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 ديباچه
 

در مونوگرافی دست داشته، بر پايه انبوهی از منابع 
و متون، ويژگی های توسعه اجتماعی و سياسی 

. بررسی گرديده است 1953 -1919افغانستان در سال های 
توجه ويژه يی به تالش ها در راستای مدرنيزه سازی 
جامعه و دولت افغانستان و مهچنين به مبارزه نيروهای 

در دوره های پادشاهی امان اهللا خان، نادر  اصلی سياسی
 .شاه و خاندان او مبذول گرديده است

 
فراز و نشيب های مبارزه سياسی در اين دوره ها که 
در تراز روندها بازپردازی شده اند، بيشرت با توجه 
به صحنه ها و رويدادهای مشخص بازتاب يافته اند و 

امات سياسی از پرتره های منايندگان مق نگارستانی با
مهچنين جزئيات نقش . آرايش می يابندو اپوزيسيون 
موثر در ) منطقه يی و فرا منطقه يی(عوامل خارجی 

تاريخ نوين افغانستان در نيمه خنست سده بيستم بررسی 
  .می گردد
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کتاب برای تاريخدانان، سياست شناسان، کارشناسان 
اصر امور بين املللی و مهه کسانی که شيفته تاريخ مع

  .خاور زمين اند، در نظر گرفته شده است
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Summary 

The monograph “Government and Opposition in Afghanistan: the 
Features of Political Fighting in Afghanistan 1919 – 1953” is an output 
of long-time research which is based on extraordinarily broad sources – 
Russian, British, German, etc – of different origin – archival, personal, 
official documents. In order to make the balanced picture and 
assessment of the problems under investigation,  it takes into account the 
findings of actually all schools of world Afghan studies. 
  
The first chapter is focused on   the restoration of state independence 
and alternatives of Afghanistan’s social development in 1919 – 1920s. It 
highlights the struggle for the lines of development in early 
independence years – the projects which were developed  and 
undertaken, successfully or not, by pan-islamists, left radicals and other 
political groupings emerged and acted in the first decade of 
independence.  

 

One more significant focus of research is re-appraisal of the reformist 
scheme by Amanullah-khan and his inner circle as well the responses 
and attitudes of the Afghan society.  
  
This chapter examines the challenges of modernization and growth of 
socio-political contradictions in Afghanistan in the second half of 1920s 
– either as silent opposition of officials or rebellious efforts to change 
the government strategy and everyday politics. The Khost and Shughnan 
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rebellions are considered as an illuminating proofs of public 
disappointment, especially among minorities and some regional elites 
and communities.  The growing problems of Afghanistan in the fields of 
domestic and external politics were culminated in crisis of late  1920s 
and the eventual fall of Amani regime.  
   
The second chapter offers an analysis of decentralization occurred in 
Afghanistan as a critical weakening of governance, followed by civil 
war of 1929 – the first one of such kind in late colonial-early post-
colonial East. Domestic and external factors of this conflict, including 
the role of  USSR and other external forces, are explored in order to 
answer the fundamental issue – what are the roots of  the failure by 
Amanullah and his  adherents? It was this fall out of step which had 
heavily influenced the following developments and partially determined 
the installation of oligarchic regime by Nadir-khan and hisYahya-khel 
clan.   
 
Soviet-Afghan operation of V. Primakov-Gholam Nabi-khan (spring-
summer 1929) might is an illuminating case of that time Soviet politics, 
but even this adventurous  expenditure never questions the rational line 
of the whole Soviet strategy aiming to maintain Afghanistan's integrity, 
in accordance with the British politics in this issue.   
 
As this leads from the research done on “Kabulistan” of Habibullah-
Bacha-e Saqao, it was not alternative strategy and politics, but rather an 
effort of multi-faceted  opposition to terminate the extremes of 
Amanullah politics and rotate some stratas within Afghan elite itself. 
Turbulent 1920s with their civil war/decentralization overtures 
strengthened among all the search for self-governance and regionalism 
in Afghanistan which was clearly expressed in “Herat republic” of 
Abdurrahim – the impressive case of sustainable development even 
under traditional patterns of political life. 
   
The third chapter deals with  Nadir Shah’s regime and the 
consequences of “revolution” of late 1920s – early  1930s, that is the 
advent to power Yahya-khel clan, headed by Pashtun sardar Nadir-khan,  
and its domestic and foreign policies.  The transfer of power issue is 
complemented by some transitional cases of political struggle on 
regional level - the attempted coup’d etat of Khalillullah  in Afghan 
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Turkestan is an excellent evidence of political entrepreneurship of 
marginals. 
 
The rebellion of 1930 in Koh-e Daman  rebellion clearly features the 
challenges of new regime and new efforts to re-configure the faces of 
power nationwide, whereas Ibrahim-bekmovement in the Northern 
Afghanistan exemplifies the the acuteness of national issue and center-
periphery conflicts. It also emphasizes  the marginalization of Central 
Asian emigration even in ethnically close border areas of Afghanistan. 
Elites fighting which heightened in early 1930s underlined some 
traditions of the Afghan political culture and intra-elite competition 
(Yahya-khel – Charkhi feud, etc).   
 
The fourth chapter covers the developments in Afghanistan in second 
half of 1930s – first half of 1940s. It mainly focuses on M. Hashim-
khan’s regime, its politics and oppressive attitude towards 
opponents/opposition, resulted in emergence and networking of political 
emigration. 
    
The fifth concluding chapter traces  the evolution of social relations in 
Afghanistan in late 1940s – early 1950s and formation of political 
opposition.   The review of socio-economic situation in Afghanistan and 
political course of Shah Mahmud’s government after WWII makes 
ground for analysis of pioneering experience of political party formation 
(“Wikh Zalmyan” and National-democratic party cases, together with 
other political schemes, either institutional or personal).  The outcomes 
of the “liberal experiment” and configuration of political forces on the 
eve of “Daud’s epoch” constitute the alignment of late oligarchic  
political system and her foreseen prospects.  
   
Extended conclusion contains the main findings and ideas on the 
political developments in Afghanistan 1919 – 1953 (conflict-conflict 
resolution/elite/political patterns/frameworks dynamics) and the 
interplay of domestic and external factors alongside several post-
independent decades. The analytical/descriptive core text is 
supplemented with appendixes chronologically documenting some 
remarkable patterns of Afghanistan's recent political history.   
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احيای استقالل دولتی و جايگزين های توسعه اجتماعی 
 افغانستان

 1920 - 1919 در سال های دهه
نستان مبارزه بر سر گزينش راه های توسعه افغا .1.1

پان اسالميست ها، راديکال های  : استقالل در سال های خنست
  و جهان خارج چپ
  اصالحات امان اهللا خان و جامعه افغان. 2.1

چالش های مدرنيزه سازی و افزايش تضادهای . 3.1
سياسی در افغانستان در نيمه دوم سال های  -اجتماعی

  1920دهه 
واژگونی رژيم  و 1920حبران اواخر سال های دهه . 4.1

 امان اهللا خان
 

 خبش دوم
 1929عدم مترکز قدرت در افغانستان و خانه جنگی سال 

عوامل داخلی و :  1929افغانستان در اوايل سال  .1
  خارجی جنگ و سياست شوروی

غالم نبی خان - پريماکف شوروی -عمليات مشرتک افغانی. 2
 )1929هبار، تابستان (
 خطوط سياست دولتی : سقاء چهب حبيب اهللا» کابلستان«. 3
 »مجهوری هرات«: منطقه گرايی در افغانستان  . 4

  عبدالرحيم خان 
 

 خبش سوم
 1920رژيم نادر شاه و ميراث انقالب از اواخر سال 

 1930آغاز 
سياست داخلی  :خاندان يحيی خيل به قدرت رسيدن. 1.3

 وخارجی نادر شاه
ودتای خليل تالش ک: قهرمان رويدادهای مزار . ...2.3

 اهللا خليلی در ترکستان افغانی
 در 1930قيام  :رژيم نادر شاه و اپوزيسيون . 3.3

 کوهدامن
 لقی و شکست جنبش های ملی مشال بيک ابراهيم  .4.3
  ظاهر شاهبه قدرت رسيدن خنبگان و کش های اکش. 5.3

 
 خبش چهارم
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 نيمه خنست – 1930افغانستان در نيمه دوم سال های دهه 
   1940ای دههسال ه

 هاشم خان و خمالفان او رژيم  حممد
 

سياست داخلی و خارجی حکومت هاشم خان در سال . 1.4
 1930های دهه

جهات اصلی اعرتاض عمومی و شکلگيری مهاجران . 2.4
 سياسی افغان

اوايل  – 1930در اواخر سال های دهه  مصاحبان رژيم. 3.4
 مواضع سياسی سيماها و:  1940سال های دهه

 ش پنجمخب
 نوسازی روابط اجتماعی در افغانستان 

 1950و اوايل سال های دهه  1940در اواخر سال های دهه
 و تشکيل

 اپوزيسيون سياسی
 

 ويژگی های وضعيت اجتماعی و اقتصادی افغانستان. 1.5
 و سياست های حکومت شاه حممود خان پس جنگ جهانی دوم

ويش «( سياسی -خنستين جتربه ساخت و ساز حزبی. 2.5
 )و حزب دموکرات ملی )»جوانان بيدار-»زمليان

و پيکربندی سياسی در » آزمايش ليربال«نتايج . 3.5
 »عصر داوود«آستانه 

 پايان سخن
 فهرست منابع و آثار

 پيوست ها

 
 سخن گزارنده 

 چه بايد کرد؟
 کدامين راه را بايد به سوی صبحدم پيمود؟
 خواهد برد؟ کدامين راه ما را تا ديار دوستی ها پيش
 عبور از مرز های تيره ديروز خواهد کرد؟
 رها از ظلمت شب های پر اندوه خواهد شد؟

 جنات از اشک های رنج خواهد داد؟
 و از بن بست های تيره ترديد و شک خواهد گذشت آخر؟

 هاينرش هاينه
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دل پرورانده ام که در از دير باز، اين آرزو را 
و » انوشه«ن کتابی افتخار به رشته نگارش کشيدروزی 

تاريخ «به وزينی و جاودانگی و رسا ماندگار و شيوا 
، نوشته روانشاد حممود »روابط سياسی ايران و انگليس

نوشته داکرت » روس و انگليس در ايران«حممود يا کتاب 
فيروز کاظم زاده را در باره تاريخ سياسی، 
ديپلماتيک و اطالعاتی سده های نزدهم و بيستم 

اگر سخن درست بگويم، . ن داشته باشمافغانستا
گويم که می خواسته بناگزيرم به گزافه هم که شده، 

ام تاريخ خونبار اين برهه کشور را بازنگاری و سر 
چه، کمبود يک اثر سنگين و وزنين . از نو پرداز کنم

پايه استوار بر و پالوده از پتيارگی های ابزاری، 
با واکاوی ژرف که بتواند  گران ارجاسناد و مدارک 

به گونه مهه جانبه بر گوشه های تاريک تاريخ 
اندوهبار اين دو سده ما روشنی بيفگند، تا به امروز 

 .احساس می شود
 

انگار پرداخنت به چنين چيزی برايم چونانی رسالتی 
مهچنين » رشک بری«اين آرزومندی و . آمسانی شده باشد

ری از به اين دليل هم بيشرت فربه می شود که بسيا
آثار نوشته شده در باره تاريخ اين دو سده کشور، به 
گونه سر گيچه آوری به روانگسيختگی و آشفته انديشی 

به . در شناخت برش های معين گذشته ما دامن می زنند
ويژه نبشته های بسا کسانی که به رغم کوبيدن سنگ 
 روشنی افگنی عينی بر تاريخ به سينه، با لگد مال

و آزمندانه و چه بسا هم که ناآگاهانه آگاهانه  کردن
و ناخبردانه بسرت تاريخ و پشت پا زدن به حقايق و 

واقعيت ها، شيفتگان تاريخ را به ناديده گرفنت 
 .  کشانده اندو سنگالخی دشوار گذرو کژراهه بيراهه 

 
اين آرمان و شور و شيفتگی با تار و  ر يک سخن،د

 1994امی که در با اين هم، هنگ. پودم سرشته شده است
در انديشه آغاز کار گرديدم، انبوهی از دشواری ها 

کتاب : کمبود يا حتا نبود منابع: را در برابرم ديدم
در زمينه، در هپلوی نا به ...ها، اسناد، مدارک و

سامانی ها و نا به هنجاری های دست و پا گير ديار 
 ... غربت و روزگار سياه پناهگزينی و
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ت و دل تنگ و جهان تنگ، خدايا چه دس« فشرده اين که
زير بار سختی های  بر آن شدم تا؟  به هر رو، »کنم

تنگناها و بيچارگی های نژندی ها نروم و با آن که 
در ميان دريای از نوميدی ها دست و پا می زدم، دست 

نياز را در خنست يک رشته کتاب های مورد . به کار شوم
های پی در پی به سفر. منودم گردآوری ه وزمينه خريد
به مسکو، پاريس، هتران، لندن و : گيتیچهار دانگ 

سانفرانسيسکو و در سال های پسين به کابل و برخی از 
شهرهای آسيای ميانه، اين زمينه را برايم فراهم 

وانگهی . آورد تا کتاخبانه کوچک خانگی برايم بيارايم
دست به برگردان مشاری از آثار دست اول در باره 

يعنی اول منابع و مآخذ . نوين کشور بيازم تاريخ
 .بايسته را فراهم منايم و سپس به کار بپردازم

 
به هر رو، کنون نزديک به شانزده سال آزگار می شود 
که پيوسته دست اندر کار تدارک و زمينه سازی برای 

کتابی مهه جانبه در باره تاريخ سده های چنو نگارش 
در مهين راستا، کار . افغانستان هستم مو بيست منزده

بزرگی را در زمينه گزارش و نگارش کتاب ها و مقاالت 
از منابع روسی و آملانی، اشرتاک در مهايش ها 
وکنفرانس های بين املللی و سخنرانی های فزونشمار 
پيرامون مسايل افغانستان و منطقه و ديد و 
بازديدها و گفتگوها با مشاری از بزرگرتين کارشناسان 

 .افغانستان در اقصی نقاط جهان اجنام داده اممسايل 
 

کنون می توامن با بالندگی بگويم که به ويژه ترمجه 
شوروی ها و مهسايگان جنوبی شان «کتاب هايی چون 

جتاوز شوروی  -جتاوز بی آزرمانه«، »ايران و افغانستان
در » روسيه و خاور«، »بر ايران افغانستان و خبارا

سده بيستم و کتاب های  اواخر سال های دهه نود
، »رازهای سر به مهر تاريخ ديپلماسی افغانستان«
رقابت قدرت های های بزرگ بر  –نربد افغانی استالين«

و کتاب دست داشته، » سر افغانستان؛ و قبايل پشتون
در نيمه دوم دهه خنست سده بيست و يکم روان، مرا در 

پيچ  و چنين پر گذرپيمودن نيمه يی از اين راه دشوار
 . ياری رسانده است ،و فراز و نشيب و خم

 
ساخنت  بارور با اين هم، هنوز کار بسيار بزرگی در

هنوز لکه های . ر پيش رو استد شوره زار سرتون اين
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سفيد بسياری در باره دوره های امير شير علی خان و 
به ويژه امير دوست حممد خان هست که بايد با ترمجه 

وانگهی خواهم توانست . شوند پرديگر چند عنوان کتاب 
درست آن . هر چند هم با سپوز، به کار اصلی بپردازم

گاه خواهد بود که پرداخنت به چنين امر مهمی دور از 
و  دسرتسی نباشد و مهچون آويخنت از ريسمان پوسيده

به هر رو، مهين که . خنواهد بودپرواز با بال شکسته 
 .خنواهم داشت فراهم شد، درنگی در اين کار روازمينه 

 
دست کم هرگاه خودم هم بنا به پيشامدهای پيش بينی 

موفق به چنين کاری نگردم، راه برای کسانی  ،ناشده
به چنين کاری  -بگذار در آينده های دور -که خبواهند

 نويدیاين درست مهان . دست بيازند، مهوار خواهد بود
در ژرفای روامن ريشه می دواند و به پيام آن است که 

 . من آسايش می خبشدبه  یرامبخشآسان 
 

بايد و روشن است که در تاريخ نويسی ما . بگذريم
هرچه است، باور سر سختی . نبايدهای بسياری است

. تاريخ اين سامان را بايد از سر نگاشت: دارم
دريوزه درگاه علم و  خوشبينانه ترين اميدواری اين

ر هنادمند دانش، اين است که تا يک سال ديگر بتوامن کا
اين درست آرزوی . و هنجارمندی را در زمينه آغاز کنم

 ...  برخاسته از هناخنانه جامناست 
 

اين کتاب که به خامه . و اما کتاب دست داشته...
 پژوهنده توانا و شيوای دانشمند بلند انديش و

-پروفيسور داکرت والديمير بويکو -و کنجکاو ژرفکاو
ايندگان پيشگام و آگاه از من -استاد دانشگاه برناول

نسل نو دبستان افگانيستکای خاور شناسی روسی 
آثار بيگمان از  بی چون و چرا و نگاشته شده است،

گرانسنگ، وزنين و چشمنواز در باره رويدادهای پر 
فراز و نشيب يک برهه بسيار حساس و خونين تاريخ 

 .  نوين کشور ما است
 
درهای » دنشکستان«با پس زدن پرده ها و بويکو  

بايگانی های سر به مهر هنادهای گوناگون شوروی 
پيشين، امريکا، انگليس و مشاری ديگر از کشورها، بر 
تاريکی های دوره بزرگی از تاريخ کشور ما روشنايی 

گرد و غبار انباشته را از روی بسياری  می افگند و
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 دارد و از اسناد و مدارک دست اول و بی نظير بر می
حرف آخر علم کتاب او  ،اين رهگذر از بی گزافه

از ريشه از آثار بی  کهتاريخ نوين در زمينه است 
بازاری و سبک نويسندگان بد  ريخت و گمراه کننده

انديش و کژپندار و ژاژخايی های برخی از روزنامه 
چهره آرايی ها و چهره پردازی سبک انديش و نگاران 

و خود از خاطرات سياسی نگاران خودستا  گروهیهای 
خواه که خواننده را به بيراهه می کشانند، تفاوت 

به هر رو، بيش از . دارد و بنيادی ريشه يی و سرشتی
خود خبوانيد و خود در . اين سر اين موضوع منی پيچيم

 .بنشينيدو دادگری زمينه به داروی 
 

پرتوی برای اين که ستودنی پروفيسور بويکو به گونه 
روشنگرانه پژوهشی بس  کاربر تاريکی ها بيفشاند، 

فراخ و گسرتده يی را بر پايه منابع بايگانی ها، 
اجنام داده است و به ... شخصی و اسناد و مدارک رمسی و

به سپيدای منظور پرداز تصوير بی پيرايه و خوشنما 
مسايل مورد بررسی که در پر نشيد  و ارزيابیبامداد 
 دگانداننکارشناسان و يافته های برداشت ها و واقع 

مهه دبستان های  افغانستان شناسی جهانی اند، 
و تکه های پراگنده  پارچه هاو هنرورانه اوستادانه 
از آيينه بشکسته و زنگ آگين تاريخ ما را فراوانی 

 .آجيده و خبيه زده استشيرازه آن را کنار هم چيده و 
 

گويای آن است که کشور نوپای ما که در  نوشته های او
هه دستخوش رويدادهای به هم پيوسته درازای اين بر

هبای سنگينی را به خاطر کشاکش خشوتباری بوده است، 
های ناروای ابرقدرت ها و درگيری های خواسته يا 

مسايل  .ناخواسته دولت و اپوزيسيون پرداخته است
» مالحظات«بسياری بوده اند که بنا به برخی از 

به سخن  لبتا اين دم پيرامون آن ترجيح می داده اند 
کنون ديگر نگفنت سخن در باره اين مسايل، . نگشايند

 . لغزشی است ناخبشودنی
  

و بند بازی کتاب اين پيام را دارد که ديگر دور 
و فريبنده و گمراه با داده های نادرست کارروايی 

او بيگمان سر نخ های . به پايان رسيده استکننده 
کسانی را بسياری به دست خواننده می دهد و دلگرمی  

و هستند و ديد روشن بيشرت می سازد که  آينده باور 
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بسياری از برداشت های او برخاسته از . دارندتيز 
و سر تنشگی بی پايان وی در جستجوی حقايق پنهان شده 

ی و پستوها در بايگانی های زيرزمينی هابه مهر 
 . شوروی پيشين استتاريک 

 
او . می دهد به علم افگانيستيکا تکانه سختی بويکو

تشنگان حقايق رخدادهای معاصر در پی آن است تا 
او به ما ياری می رساند . افغانستان را سيراب بسازد
ی های کشور خود را پيدا انتا هبرت ريشه های نا به سام

او کنش ها، رفتارها و کردارهای سياستمداران . کنيم
. گوناگون را  برجسته می سازد و به بررسی می گيرد

باکانه از ميان دمخه های تاريک تاريخ راه خود او بي
جا دارد از رجنربی . می گشايدبه سوی روشنايی ها را 

او ابراز سپاس و ارجگزاری توانفرسای های فراوان 
 .عميق مناييم

 
چسپيدن به گذشته ها، هرگاه با هدف آموخنت و گرفنت 
درس های ارزنده از کارکردهای گذشتگان نباشد و 

و  دهنده است ارنين نداشته باشد، سخت آزدرومنايه وز
در موارد بسيار  ،بويکوی فرمهند و ورجاوند. بيهوده

در  با شالوده شکنی و کنار گذاشنت روش های پوسيده،
در  پی پرتو افگنی عينی بر کردارهای گذشتگان است و

از نردبان علم تاريخ باال برآمده سر فراز اين کار 
 .است
 

اب دست داشته نه تنها با بست پروفيسور بويکو در کت
و گشاد مسايل و قضايا، دوشادوش رخدادها راه می 
پيمايد، بل  نيز با برجسته ساخنت پلشتی ها و زشتی 

برخی از  بدرفتاری ها و کژروی های ناشايستبر ها، 
رجال سياسی مانند هاشم خان و وزير حممد گل خان 

اد آن ها را به ب مومند انگشت انتقاد می گذارد و
پيامدهای بی باکانه  نکوهش و سرزنش می گيرد و

ناگواری را که رفتارهای ناسخته اين رجال دامنگير 
 .کشور گردانيدند، بر می مشارد

 
بسياری  پوشش دادنکه کتاب دست داشته به رغم  پيداست

بيش از سه دهه کشور از  تکاندهندهاز مسايل تاريخ 
 کامل نيستاه خواه ناخومانند هر کتابی  1953تا  1919

پوشيده . و روشن است آگنده از نارسايی هايی هم است
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از .  نيست که هنوز هم مسايل حبث انگيز بسياری داريم
اين رو، کوشيده ايم در برخی از جاها ناگزير در زير 
نويس ها لغزش های نويسنده را ويرايش مناييم و يا 
توضيحاتی در زمينه بدهيم که در مهچو موارد افزوده 

 . برجسته ساخته ايم) گزارنده. (ا را با حرف گه
 

مشاری از صحنه ها و رويدادها را هم ناگزير برای 
. ورانداز با آثار نويسندگان داخلی مقايسه منوده ايم

 -»افغانستان در پنج قرن اخير« :بيشرت با دو کتاب
افغانستان در مسير «نوشته روانشاد فرهنگ و جلد دوم 

دليل اين کار هم اين . اد غبارنوشته روانش -»تاريخ
و بوده است که بسياری از مهدياران باشنده اروپا 

شده در  چاپ شده و يا بازچاپ بيشرت کتاب های امريکا 
دو دهه اخير را در دسرتس ندارند و مهو اين دو کتاب 

. بلند آن در دسرتس مهگان استهای با توجه به تيراژ 
ست داشته در از سوی ديگر، نويسنده هم در کتاب د

برخی از جا ها از ترمجه انگليسی جلد دوم افغانستان 
 .در مسير تاريخ هبره گرفته است

 
با توجه به اين که دردمندانه مشار بسياری از کسانی 
که ناظر، شاهد و اشرتاک کننده اين رويدادها بوده 
اند، ديده از جهان فانی بربسته اند، و روشن است 

ن ديدگاه های شان را در باره سوگمندانه ديگر منی توا
با اين هم . بسياری از اين رويدادها به دست آورد

نيکبختانه هنوز هم کسانی، هر چند  اندکشمار اند که 
 . می توانند در زمينه اظهار نظر کنند

 
خواهش اين کمرتين از اين فرهيختگان و نيز فرزانگانی 

است  که مايل به مهکاری و مهدستی در زمينه باشند، اين
که هر چه زودتر مالحظات و ديدگاه های خود را با اين 
جانب مستقيم و يا از راه رگه های کهکشان انرتنتی، 
پيش از چاپ کتاب در ميان بگذارند تا در صورت نياز، 

 .در زير نويس ها بازتاب بدهم
 

در فرجام چشم انتظار به ره دوخته ايم تا با آيينه 
گسرت بتوانيم  با پرهيز داری دوستان مهر پرور و مهر 

کتاب آراسته، ويراسته و  ،ز لغزش هاهر چه بيشرت ا
حلظه «پيراسته يی را به دسرتس جويندگان و پويندگان 

 .خونبار ميهن بگذاريم» های گمشده تاريخ
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 عزيز آريانفر

 فرانکفورت      2010پاييز  
 

 پيشگفتار
 
شعبه خاص  -)افغانستان شناسی(» افگانيستيکا«

من در اوايل سال های . ناسی روسی و خارجی استخاورش
دهه هشتاد سده بيستم بود که با مسايل افغانستان از 

در سال های دانشپژوهی در مقطع . نزديک آشنا شدم
علوم  پژوهشگاهآسپيرانتوری در پژوهشکده خاورشناسی 

 -لی استاد -شوروی پيشين، راهنمای علمی و سرپرست من
از پيشگامان خاورشناسی و دانشمند برجسته روسی و 

پيشنهاد کرد تا به بررسی برايم سياست شناسی، 
رويدادهای افغانستان که در آن برهه بنا به داليل 

در حمراق توجه خاورشناسی جهانی قرار گرفته  روشنی
به راستی هم در آن هنگام افگانستيکا . بود، بپردازم

   .به يک پديده جهانی مبدل گرديده بود
 
در گرماگرم جنگ در افغانستان، که با حضوريابی  

شوروی در اين کشور پيچيده تر شده بود، آفرينندگان 
بيشرتينه آثاری که در باره افغانستان درگسرته شوروی 

اگر سخن (پيشين نوشته می شدند، شتابزده و ناشيانه 
بر سر مسايلی که حتا به ) درست بگوييم، سبکسرانه

شوار می شد در پژوهشکده ها و پژوهشگاه های ختصصی د
بر سر سوژه های مربوط  -اکادميک شوروی به آن پرداخت

به مناسبات شوروی و افغانستان، و بيشرت مرتبط به 
که ( 1979هتاجم نيروهای شوروی به افغانستان در سال 

 .»ريختند«، )نزديک به يک دهه به درازا کشيد
 

ين نبشته های بی ارزش و سبک، با اين هم، در هپلوی ا
بودند کارهای ژرف و وزنينی که شالوده پژوهش های من 

آن هنگام  در. تاريخ نوين افغانستان شدند در زمينه
من بيشرت سرگرم بررسی هيستوری گرافی 

افغانستان معاصر و مسايل گريزيان 1)تاريخنگاری(

                                                 
» هيستوريوگرافی«شايان يادآوري مي دانيم که ميان .  1
هيستوريو (علم تاريخ و مهين گونه  -و هيستوری)  تارخينگاری(

کسي که به نگارش منابع و ماخذ در علم تاريخ و پژوهش  –)گراف
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افغان که با گذشت هر روز بزرگ تر و گسرتده تر و غم 
 .گيز تر می گرديد، بودمان
 

روشن است برای پرداز چشم انداز روشن تاريخی و مطرح 
کردن ديدگاه های استوار بر مدارک  آرشيوی و ديگر 

جهانی در باره  ره آوردهای دبستان های افگانيستيکای
روندها و رويدادهای کليدی در يکی از هنوز نگونبخت 

ال ها و به س -افغانستان -ترين کشورهای خاور زمين
 .حتا دهه ها نياز بود

 
سامامنند و هدفمند در اين راستا را پانزده سال  کار

- 2001(پيش از امروز به رهربی پروفيسور يوری گانکفسکی
خاور شناس نامور، کارشناس بی نظير  -)1921

آشنايی با . آغاز منودم...) افغانستان، پاکستان و (
 راهربداو، گانکفسکی، مشاوره ها و رهنمودهای  يوری

. اصلی آن را تعيين کردند چهارچوبکلی پژوهش ها و 
نوازش های بسيار مهم حرفه يی و شخصی گردانندگان 
دفرت مطالعات خاورميانه و نزديک پژوهشکده خاورشناسی 

علوم و خبش های مطالعات افغانستان و  پژوهشگاه
: به ترتيب، استادان -پاکستان اين پژوهشکده

گون، موسکولينکو و ديگر مهکاران بيلوکرينيتسکی،کار
از هنادهای پژوهشی مطالعات کشورهای خاور و ديگر 

 پژوهشگاهموسسات مهپيوند با پژوهشکده خاورشناسی 
 . علوم، برايم بس ارزمشند بودند

 
 افگانيستيکا درک پيچيدگی ها و مهزمان با آن هپنای 

بدون مهکاری ها و متاس های دوستانه با برجسته ترين 
حق نظر  پروفسور -يندگان شاخه آسيای ميانه يی آنمنا

بابا خواجه يف، آبايف، اسکندرف، امامف،  نظرف،
و ديگران  الکساندر کنيازيف، عليمف، کمال عبداهللا يف

  .برايم ناممکن بود
    

                                                                                                                                                             
پريامون اين منابع و ماخد و نيز تا اندازه يي به نسخه شناسي مي 

کسي که به پژوهش  -)ريک وهيست( تاريخ نويسيا  تارخيدانو  پردازد
و کاوش پريامون موضوعات تارخيي مي پردازد، تفاوت هست که 

. مندانه اين موضوع  در کشور ما چندان به سنجش گرفته مني شودددر
در نتيجه، کساني  را که پژوهش هايي در باره تاريخ منوده اند و 

 -اشتباه به جای تاريخ نويس  يا کتاب هايي نوشته اند، به
 .  تارخينگار مي خوانند
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دشوار گذر بودن گسرته افغانستان و نادسرتس بودن مشاری 
دانی و از گوشه های آن کشور برای اجنام مطالعات مي

بايگانی ها،  دِر) تا مهين چندی پيش(مهچنين بسته بودن 
پايه علمی، دشواری های بسياری را  آثارکمبود حتا 

به پيمانه معينی . در روند کار به ميان می آوردند
به شدت خنبه  اوضاع در درون خود علم افگانيستيکا که

گرايانه، رقابتی و در عين حال در احنصار يک گروه 
وچکی از دانشمندان و خربگان رشته خاور شناسی نسبتا ک

خود را بر .] گ-منفی[ميهنی و جهانی بود؛ تاثيرات 
 .جا می گذاشت

 
پيشرفت راستين درکار، تنها به ُيمن يک سری بازديدها 
از مراکز مهم علمی و پژوهشی خارجی، آرشيوها و 

هر يک از اين . کتاخبانه ها برايم فراهم گرديد
تيبانی سازمان های فيالنرتوپی بازديدها با پش

کشوری و نيز خارجی برنامه ريزی و ) بشردوستانه(
 .اجنام گرفت

 
» سفريه«نقطه آغازين در اين راستا، به دست آوردن  

فوند علمی اجتماعی مسکو و سپس سفر علمی به 
با محايت شورای بريتانيايی  1995انگلستان در سال 

رجه اين کشور مدرسه اقتصاد لندن و وزارت امور خا
 .گرديد

 
دريچه واقعی افگانستيکای خارجی به روی من به لطف 

استاد مدرسه اقتصاد لندن، که کار  -مارگو اليت
بسياری را برای توسعه تئوری و عمل روابط بين امللل 

مهچنين در لندن، از دوستی . اجنام داده است، گشوده شد
ه و خاور شناس خرب -و مشاوره های نيک راونشاد هايمن

ارمجند که دردمندانه ديگر به ديار جاودانگان پيوسته 
 .است، هبره مند بودم

 
خاور  -بنا به سفارش فرد هاليدی 2000در اوايل سال

شناس و استاد روابط بين املللی در مدرسه اقتصاد 
کارشناس نامدار در مسايل توسعه  -شيری. لندن و ج

ان توجه پساشوروی دانشگاه آکسفورد، سفريه مهم و شاي
 .پژوهشی آکادمی بريتانيا را به دست آوردم
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لزوم مطالعه مواد بايگانی های انگليسی در باره 
به عقب  درازیافغانستان، اجنام کار را برای مدت 

اما منحصر به فرد بودن کلکسيون ها و جمموعه . انداخت
های مستند نگهداری شده در کتاخبانه بريتانيا، آرشيو 

نشگاه های کمربيج و آکسفورد به ملی بريتانيا، دا
پيمانه بزرگی وثوق و اعتبار بايسته علمی و وسعت 

اين کار . سوژه يی و موضوعی پژوهش را تامين منود
سازمانگری مرکز  -بدون دريافت سفريه  و محايت  علمی

حتقيقات هنر و علوم اجتماعی به مديريت پروفيسور 
شگاه کمربيج آسيای جنوبی دان پژوهش هایو مرکز  ياکوبس

 . به مديريت پروفيسور ک بيلی، ممکن نبود
 

در دشوارترين حلظات، داکرت هيوستوتسی از مدرسه 
آدم بسار فرهيخته و ورجاوند، پژوهشگر  –اقتصاد لندن

خستگی ناپذير و پيگير سياست پر خم و پيچ افغانستان 
معاصر، کسی که مهواره هبرتين ويژگی های منش ايتاليايی 

علمی انگليسی را در خود يکجا دارد،کمک  و سنت های
 .های بايسته را برايم ارزانی منود

   
يکی از هبرتين  -)از دانشگاه گالسکو(مارشال . داکرت آ

کارشناسان تاريخ نظامی معاصر آسيا، نيز در يک رشته 
 .ابتکارات علمی مهراهم شد

 
 دبستان افگانيستيکای متاس ها و مهکاری با منايندگان 

که شايد از پررونق ترين و متنوع ترين دبستان  آملان
های اين رشته جهان باشد، برايم بس با امهيت بوده 

آغاز اين مهکاری، با مکاتبه با  .است
از آملان  1996پروفسورگريتسباخ پی ريخته شد و به سال 

در (برای کار در  پروژه پژوهشی در آرشيو افغانستان 
نی آينده دانشگاه و پيش بي پژوهش هاجنب انستيتوت 

سازمان خدمات تبادالت «با محايت 2)روهر شهر بوخوم
  .بازديد منودم 3)دااد(» اکادميک آملان

                                                 
منظور از انستيتوت حتقيقات توسعه و سياست توسعه دانشگاه .  2

 :  روهر بوخوم است
Institut für Entwicklungsforschung und Entwicklungspolitik der Ruhr-
Universität Bochum  

ر شهر ايزالون آملان، يادآوری است که مهه ساله دشايان به هر رو، 
کنفرانسی در باره افغانستان به ابتکار اين انستيتوت و به 

گزارنده تا کنون دو بار .مهکاری چند سازمان ديگر برگزار می شود
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پروفيسور  -راهنمايان من در اين پروژه پژوهشی

کراوس، داکرت فون رنسی، داکرت ليوين اشتاين، داکرت 
پسان ها وزير در حکومت مجهوری اسالمی (امين فرهنگ 

اين بازديد، . داکرت مسيع نور بودند و 4)افغانستان
پيوندهايم را در چهار چوب گروه پژوهشی آملان در 

 . باره افغانستان استوار تر گردانيد
 

خبت يارم بود که با مواد  1995پيش از آن، در سال 
که در آن هنگام در ليستال (سويس  5آرشيو افغانستان

ن به بوب 2000بود و بعدها در اوايل سال های دهه 
کلکسيون  ،اين آرشيو. ،کار منايم)دورف برده شد

گنجينه منحصر به فرد مجع آوری شده و نگهداری شده 
 Paul[پيگير پاول بوشرير  است که به برکت تالش های

Bucherer-Dietschi-و خانواده اش و ديگر مهکاران .] گ
 .سويسی اش بر غنای آن افزوده شده است

 
ان دوستانه روسيه در بورسيه پژوهشی بنياد علمی انس

اجازه داد پژوهش را در تراز پروژه  1997-1996سال های 
در باره مطالعه ويژگی های عمده جنگ های داخلی در 

وانگهی محايت . افغانستان در سده بيستم مطرح منايم
افگانيستيکای جهانی در سده «مهين بنياد از پروژه 

شه ها کادرها، اندي: »بيستم و اوايل سده بيست و يکم
هيستوريوگرافيک  حد اکثر شالوده علمی و» و هنادها

کار را مستحکم ساخته و جستجوی  ) تاريخ نگاری(
  .موضوعات و جهات نو پژوهش را آسان تر گردانيد

 
                                                                                                                                                             

اشرتاک ورزيده ام ) 1998 -1996در سال های (در کار اين کنفرانس ها 
دم و در مهين کنفرانس با داکرت بويکو آشنا ش 1996که درست در سال 

اين آشنايی پسان . افتخار ترمجه سخنرانی او را در کنفرانس داشتم
در آن . ها به دوستی گرمی مبدل شد که تا به امروز ادامه دارد

را که » مسايل جنگ و صلح: افغانستان«هنگام، داکرت بويکو کتاب 
تازه از سوی پژوهشکده خاورشناسی فرهنگستان علوم روسيه زير نظر 

سور داويدف به چاپ رسيده بود، برايم هديه دادکه روانشاد پروفي
از   1999اين کتاب به سال  . بی درنگ به برگردان آن آغاز منودم

 . گ-.هتران به زيور چاپ آراسته شد» انديشه«سوی انتشارات 
 .گ-.Deutscher Akademischer Austausch Dienst«- DAAD«خمفف   3
اقتصاد ملی و سپس هم وزير  وزير بازسازی، پسانرت وزير -خنست.  4

 .گ-جتارت
5  . Biblioteheca Afghanica Foundation. Afghanistan-Archiv –.گ 
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) امريکا(برنامه فولربايت  -در خارج سفر پژوهشی ديگر
بود که امکان کار در کتاخبانه ها و آرشيوهای 

و آشنايی  1999-1998ر سال های دانشگاه هاروارد را د
فرای، . پروفسور ر -با خاورشناسان برجسته امريکايی

روبين و  استار، پروفيسور بارنت پروفيسور فريدريک
ديگران و نيز آغاز مهکاری با اجنمن های دارای 

مرکز پژوهش های خاور ميانه  -اتوريته باالی هاروارد
مهو محايت . و اجنمن آسيای ميانه را برايم فراهم آورد

اجازه  داد  داکرت شوبرالين -رييس اجنمن آسيای ميانه
پژوهش را در تراز بايسته از ديدگاه هيستوری 

 .باال بربم.... گرافيک، کنسپتوئل و
 

با  2009و  2004، 2000سفرهايم به پاکستان در سال های
و دولت پاکستان و ) آملان(محايت بنياد هانس زايدل 

زمينه  20086و  2006در سال های  مهچنين به افغانستان
را برای بررسی موضوعات مورد مطالعه از نزديک فراهم 

 . آورد
 

قريحه سازمانگری، توامنندی و خربگی و مهمان نوازی 
مدير وقت مرکز پژوهش  -های پروفيسور عظمت حيات خان

کنون رييس  اين (های منطقه يی دانشگاه پيشاور 
ر فراز خان، داکرت فضل داکرت س -و مهکارانش) دانشگاه

درانی، داکرت شاه نظر خان و . رحيم مروت، داکرت ف
ديگران، غنای کلسيون های مستند و جمموعه های 
کتاخبانه های بومی امکان دادند بسياری از موضوعات 

                                                 
آسيای ميانه «داکرت بويکو برای اشرتاک در کنفرانس 2006به سال .  6

که به ابتکار پروفيسور فريدريک استار در کابل برگزار » بزرگ
نفرانس در کرسی رياست من در اين ک. شده بود، به افغانستان آمد

مرکز مطالعات اسرتاتيژيک وزارت خارجه، به منايندگی از اين وزارت 
در جنب مهين کنفرانس بود که با داکرت بويکو . شرکت ورزيده بودم

در باره کارهای تازه اش در رابطه با اثر دست داشته به تفصيل 
 .گفتگو کرديم

ملاآتی، زمينه دعوت من در کرسی سفير افغانستان در آ 2008به سال 
داکرت بويکو به کابل را برای اشرتاک در کنفرانس بين املللی حممود 
طرزی که از سوی وزارت خارجه برگزار گرديده بود، فراهم منودم و 

در اين . در مهين رابطه سومين ديدار ما در آملاتی صورت گرفت
در ديدار، بويکو مشاری از مقاله هايی را که در باره افغانستان 

پيوند با موضوعات مطرح شده در کتاب دست داشته نوشته بود، به 
دسرتسم گذاشت که بی درنگ آن را ترمجه و از راه کهکشان انرتنتی به 

 . گ-.دسرتس شيفتگان تاريخ کشور گذاشتم
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 آثارمنابع و  کارم را دقيق تر بسازم و آن را با
 .بارور تر سازم

 
مورد عالقه ام  مشاری از آثار کمياب در زمينه مسايل

را توانستم در فوندهای سازمان بين املللی غير دولتی 
ACBAR )بيامب که سال های آن را ) در پشاور پاکستان

استاد  -بيوه  لويی دوپری فقيدDupreeрс) (نانسی دوپری
گرد آورنده خستگی  -کالسيک افگانستيکای امريکا

مرکز «ناپذير ميراث فرهنگی افغانستان، کنون مدير 
 . در دانشگاه کابل؟ رهربی می کرد» طالعات افغانستانم
 
.] گ-خليل[سخنان مهر آميز و هديه گرانبهای حشمت  

تاريخ نويس برجسته  -فرزند روانشاد غبار -غبار
 -جلد دوم اثر گرانسنگ پدر فقيدش -افغانستان

، که در اوايل سال های »افغانستان در مسير تاريخ«
رايم نيروی تازه يی برای ، از چاپ برآمد؛ ب2000دهه 

 .به پايان رساندن خبش تاريخی پيش نويس کتاب خبشيد
 

بايسته است ياد آور شوم که چند سال پيش از آن، 
 -طبيبی عبداحلکيم مهربانی مهانندی را روانشاد داکرت

ديپلمات و سياستمدار سرشناس افغانستان با هديه 
اتيک خاطرات چهل سال زندگی ديپلم«دادن کتاب وزنين 

 . فرموده بودند» من
 

مهچنين حتفه ارزمشند جناب داکرت امين فرهنگ، که کتاب 
آقای صديق  –سياستمدار شناخته شده -پدر فقيدش

را برايم » افغانستان در پنج قرن اخير« -فرهنگ
دادند، هم در زمينه درک موضوع حتقيق و هم ويژگی های 

واقع جهات خمتلف تاريخ نگاری در افغانستان سودمند 
  .  گرديد

 
در مشار روشن انديشان افغانی يی که سخاومتندانه  

ديدگاه های خود را در باره سرگذشت کشور شان با من 
در ميان گذاشتند، بايسته می دامن به ويژه از 

رييس پيشين دانشگاه [روانشاد استاد داکرت امحد جاويد
، داکرت رضا امين، داکرت واک، داکرت توريالی .]گ-کابل



 25 صفحه …دولت و اپوزيسيون در افغانستان
 

تاريخدان، خاور شناس،  -ران و داکرت عزيز آريانفرگ
  7.نام بربم) ديپلمات -و تا چندی پيش(گزارنده و ناشر 

      
در پايان می خواهم از کارکنان خبش خاور کتاخبانه 
دولتی تاريخ عامه، برخوردهای دوستانه و مهربانی ها 
و نوازش های بيکران چندين ساله شان که در بسياری 

ها در کار روی اين پروژه و طرح های ديگر  از زمينه
برايم سودمند واقع شده است، از ته دل سپاسگزاری 

 .مناييم
 

و سر اجنام در درازای سال های بسيار، محايت بس ...
 پدرم روانشاد سرگئی –ارزمشندی را از کارم 

و مادرم بانو ليديا )  (2004 - 1930) استيپانوويچ بويکو
اين کتاب را به ايشان اهدا می  بويکو، که مسيونوونا

  .کنم، ارزانی فرمودند
 

رساله دست داشته فصل تاريخی يی از پژوهش چند وجهی 
است که مهچنين در بر دارنده پروژه » افغان«پديده 
بين  -مستقل هيستوريوگرافيک و ابعاد سياسی جداگانه

  .املللی تاريخ افغانستان در سده بيستم است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
واپسين ديدار من با داکرت بويکو که در آن فرصت داشتيم .  7

اشته به تفصيل پای پيرامون موضوعات بررسی شده در کتاب دست د
افغانستان «در جنب مهايش بين املللی  2008گفتگو بنشينيم، به سال 

ايسک «که در يکی از هتل های کرانه درياچه زيبای » و شانگهای
ک به ابتکار يقرغيزستان که از سوی دانشگاه سالوی  بيشک» قول

فريدريش « پروفيسور داکرت الکساندر کنيازيف و پشتيبانی بنياد
 .گ-.مجهوری فدرال آملان برگزار شده بود، صورت گرفت» تايرب



 26 صفحه …دولت و اپوزيسيون در افغانستان
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 پيش سخن
 
پژوهشگر نامدار بريتانيايی افغانستان  -اويلرب. د«

توده هايی که تاريخ غنی  -زمانی نشاندهی کرده بود
به راستی تاريخ افغان ها سده . »دارند، نگونبخت اند

ها را  خنستين يادآوری -های بسياری را در بر می گيرد
غانستان را پی در باره قبايلی که در آينده دولت اف

 . ريختند، هرودوت منوده بود
 
مگر زمان درازی در کار بود تا اين قبايل در ميانه  

های سده هژدهم ساختار دولتی را ايجاد منايند با 
با اين هم، تنها در . مرزها، گسرته و مشخصات ديگر آن
بر کرسی » افغانستان«اواخر سده نزدهم بود که نام 

 -ن درست مهانند ساختار ادارینشست که نفس پديد آيی آ
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سياسی آن، مطابق معيارهای وقت آسيايی با قدرت های 
  .خارجی، به ويژه با بريتانيا و روسيه پيوند داشت

 
بريتانيا و روسيه بودند که به باور بسياری از  مهو،

ميان ) حايل(پژوهشگران، برای کشيدن يک بوفر 
هم متصرفات آسيای ميانه و جنوب آسيای خود به 

 .]گ-ايجاد[ يعنی آگاهانه پروژه. مساعدت کردند
هر چند هم به حلاظ . را پياده منودند» افغانستان«

تاريخی، خنستين کسانی که به تدوين اين پروژه مدت 
درازای به گونه بيخی جمازی، هنوز در آغاز قرن 
پرداخته بودند؛ هر چه بود بريتانيايی ها و در گام 

الفنستون و ديگران  -شرقیخنست کارمندان شرکت هند 
 .بودند

 
مشار بسياری از  –البته، ديدگاه ديگری هم هست

خاورشناسان، هم در خود افغانستان و هم در بيرون از 
مهواره ) و ديگران Reisner -مانند ريسنر(آن در روسيه 

پديد آيی دولت افغانستان را روند تاريخی مشروط 
به پيمانه عينی می پنداشتند که در آن به هر رو، 

... جيوپوليتيک، جغرافيايی و -بزرگی عوامل خارجی
 .تاثير گذاشتند

 
هستی سياسی افغانستان در سده بيستم به چالش های 

به گونه يی که با پايان رسيدن اين . جدی يی کشيد شد
بر آن » دولت ناکام، ورشکسته و نافرجام«قرن، برچسپ 

ران کننده، حمکم چسپيد که مهراه با ديگر مقوله های نگ
را چوناِن پژوهش حوزه ميان رشته يی  افگانيستيکا عرصه

 .ميهنی و جهانی خاور شناسی تنگ تر می منايند
 

سياسی  -با اين هم، کمرنگ شدن شديد نقش مرکز دولتی
در اين کشور، به معنای فروپاشی مهه ساختارهای اداری 

چون در امتداد زمان درازی در افغانستان . نيست
های سازماندهنده مناسبات قدرت و ساير مکانيسم 

روابط در تراز منطقه يی و زير منطقه يی وجود داشته 
اما اين مکانيسم ها با زير پوشش گرفنت کل  .اند

سامانه، که به پيمانه بزرگ تنها منحصر به 
و  »منسوخيت«افغانستان است، هر چه بود جلو 

ی و  کتله يی زندگانی اقتصادی جامعه افغان »مرتوکيت«
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توليد (به حاشيه راندن آن، از مجله در اشکال جنايی 
 . را نگرفته است) و فروش مواد خمدر

 
بودن مشکل افغانستان به افت عالقه » بن بستی« 

کارشناسان و جوامع نسبت به آن و کشور در کل 
مهه را  2001با اين هم، رخدادهای سپتامرب. اجناميد

انيد، هر چند هم وادار به تغيير روش در قبال آن گرد
اين کار منجر به تغيير بنيادی وضعيت در رئال 

  .و حتليلگری نگرديد) سياست واقعی(پوليتيک 
 

بدبينی جامعه جهانی، از مجله حمافل کارشناسی، نه 
تنها به خاطر به درازا کشيدن جنگ افغانستان، بل 
نيز به خاطر راديکاليسم مطلق آن نيروهايی است که 

تالش های کوتاه تاريخی دست به  در درازای زمان
ازديدگاه جهت گيری ايدئولوژيک و (ماجراجويانه 

برای دگرگونسازی دولت و جامعه ) سياسی خود
 . يازيده بودند، است افغانستان

 
می توان از جتربه  اصالح طلبانه  -در مجله اين تالش ها

، پروژه راديکال )1929-1919(امان اهللا خان ) شاه(امير 
و سر ) 1992-1978(دموکراتيک خلق افغانستان چپ حزب 

حرکت ) امارت اسالمی(اجنام استقرار يک رژيم مذهبی 
. نام گرفت) 2001-1996(اسالمگرايان جنگجوی طالبان 

راديکاليسم را می توان مهچنين در  نشانه های بارز
رفتارهای رهربان کنونی افغانستان که در شرايط حضور 

 8.، ديدنظامی خارجی عمل می کنند
  
در مهين حال، نگاه عينی بر تاريخ افغانستان امکان  

می دهد در آن منونه های بسياری از توسعه مثبت را 
جنبش اقتصادی پايدار، دستاوردهايی در زمينه  -يافت

                                                 
شايد منظور از مشی پشتونيزاسيون برنامه ريزی شده تدريجی، .  8

مگر افراطی و بسيار خطرناک جامعه افغانستان که از سوی رهربی 
کنونی تبارگرای کشور پيش گرفته شده است، باشد و شايد هم 

ن که به گونه بی بند و وسرتنيزاسيون لگام گسيخته افغانستا
بارانه يی بی توجه به ارزش های سنتی جامعه پياده می شود و يا 
شايد هم پيش گيری مشی پيمان گرايی و احتاد اسرتاتيژيک با امريکا 
که مغاير استاتوس سنتی بيطرفی کشور و سرشت جيو پوليتيکی و جيو 

ی آينده اسرتاتيژيکی آن بوده و بی چون و چرا افغانستان را به سو
ترسناک پيش می برد و گسرته آن را به کارزار کشاکش های بی پايان 

 . گ-.قدرت های فرامنطقه يی و منطقه يی مبدل خواهد کرد
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تنها . های فرهنگ، آموزش و پرورش و روابط اجتماعی
در درازای سده بيستم، نو آوری های بيخی 

دگاه معيارهای تاريخی، هر چند هم پيروزمندانه از دي
-1901(امير حبيب اهللا خان ) پارچه پارچه(فراگمنتال 

با آن که با عوامل (وآغاز دگرگونسازی بنيادی ) 1919
جامعه و دستگاه دولت افغانستان ) بسيار بر هم خورده
امان اهللا خان، برونرفت تدريجی از  -از سوی جانشين او

اوايل سال های  -1929 وضعيت جنگ های داخلی در سال
هنگام فرمانروايی پادشاهان پس از امان اهللا  1930دهه

عمدتا به  -که رقيبان سياسی او از کار بر آمدند
؛ حممد ظاهر )1978-1973و  1963-1953(ابتکار حممد داوود 

و سپس هم بعد از پس زدن خشونتبار آن ) 1973-1933(شاه 
ی چپی؛ مشار ها به دست سياستمداران دارای گرايش ها

اقتصادی  -بسياری از ساماندهی های سياسی و اجتماعی
پياده گرديدند که بر ذهنيت عمومی و پراتيک 

 .دولتی کشور  تاثير فراوانی برجا گذاشتند -اجتماعی
 

 -امهيت نه کمرتی را جتربه ديگر تاريخ نوين افغانستان
به ويژه آن قسمتی که در تاريخ نگاری ملی اين کشور 

هر چند . خوانده می شود، دارد) اغتشاش( »1929بانقال«
هم اين جتربه از ديدگاه جهتگيری و ناگواری حوادثی 
که به مهراه آورد و ارزش بشری خود دارای بار منفی 
است، با اين هم از ديدگاه  پويايی خود و پيامدهايی 
که در تاريخ معاصر افغانستان داشت و دارد، پديده 

سخن بر سر جنگ های داخلی . يی بس آموزنده يی است
خنستين منازعه در  نوع  – 1930اوايل سال های دهه –1929

 .خود در تاريخ پسامستعمراتی خاور زمين؛ است
 

... اجتماعی، سياسی و -گسل ها و گسيختگی های تباری
به پيمانه بزرگی در » افغانستان 1929انقالب سال «

يست و ب -برهه ديگر تاريخی در مرز سده های بيستم
آن . گرديدند و تولد دو باره يافتند» باز زايی«يکم 

هم، اين نکته هم از سوی اشرتاک کنندگان بالفصل 
درگيری های نو و نيز از سوی نيروهای خارجی کشيده 

 .شده در آن کمرت در سنجش گرفته شد
 

در اين حال، تعويض خشونتبار خنبگان و دگرگونسازی 
در شرايط نو،  سياسی مکانيسم های قدرت-تباری
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ديناميک برهم خورده روند آغاز شده در بيش از نيم 
سده پيش حتول دولت سنتی و جامعه سنتی افغانستان، پس 

 .  از به دست آوردن استقالل ظاهری را بازتاب می دادند
 

سياسی نوين افغانستان به آن  -بررسی تاريخ اجتماعی
يش در دليل هم اکتوئل است که اين جهت تا مهين چندی پ

عمل در تاريخ نگاری ملی افغانستان موجود نبود و 
گناه آن به گردن اوضاع سياسی، و مهچنين  از دست رفنت 
خبش چشمگيری از اسناد آرشيو ملی کشور و ديگر اسناد 

  2000آغاز سال های دهه  – 1980اوليه در سال های دهه 
 .است
 

از مجله در زبان های (آرايه غنی يی منابع اصلی 
آرشيو : مانند(در آرشيوهای شوروی پيشين ) غانستاناف

سياست خارجی فدراسيون روسيه، بايگانی دولتی تاريخ 
که به تازگی به روی ...) اجتماعی و سياسی و

پژوهشگران باز گرديده است، می تواند تا جايی اين 
اگر چه هم  نبايد فرض هبره گيری از . خال را پر کند

منابع و مواد آلرتناتيو ديگر منابع ديگر از مجله 
منابع  –از ديدگاه برخوردها و ارزيابی ها) جايگزين(

را از نظر ... و مواد خارجی بايگانی های انگليسی و
 . انداخت

 
که اثر » جنگ سرد«با اين کار، امکان زدايش ميراث 

بس ويرانگری بر حمتوا و اشکال دانش افغانستان شناسی 
ر ميان دبستان های و نيز گفتگوی سودمند و بارور د

گوناگون و جهات افگانستيکا برای درک عينی 
رويدادهای کليدی و قانومنندی الگوهای توسعه در 

بر جا  1950– 1920افغانستان در سال های دهه های
 .  گذاشته است، به دست می آيد

   
هدف از اين مطالعه، جتزيه و حتليل فرآيندهای اجتماعی 

ريق منشور مبارزه دولت و و سياسی در افغانستان از ط
اپوزيسيون بر سر مسائل کليدی مدرنيزاسيون جامعه 
افغانستان در دوره احيای استقالل دولتی و تعويض نسل 

 1953 - 1919(نيروهای اجتماعی و سياسی در / خنبگان
 .است) سال
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در واقع، سخن بر سر دو بار تالش برای مدرنيزه کردن  
که با طرح راديکال  -استجامعه و به ميزان کمرت دولت 
و جتربه ) 1929 - 1919(اصالح طلبانه امان اهللا خان 
 1940اواخر سال های دهه(نافرجام ليربال خاندان يحيی 

،که با دوره ثبات شکننده در افغانستان در )1953 -
از (رژيم اليگارشی خانوادگی نادر شاه و خاندان او 

ان جنگ هاشم خان و سپس هم پس از پاي[ – 1933سال 
شاه حممود خان و  با شهرياری ظاهری  -.]گ-جهانی دوم
 .از هم جدا می شوند، ناکام گرديد) ظاهر شاه

  

 
 
 

 خبش يکم
احيای استقالل دولتی و آلرتناتيوهای 

 توسعه در افغانستان
 1920 -1919در سال های  

                      
مبارزه بر سر گزينش راه های توسعه در سال . 1.1
 : پان اسالميست ها و جهان خارج: ای خنست استقالله

در افغانستان در پي کشته شدن  1919در اوخر فربوري 
امري حبيب اهللا خان، براي چندي  فرمانروايي دوگانه يي 

برادر  -9در جالل آباد سردار نصر اهللا خان: پديد آمد

                                                 
توضيح داد  1901ادعاي نصراهللا را مي توان با توافق اجنام شده در . 9

تاريخ فشرده «که آن را داکرت عبدالغين در اثر خود زير نام 
 1901پس از مرگ عبدالرمحان خان در . گو منوده استباز» افغانستان

خود عبدالرمحان خان مي . مساله ختت نشيين و تاجپوشي پديد آمد
پنداشت که ختت بايد از آن کسي باشد که سزاوار آن است که خود وي 
را پيش از مرگ خود خواهد گماشت و يا با نفوذ ترين چهره هاي 

 -ترين نامزد، پسر بزرگ امريسزاوار . کشور وي را برخواهند گزيد
از . مگر مادر وي از خاندان شاهي نبود. حبيب اهللا خان مشرده مي شد

 .شهزاده نصراهللا مدعي ختت بود -اين رو، پسر ديگر امري
 

سردار بس بانفوذ عبدالقدوس خان اعتمادالسلطنه توانست جلو 
به او موفق شد ميان برادران تفاهم  -درگريي بر سر قدرت را بگريد

. حبيب اهللا به ختت نشست و نصراهللا وليعهد اعالم گرديد: وجود بياورد
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مهزمان با آن شهزاده . حبيب اهللا خان اعالم پادشاهي کرد
فرزند پادشاه کشته شده، در پايتخت به  -هللا خانامان ا
 . ختت نشست

 
 -در مبارزه بر سر فرمانروايي، امان اهللا پريوز شد

پادگان کابل به او سوگند وفاداري خورد و با 
امان . نفوذتربن قبايل پشتون از او پشتيباني کردند

اهللا که به علت اوضاع فوق العاده در کشور به قدرت 
. ال براي فرمانروايي کشور آماده نبودرسيده بود، عم

هرچند به علت بلندپروازي خود و متايل صميمانه مبين 
امري نو هوادار حممود . بر تغيري وضع در کشور مي کوشيد

انديشه پرداز اصالحات و روشنگري که جتربه  -بيک طرزي
ترکي را با پويايي تبليغ مي کرد، مني توانست با 

و ديگران مبين بر  توامنندي برنامه هاي خود
دگرگونسازي در افغانستان را در بسرت معاصر پياده 

 . سازد
 

چنانی که ناظران ياد آور شده اند، لغزش جدي امان 
: اهللا به ويژه در مراحل خنستني فعاليت وي هويدا بود

ناديده گرفنت عامل عشاير و در کل رفتارهاي ساده 
 10.خيال پرورانه به امور دوليت -لوحانه

                                                                                                                                                             
توافق نامه در زمينه از سوي . نه کدام پسر امري جديد حبيب اهللا

عبدالغين، ص : نگاه شود به. حبيب اهللا خان در حاشيه قرآن امضاء شد
597         . 

Ghani, Abdul. A Brief History of Afghanistan. Karachi, 1989.-P.597 
کارشناس سرشناس شوروي در زمينه مسايل اقتصادي -گوريچف. م .ن

را مي توان  1919فربوري  28-21افغانستان بر آن بود که رخدادهاي 
مگر اسناد و مدارک . ارزيابي کرد» کودتاي جوانان افغان«چونان 

دست داشته اجازه مي دهند اين گونه برداشت را بيش از حد 
برخي از  –افغانستان«: گوريچف: نگاه شود به. پنداشت» قاطعانه«

، ص 1983، مسکو، 1977-1919،»اجتماعي توسعه-ات توسعه اقتصادييخصوص
43       . 
ويژگي هاي  ،عبدالغين که مدت ها در افغانستان زندگي کرده . 10

جامعه افغاني را نيک مي دانست، بنيه رهربي امان اهللا خان و جتربه 
ز آوان نشسنت به ختت را با شک و ترديد ارزيابي مي حياتي وي را ا

 -وي مهچنني مي پنداشت که ديدگاه هاي استاد عقيدتي امان اهللا. کرد
حممو بيک طرزي نه در مهه موارد اوضاع راستني جامعه افغانستان در 

از مجله، وي را . را بازتاب مي داد 20اواخر دهه دوم سده 
در باره عشاير پشتون به عنوان ايده آليزه شده طرزي  پندارهای

 . ملت واحد، مي آزرد
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وين و حتقق مشي بيشرت از مهه مهخوان با نيازهاي کشور تد

در آن زمان، به خاطر وجود چندين گروهبندي در حمافل 
يکي از اين گروه ها از سوي . حاکم دشوار مي گرديد

عليا حضرت گرد آمده بود و داراي  -مادر امان اهللا
گروه شري امحد خان و علي امحد . ديدگاه هاي سنيت بود

 . تگريي انگليسي گرايي بودخان داراي جه
 

سياستمداران داراي گرايش هاي اصالح  -جوانان افغانان
طلبانه و ميهن پرستانه، فعاالن اجتماعي و شخصيت هاي 
انفرادي که از ايده هاي مرتقي اهلام مي گرفتند و به 
امري جوان تکيه کرده بودند، جهت گريي ترقي خواهانه 

ا ادعاي بازي منودن نقش اهللا ب خود امان .را پيش گرفتند
رهرب مستقلي که به تنهايي يا با مشارکت اندک بيگانه 
توانايي رهربي کشور را که با مسايل سخيت روبرو بود، 
دارد؛ شتاب منی کرد با هيچ  يکي از اين گروه ها 

 .مهسويي کند
 

امان اهللا که فرمانرواي بس بلندپرواز با رفتارهاي 
هاي رايزن هاي هوادار  کسي که بيشرت مشوره -متناقص

خود و آوندهاي منقدان را ناديده گرفته بود، 
آگاهانه يا با فراست هر طور بود يک رشته خطوط 

به . سياست داخلي و خارجي خود را درست تعيني کرد
قدرت رسيدن او، و ويژگي هاي وضع بني املللي 
افغانستان پس از جنگ جهاني اول موجب پويايي هاي 

و اولويت دادن به مسايل سياست خارجي  چشمگري امري نو
مهانا به مهني دليل، خنستني اقدام مهم امان اهللا . شد

بريون شدن افغانستان از . احياي استقالل کامل کشور شد
سيطره نفوذ بريتانيا در سايه وضع متغري بني املللي و 

سياسي در هند  -مشخص تر در سايه بی ثباتی اجتماعي
حمافل امپراتوري بريتانيا از بريتانيايي و نگراني 

از دست دادن مهه منطقه آسياي ميانه جنوبي، ممکن 
 .گرديد

                                                                                                                                                             
خود عبدالغين که سهم چشمگريي در زمينه روشنگري و پيشرفت در 

متحد ساخنت عشاير «افغانستان، ادا کرده بود، بر آن بود که 
افغاني بايسيت شرط الزمي توسعه باشد، اما اين کار تنها در شرايط 

شنگري اجتماعي که براي آن دست رهربي صلح آميز و سيستم مرتقي رو
 : نش به -».کم نيم سده الزم است، ممکن مي باشد

  Ghani,Abdul. A. Brief History of Afganistan.- Lahore, 1989.- P.733. 
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در آسيا » بازي بزرگ«چنين تکيه های بلند بر دور نو 

به گونه سنتی رقابت ميان امپراتوری های روسيه و (
بريتانيا و در اوضاع تازه ميان روسيه شوروی و 

يس در برابر ، کوتاه بودن جنگ سوم انگل)بريتانيا
و از ميان رفنت کنرتل مستقيم  1919افغانستان در سال 

بريتانيا بر سياست خارجي افغانستان را از پيش تعيني 
 .کرد
، که سه هفته 1919جنگ انگليس و افغانستان در سال  

به طول اجناميد و هنوز علل و پيامدهای آن جر و حبث 
مهمی  های بسياری را بر می انگيزند، به هر رو، خبش

نقطه چرخش  -در تاريخ نوين افغانستان و در واقع 
 11.آن، هر چند هم در ابعاد صرفا جيوپوليتيک بود

  
به گونه سنتی، پنداشته می شود که انگيزه برای جنگ، 
تعويض چهره های سياسی اصلی خنبگان حاکم بوده است و 
اين درست است، اما اين هم درست است که برای 

عينی مشکل پيدا کردن وضعيت نو  افغانستان به گونه
به گونه يی که . سياسی و دولتی به پختگی رسيده بود

از با جتربه ترين مقامات استعمار بريتانيا  -مامل. جی
افسر جوان ارتش  -1919در هنگام درگيری جنگ در سال 

حبيب [اگر شرايط امير «: هندی نوشته بود -انگليسی
ستقالل کامل در ازای مبنی بر ارائه ا.] ... گ-اهللا خان

بی طرفی راسخ او در دوره جنگ جهانی اول که از 
ديدگاه مهه معيارها به طور کامل موجه بود ، پذيرفته 
می شد، می توانستيم از جنگ سوم افغان جلوگيری 

 12.»کنيم

                                                 
در تاريخ نگاری ما رويدادهای جنگ سوم انگليس و افغان سال .  11

يکی از خنستين . توجه چندانی را به خود جلب نکردند 1919
بابا  -پژوهشگران اين خبش مهم تاريخ مناسبات بين املللی در آسيا

جنگ افغانستان به خاطر استقالل «: نگاه شود به (خواجه يف بود 
شکست «و  1960، مسکو، )بر پايه اسناد افغانی و خبارايی( 1919  در 

، »)1924-1918(سياست انگليس در آسيای ميانه و در خاور ميانه 
 ).1962مسکو، 

خالفين . آ .مستند اين جنگ در مونوگرافی ن -ح مفصل هنریشر
صفحه  320در  -1985، مسکو، »سپيده دم آزادی بر فراز آمسان کابل«

ارزش اين کتاب را نبوِد سامانه علمی تا . بازتاب يافته است
 .  اندازه يی پايان می آورد

12 . South Asia Archive, G.L. Mallam collection, v.3, box iv. Imperial Frontier: the last 
thirty years.- P.4 
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خيزش ارتش افغانستان و مشاری از قبايل پشتون در 

 1919ل برابر نيرومند ترين قدرت استعماری در هبار سا
تا حدی با رويدادهای پنجاب بر انگيخته شده بود، که 

. شناخته شده است» تيرباران های امريتسر«به نام 
تيرباران خونسردانه شرکت کنندگان مراسم جشن در 

امريسرت برپايی جنبش آزاديبخش ملی در  -پايتخت پنجاب
مهين رويداد در خود . هند بريتانيايی را بر انگيخت

 .اری  بريتانيا مشکالتی را آفريدماشين استعم
 

، به خاطر می آورد، ) Mallam(چنانی که مهان جورج مامل 
ارتش بريتانيا در کل از قاطعيت جنرال ها و مقامات «

 -در اين مورد مشخص از فرمانده سپاهيان(ارشد ما 
پشتيبانی  فرماندار پنجاب - ) )(O'Dwyerجنرال اودوير 

ری نظم بود که کشتار کرد، اما تنها پس از برقرا
بيهوده و بی معنای آدم ها را حمکوم کردند و به باد 

 . »نکوهش و سرزنش گرفتند
  

رهربی افغانستان اطالعات موثقی در باره اوضاع در آن 
و می خواست از حبران پنجاب هبره 13سوی مرز در دست داشت
به ياری مهاجران هندی که در  -برداری دو گانه منايد

بردند، در پنجاب شورش برپا منايند و در  کابل بسر می
مهان زمان بر مواضع بريتانيا در کتل خيرب، وزيرستان 

به  دمگر، چنين نتوانستن. يورش بربند... و ديگر جاها
در هنگام درگيری های نظامی . چنين مهاهنگی دست يابند

در مرزهای هند و افغانستان، اوضاع در پنجاب زير 
 .کنرتل در آمده بود

 

                                                 
اطالعات معينی را در باره اوضاع در استان مرزی مشال باخرتی .  13

) مناينده پستی(پست ماسرت -هند بريتانيايی و پنجاب غالم حيدر خان
او در . افغانی در پيشاور به دسرتس مقامات افغانی گذاشته بود

به کابل  1920گرديد و در ماه سپتامرببه برما تبعيد  1919ماه می 
در باره ارزمشندی خدمات او برای رهربی کشور تا جايی . باز گرديد

غالم . فراز آمدن او از نردبان کرسی های دولتی گواهی می دهد
حيدر خان در درازای سال های سال کارمند وزارت خارجه بود که از 

او مهچنان . داشت مجله مسووليت امور روسيه و ترکستان را به دوش
مدتی در وزارت ماليه کار می کردکه حتا در اواخر سال های دهه 

 . آن را رهربی نيز می کرد 1930
IOR/12/125 Dispatches relating to personalities in Afghanistan 9 jan 1942- 10 Aug. 
1946.- p. 15. 
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ه هر رو، پيوند علی ميان رويدادهای امريتسر و جنگ ب
سوم انگليس و افغانستان از سوی منابع خمتلف از مجله 

 -)S. Muspratt(از مجله موسپارت. انگليسی تاييد می گردد
عضو خنستين هيات ديپلماتيک در کابل که پسانرت 
فرمانده بزرگ نظامی ارتش انگليس در هند گرديد، در 

در (ر نشست جامعه پژوهشی آسيای ميانه سخنرانی خود د
از ديد من، به گمان ... «: اعرتاف کرد) 1922دسامرب 

ناآرامی [غالب، رويدادهای افغانستان از پيامدهای 
اين رويدادها حبران افغانستان را ... است] ها در هند

 14.»....سرعت خبشيدند، نه اين که بر عکس
 

) O'Dwyer(دويراو -مقصر اصلی ماجرا، فرماندار پنجاب
با ويژگی های رفتارهای باشندگان نوار مرزی هند و 

نيک آشنايی  1919افغانستان مقارن با رويدادهای سال 
او بيش از بيست سال در ارتش هند بريتانيايی . داشت

خدمت کرده بود و باری هم هنگام يورش به پيوار کتل 
اودوير در طول . به اسارت سربازان افغان افتاده بود

به پيگرد ) و سال های بعد از آن 1915(ند سال جنگ چ
مهاجران افغان، به ويژه آدم های بيکار تا هنگام 

 .ترک پنجاب می پرداخت
 

اودوير ديد خودش را در درگيری ها در نوار مرزی و 
او بر آن  -کشاکش های چند ساله با افغانستان داشت

خط (بود که افغان ها، در رابطه با مشکل مرزی 
يا بدون آن هم، مهواره از قبايل متعصب به ) ندديور

ويژه مسعود و وزيری برای مقاصد خود هبره برداری 
 .ابزاری خواهند منود

 
اودوير حل مساله را بر پايه جتربه روسيه در رامسازی 

پادگان  قفقاز در سده نزدهم با کشيدن راه ها و ساخنت
اين «: او می پنداشت. های جنگی مستحکم می ديد

بيرها نه برای گرفنت سرزمين آن ها و يا گسرته جويی تد
 -امپرياليستی، بل شيوه يی برای حمافظت از اتباع ما

قربانيان اصلی اشتباهات گذشته ما، در هر دو سوی  
  15».رود سند است

                                                 
14  .Mss Eur F223/78 Afghanistan, 14.12.1922.  
15 .ODwyer M. India as I knew it 1885-1925. Third edition, London, 1926. – p. 133- 
134. 
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جتربه روسيه به گونه بس پارادکسال و بيخی متفاوتی 
. در رخدادهای جنگ سوم افغان و انگليس و پديدار شد

مگر در باره اين عامل عمال هيچ اشاره يی در 
افزون بر . تاريخنگاری اين مساله ياد آوری منی گردد

آن، اين امر تنها در چند منبع تاييد می گردد و مهو 
سليويتسکی، که آن . ک.سليويتسکی و ک. ای. خاطرات ک

هم تنها در سيمای خاطرات سياسی و رساله حفظ شده 
  16.است

                                                                                                                                                             
ناسيوناليست سيک که زمانی به  استانداری  -سخنرانی اودوير

سر  -پنجاب رسيده بود، در واقع واکنشی بود به سخنرانی مهتايش
جامعه مهايونی «پرسی سايسکس در باره افغانستان که در نشست بامهی 

 1940بريتانيا در سال » جامعه آسيايی مهايونی«و » يای ميانهآس
سخنرانی اودوير در واقع در نکوهش و سرزنش مشی . ايراد منوده بود

 .و رفتارهای سايکس ايراد گرديده بود
سر پرسی سايکس کتاب جالبی نوشته است به نام : يادداشت گزارنده

آن تا کنون نه که دردمندانه به رغم امهيت » تاريخ افغانستان«
تنها به زبان پارسی دری ترمجه نشده، بل نيز تا کنون کماکان در 

 . کشور ما ناشناخته مانده است
 

شايان يادآوری است که جنرال سر پرسی سايکس کتاب سنگينی ديگری 
در دو جلد که از سوی آقای » تاريخ ايران«هم نوشته به نام 

هتران به زيور چاپ گيالنی به زبان پارسی دری برگردان و در 
آراسته شده است که مهچنان در بر دارنده اطالعات سودمندی در باره 

 .   گ-.افغانستان است
به  1921 -1918فرمانده پيشين دژ کوشکا از  -سليويتسکی. ای. ک.  16

بسر برد که خنستين مناينده غير رمسی روسيه شوروی در کابل عنوان 
افغانستان زمينه سازی می  برای برپايی مناسبات ديپلماتيک با

او مهچنان توانست ايستگاه راديويی را که ميسيون نيدر . کرد
هنتيگ در دوره جنگ جهانی اول به افغانستان برده بودند،  -ماير

به ياری افغان هايی که آموزش های ويژه ديده بودند، و پسر 
درس » حبيبيه«سليويتسکی که در آن برهه در ليسه . ک.ک -نوجوانش

خواند، دو باره به کار اندازد و کشف مراسالت راديويی  می
بريتانيايی را سازماندهی منايد که به امان اهللا خان امکان داد در 

 .روشنی کارهای حريف باشد
سليويتسکی به تاشکنت فرا خوانده شد و تا . ای. ک 1921به سال 

او در باره . در کرسی های پايين کار کرد) 1944(پايان زندگانی
. و .ستاوردهای کار حمرم ميسيون خود گزارشی را عنوانی گد

رهرب کميساريای خلق در امور خارجی نوشت که دردمندانه  -چيچيرين
 .تا کنون موفق به يافنت آن نگرديديم

 
سليويتسکی خاطرات خود در باره  اين گوشه از پويايی . ای. ک

ر شناس که بعدها خاو) نيالو. ن(استانيشفسکی . و.هايش را با آ
نقل قول (نامداری گرديد و به مسايل افغانستان هم دلچسپی داشت 

موازی «سليوتسکی در مقاله کوتاهش زير نام . ای. های او از ک
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امان اهللا طالعات راستينی را «سليويتسکی  .ک.به گفته ک

در باره رويدادها در سراسر جهان، روسيه شوروی و 
هند به دست می آورد که مهو دريافت اين اطالعات او را 
به گرفنت تصميم جسورانه مبنی بر اعالم استقالل بر 

در هنگام جنگ انگليس و افغانستان، کشف . انگيختند
انگليسی ها در باره (منود راديويی به افغان ها کمک 

آن چيزی منی دانستند و از مهين رو مهه مراسالت را سر 
گشاده می فرستادند بدون آن که آن ها را در لفافه 

تا نقاط ضعيف را در دفاع دمشن ) رمزی بپيچانند
دريابند و آن ها را به سنجش بگيرند و نيز آگاهی 

زمين يابند که قيام آغاز شده در مرزها به اعماق سر
 17.»هند ره گشوده است

                                                                                                                                                             
گاهنامه بی نظير »جبهه خاوری -افغانستان -ترکستان: های رخدادها

بازتاب يافته است و در بايگانی مرکزی » 1919رويدادهای سال 
، پرونده 2464 -فوند آر –کستان نگهداری می شود دولتی مجهوری ازبي

 . ، در ميان گذاشته بود)1، کارتن 1ويژه 
 

 .ک .سزاوار است ياد آور شويم که بايد با ارزيابی های ک
سليويتسکی به پيمانه بايسته حمتاطانه . ای. پسر ک -سليويتسکی

چون اين خاطرات آگنده از رنج های ناشی از سکوت . برخورد شود
ين ساله و رنگ آميزی شده است که در آن نقش پدرش در چند

 .رويدادهای افغانستان، حتريف گرديده است
 

مهراه با اين نبايد از نظر انداخت که خاطرات و يادواره های او 
منبع  1921-1919از دوره آموزشش در ليسه حبيبيه کابل در سال های 

تاشکنت از سوی در  1965منحصر به فرد و بی نظيری است که به سال 
افغانستان شناس برجسته، به رشته نگارش در آمده  -رومودين. ا. و

اوچرک هايی «و از سوی او هم پسانرت چونان پيوست به مونوگرافی 
در زمينه تاريخ و تاريخ فرهنگ افغانستان در ميانه های سده 

. ص.در ص 1983در مسکو، به سال » سه دهه خنست سده بيستم -نزدهم
 .       به چاپ رسيد 169-173

پرونده . 2558-بايگانی مرکزی دولتی مجهوری ازبيکستان، فوند آر.  17
رومودين . آ.سليويتسکی به و. ک.، نامه ک5، برگ 26،کارتن 1ويژه 

 .23/03/1975تاريخی 
مقامات وقت  افغانستان گناه آغاز جنگ را به گردن انگليسی ها 

با اتوريته از مجله شاه  با آن که برخی از مهره های. می افگنند
منايده خاندن مصاحبان، اعرتاف می منايد که تالش حل  -حممود خان

 .خشونت آميز مساله از سوی رهربی افغانستان اجنام شده بود
 

  30خاور شناس ازبيک به تاريخ  -بابا خواجه يف. او در گفتگو با آ
و علت درگرفنت جنگ ميان افغانستان «: توضيح داد 1958اپريل 

انگليس، تقاضای حکومت و مردم افغانستان مبنی بر به رمسيت شناخنت 
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اقدامات رزمی را در  1919افغان ها در اوايل ماه می 

يگان . خبش مشالی مرزهای هند و افغانستان آغاز کردند
در اين . های آن ها بر دمشن ضرباتی وارد آوردند

هنگام، در پشت جبهه دمشن ناآرامی هايی در ميان 
باش در پيشاور، در مناطق بود و (باشندگان بومی 

مگر، اين . آغاز شد)مومندها، افريدی ها و ديگران
آن هم در حالی که اقدامات اصلی . پيروزی حتکيم نيافت

 .در حمور جبهه مرکزی متمرکز گرديده بود
 

در اين جا، در منطقه دره ُکرم، نيروهای زير 
فرماندهی جنرال حممد نادر خان دست به يورش زده 

را حماصره و آن را در اواخر ماه می شهر تل . بودند
اين پيروزی به ُيمن قيام وزيری ها و . گرفتند

مسعودها و نيز گريز شبه نظاميان قبيله يی زير خدمت 
هنوز در ماه های اپريل و . بريتانيايی ها دستياب شد

، پشتون های بومی اين شهر افسران 1919می سال 
بريتانيايی را کشته و سالح در دست گروه گروه به 

 . پيوستند افغان ها
 

. رويدادها در جنوب با پويايی کمرتی توسعه يافتند
ی پياده و دو هنگ )لوا(گذشته از آن مترکز دو تيپ 
هندی امکان دادند جلو  -سواره به نيروهای انگليسی

 . محله افغان ها از قندهار را بگيرند
 

ماه  4نايب السلطنه هند، به تاريخ  -لرد چلمسفورد
رش های افغان ها بر خبش های می با دريافت خرب يو

گسرتده يی از نوار مرزی افغانستان و هند، از باور 
زيرا . به آن چه که اتفاق افتاده بود، خود داری کرد

درست چندی پيش، او و اداره زير فرمانش نامه رمسی يی 
. از کابل با حلن دوستانه دريافت داشته بودند

                                                                                                                                                             
پس از آن که . و استقالل کشور از سوی بريتانيای کبير بود

بريتانيای کبير يادداشت حکومت افغانستان را در رابطه به به 
رمسيت شناخنت استقالل کشور نپذيرفت، حکومت افغانستان آغاز به 

گسيل سپاهيان روی اين منظور صورت گرفت ...سوقيات سپاهيان منود
که هرگاه انگليسی ها از راه گفتگوها استقالل افغانستان را به 
رمسيت نشناسند، مشاری از مهم ترين هتانه ها را آماده ساخت تا به 

 ».زور تفنگ استقالل را به دست بياوريم
 2850-بر گرفته از بايگانی مرکزی دولتی مجهوری ازبيکستان فوند آر

 .10، برگ 161، کارتن 1پرونده ويژه 
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بود، به فرستاده افغانستان که تازه از راه رسيده 
آگاهی مهتايان بريتانيايی خود رساند، که امير  از 

توسعه روابط دوستانه با دولت «اندرز او مبنی بر 
  18».پشتيبانی کرده است» هند
 

به هر رو، هر چه بود افغان ها نتوانستند موفقيت 
 -سپاهيان انگليسی -عمليات ناگهانی را حتکيم ببخشند

ف هم از ديدگاه هندی که برتری چندباره يی بر حري
نيروی انسانی و هم از ديدگاه جتهيزات رزمی داشتند، 
ضربات حمسوسی در ناحيه داکا در غرب کتل خيرب و در 

 .ناحيه اسپين بولدک وارد آوردند
 

خنستين مبباری هوايی برکابل روحيه افغان ها را سخت 
در  1919هنوز به تاريخ سوم جون  -19در هم شکست

يل پشتون در نوار مرزی، به گرماگرم خيزش های قبا

                                                 
18 . Secret Papers from Royal Archives. Chief Editor P.N.Chopra. Konark Publishers Pvt 
Ltd, 1998.- P.196. 

هواپيماهای  1919می 23هر چه بود، در روند مبباران بامداد روز .  19
گ،  انگليسی هشت مبب را بر کابل فرو ريختند که در بازار، ار

ماشين خانه، آموزشگاه حربی و وزارت حربيه فرود آمدند که تاثير 
امان اهللا خان بی . ويرانگری بر روحيه افغان ها بر جا گذاشتند

وزير حربيه در باره شرايط مصاحله با انگليسی  -درنگ از نادرخان
ها استفسار و استعالم کرد که در پاسخ با موضعگيری استوار وزير 

حادثه ريخنت چند مبب از طياره های «: ه رو گرديدقاطع خود رو ب
انگليسی بر کابل و کشته شدن چند اسپ در ارگ نبايد پادشاه را 

نادر خان » .به اندازه يی برتساند که حاضر به صلح خفت بار گردد
پاسخ داد که برای بررسی مساله مصاحله، بايد لويه جرگه اضطراری 

 .را فرا خواند
-ی مرکزی دولتی مجهوری ازبيکستان، فوند آربايگان: برگرفته از

 . 44، برگ 1، کارتن1پرونده ويژه . 2464
 

 .ک.آن چه مربوط می گردد به هتديد هوايی، هرگاه به خاطرات ک
سليويتسکی باور کنيم، پدر او در اين زمينه هم به افغان ها کمک 

به گفته او، پدرش از تيرباری که بر روی چرخ های يک . منوده بود
گاری تعبيه گرديده بود، دستگاه پدافند هوايی ساخته بود که با 
آتش گشودن به سوی هواپيماهای بريتانيايی، آن ها را پراگنده 
کرده و از ايجاد ترس و هرج و مرج در ميان افغان ها جلو گيری 

 .منود
   

، 2558بايگانی مرکزی دولتی مجهوری ازبيکستان، فوند : برگرفته از
. آ.سيليويتسکی به و. ک.، نامه ک26، کارتن 1پرونده ويژه 

 .       23/03/1975رومودين تاريخی 
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پيشنهاد جانب افغانی اعالم آتش بس شد و به زودی 
 . گفتگوهای صلح آغاز گرديد

 
باالخره با چه نتيجه يی  1919جنگ انگليس و افغان در 

به پايان رسيد؟ برای اين پرسش تا هنوز پاسخ يکسانی 
آن هم در حالی که اين درگيری را می . وجود ندارد

ناب نظامی، سياسی  -های خمتلف بررسی کردتوان در تراز
 ....و
 
و اگر مهه افغان های نسل های بعدی و سياستبازان ... 

طيف های گوناگون آن کشور، ترديدی در پيروزی کشور 
شان که خواستار استقالل بود و آن را به دست آورد، 
نداشتند و ندارند؛ ديدگاه ها و ارزيابی های 

 . ی را می پيمايندانگليسی ها راه های خمتلف
 

در اين پيوند،کتاب درسی تاريخ نظامی تدوين شده در 
برای تازه واردان آموزشگاه حربی، در بررسی  1932سال 

و پرسش ها و پاسخ ها در زمينه اين  1919کارزار 
موضوع، انديشه يی مطرح می گردد که  اين جنگ يک 

نيمه «و ) نيمکاره(» جنگ پايان نيافته«
بوده است که حريف واقعی در آن، نه آن  »پيروزمندانه

چنان که پنداشته می شود، افغان ها، بل هم قبيله يی 
 . قبايل پشتون مرزی هند و افغانستان بودند –های شان

 
خود امير  -از اين رهگذر، يکی از قربانيان اصلی

جوان افغان بوده است، که در تالش برای پايداری تاج 
برومنرزی با مهدستی  و ختت خود با هزينه پيروزی

برنامه های او برهم خورد که اين «. بيرونيان بود
آن هم روی هم رفته، يک . خود يک دستاورد است

دستاورد منفی که تاثير بايسته يی نه بر افغان ها و 
نه بر هواداران آن ها در هند بريتانيايی و نه بر 

 .»جهان خارج بر جا نگذاشت
 

ظامی برای افسران آينده اين گونه، مولف کتاب درسی ن
در جنگ سوم افغان و [افغان ها .] گ-سياسی[ از شکست
  20.سخن می گويد.] گ-انگليس

                                                 
20 .Sheppard E.W. Military history for the staff college entrance examination. Aldershot, 
Gale and Polden, L.and Portsmouth, 1932.-P.118-120. 
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هر چه است، روشن است منی توان از پيروزی متام عيار 

با آن که جنگ . حتا سخن بر زبان آورد» افغانی«جانب 
سوم افغان و انگليس مکانيسم امپرياليستی بريتانيا 

...) وهای نظامی، سوق و اداره آن ها وتامينات نير(
 .را دچار اختالالت جدی ساخته بود

 
پايان دادن سريع به جنگ افغانستان هم آگاهانه بود 
و تا جايی عقب نشينی خردورزانه برای حفظ خود 
امپراتوری و در گام خنست هند بريتانيايی، که پس از 
رويدادهای امريتسر به ابتکار رهربی نو کنگره ملی 

 .هند به رهربی مهامتا گاندی آغاز به لرزش منوده بود
 
نفس اعالم جنگ در برابر انگليس در سيمای جهاد و  

مهچنين متايل متحد ساخنت زمين های پشتون نشين در دو 
مرز فرضی ميان هند بريتانيايی و (سوی خط ديورند 

در ابتدا برای امان اهللا خان محايت گسرتده ) افغانستان
جنگ سوم . ، از مجله روحانيت را تامين کردهم ميهنانش

انگليس و افغان پيامدهای ديگر ديرپايی هم داشتند 
که تا آخرين روزهای حکومت بريتانيا در هند احساس 

نواحی نا آرام مرز هند و  پر هزينهبا اشغال  –می شد
وزيرستان، مهراه بود و مهين اشغالگری  -افغانستان

انيايی فربه تر می بنيه اعرتاض را در هند بريت
  21.ساخت

 

                                                                                                                                                             
ريتانيايی، امان اهللا نائب السلطنه هند ب -از ديد لرد چلمسفورد

خان با آغاز جنگ با انگليسی ها می خواست اين گونه، توجه اتباع 
 -خود را از ماجرای کشته شدن پدرش که در آن گويی او و مادرش

 .عليا حضرت دست داشته بودند؛ منحرف بسازد
پادشاه بريتانيا، تاريخی  -نگاه شود به نامه چلمسفورد به گيورگ

  -1919ماه می  21
Secret Papers from British Royal Archives. Chief  Editor P. N. Chopra. Konark 
Publishers Pvt Ltd, 1998.- P. 195. 
اما اين روايت درست مانند ديگر توضيحات علل، روند و فرجام جنگ 

به دشوار از سوی افکار عامه حتا در  1919افغان و انگليس در سال 
چلمسفورد می پنداشت که آدم های . دخود مرتوپول پذيرفته شدن

انگشت مشاری از دشواری پيشربد جنگ در نوار مرزی هند آگاهی 
 .     دارند

21 . South Asia Archive, G. L. Mallam collection, v. 3, box IV. Imperial  Frontier: the last 
thirty years.- P.18-19.  
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اگست سال   8امضاي قرار داد نيمبند صلح به تاريخ 
، وضع بني 1921، و قرار داد کامل صلح در نوامرب 1919

املللي نو افغانستان را به عنوان دولت مستقل، از 
مگر، راه ديپلماسی افغانی . کرد ديدگاه حقوقي تقويت

در آغاز در . مقارن با اين پيروزی بزرگ، مهوار نبود
) در هند بريتانيايی(در ميسوری  1920ماه می 

گفتگوهای افغان و انگليس در زمينه تدوين شرايط 
سپس هم کار آغاز شده . موافقتنامه صلح برگزار گرديد

در اين راستا را خنستين ميسيون بريتانيايی به رياست 
کسی که هيات بريتانيايی را در ميسوری (هنری دابس 
پی  1921در کابل در ماه جنوری ) ی کردهم رهربی م

 .گرفت
 

فاکتو  -انگليسی ها می پنداشتند که جانب افغانی د
هنوز در هنگام فرمانروايی امير حبيب اهللا خان از 

 -رژيم مستقل برخوردار بود که پذيرفنت هيات آملانی
نيدرماير در سال های جنگ  -ترکی به رهربی هينتيگ

مگر، برای خود افغان ها  .جهانی اول گواه بر آن بود
جانب فرموليته مساله، يعنی به رمسيت شناخنت حقوقی 
استاتوس استقالل کشور شان به شکل رمسی و آشکار بر 

 . شالوده يک قرار داد مهم بود
 

روند گفتگوها چه بسا که شکل داد و ستد و چانه زنی 
افغان ها، برای  -های بازاری را به خود  گرفته بود

تار به دست آوردن يک کشتی بازرگانی در مثال، خواس
بندر کراچی به عنوان حتفه ويژه بودند که تا جايی می 

آن . توانست گره راهيابی به دريای آزاد را  بگشايد
ديپلمات های ) مقيم شدن(ها مهچنان بر اکريديتاسيون 
 . خود در لندن پا می فشردند

 
د ولی امان اهللا خان هنگامی که آگاهی يافت که از حمم

مناينده خمتار او نه در وزارت خارجه، بل در  -خان
وزارت امور هند پذيرايی شده است، آماده بود 

      22.گفتگوها را بر هم بزند
 

                                                 
22 . Mss Eur Photo Eur 401. Sir james Glasgow Acheson Memories. Chequerboard. V.I –
P. 110. 

افغان ها نه تنها در نظر نداشتند از سوبسايدی های پولی 
  !.بريتانيا چشم بپوشند، بل، تازه خواستار افزايش آن هم بودند
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بريتانيايی ها نيز با دست يازيدن به عقب نشينی های 
مهم، نه بی چون و چرا ناز و اداهای ديپلماسی 

رخوردگی افغانی را می کشيدند و حتا آزردگی ها و س
های خرد و ريز زندگی در کشور ميزبان را متحمل می 

رييس هيات، هنگام  -برای مثال؛ هنری دابس. گرديدند
باريابی به بارگاه امير امان اهللا خان، بر قرار 

.] گ-مهاهنگ با پروتکل[بسيار دقيق مهاهنگ شده از پيش 
پافشاری داشت، نه اين که امير با تاخير نيم ساعتی 

 .او را بپذيرد.] گ-تشريفاتبا نقض [
مهو او بود که پس از آگاهی يابی از سرقت اسپ حامل 

در [پيک ديپلماتيک از سوی رهزنان، هتديد کرد که 
بی درنگ گفتگوها را برهم .] گ-صورت پيدا نشدن پست

   23.زده و هيات را از کابل خواهد برد
 

برپايي روابط  1919گام مهم ديگر دولت امان اهللا در
ماتيک با روسيه شوروي و استوار ساخنت آن بر ديپل

مگر، به گونه . ، شد1921حقوقي در -شالوده قراردادي
يی که تازه ترين پژوهش های ميهنی و خارجی در زمينه 

و نيز 24مراحل آغازين مناسبات افغانستان و شوروی
اسناد خنستين ميسيون ديپلماتيک در افغانستان در سال 

ی نشان می دهند، موقف کابل و ديگر مواد آرشيو 1919
. در قبال شوروی جنجال بر انگيز و مهمل بوده است

هرچند هم روند و گرايش تعامالت شوروي و افغانستان 
در آن زمان، منونه کمياب مهزيسيت مساملت آميز کشورها 

 . با ساختمان هاي اجتماعي گوناگون را نشان مي داد
 

رپايی چنين گرايشی نه اين که از مهان آوان ب
بسنده است بگوييم که . مناسبات، چيرگی يافته بود

رهربی افغانستان و در گام خنست خود امير امان اهللا خان 
و حتا (آماده بود به قرار داد به امضاء رسيده 

با شوروی، در بدل ) تصويب شده از سوی جمالس دو کشور
قرار داد نو احنصاری، در بر گيرنده و جامع 

که به دست 25ن افغانستان و انگليسميا) »اکسکلوزيو«(

                                                 
طرفه اين که پست گمشده، بامداد روز ديگر پيدا شده و سر .  23

 !.جايش حاضر گرديد
-1919مناسبات افغانستان و شوروی در سال های «. ب. پانين س.  24

 .1998، مسکو، »1929
به امضاء رسيده  1921قرار داد افغان و انگليس در ماه نوامرب .  25

مگر روند آماده سازی آن که در برنامه بود يک قرار داد در . بود
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آوردن سوبسايدی های سخاورزانه و کمک های تازه 
برای مثال؛ به (گوناگون از مجله دارای بار نظامی 

دست آوردن بيست هزار ميل تفنگ برای پاسداری از 
مرزهای مشالی کشور، دوازده فروند هواپيما که قرار 

ويل داده بود چهار فروند آن بی درنگ به افغانستان حت
 .را نويد می داد؛ پشت پا بزند 26)شود
 

مکارگی امان اهللا خان که تازه چندی پيش نيمی از 
يک ميليون روبل با پشتوانه [سوبسايدی موعود روسيه 

هزار روبل با پشتوانه طال  500به ميزان  -.] گ-طاليی
را به دست آورده بود، حتا انگليسی ها را که در پی 

ثير روسيه در افغانستان بودند کمرنگ سازی اعظمی تا
و هر چه بود در پی بسنت سازشنامه جنتلمنانه 

با اين کشور و هوادار دستيابی به ديگر ) جوامنردانه(
حل مساله افغانستان در » مفامهه آميز«واريانت های 

ابعاد منطقه يی بودند و گذشته از آن قرار داد بسته 
ها  برای ميان خود شان و افغان  1921شده در مهان 

 . ايشان پذيرا بود؛ نيز  در شگفتی اندر ساخته بود
 

در اين ميان، برخورد نيرنگبازانه امير با قرار 
دادها، بيشرت نشاندهنده موقف و نگرش خود او و برخی 

وزير امور  -از حواريونش بود، در حالی که طرزی
خارجه هوادار پيشربد مهزمان امور با انگلستان و 

نادر خان در آستانه جنگ  -ير حربيهروسيه بود و وز
مسکو را به اقدام «، 1919انگليس و افغانستان در سال 

                                                                                                                                                             
که لغو کننده و فسخ کننده قرار ) اکسکلوزيو(بر گيرنده و جامع 

و شوروی که درست چندی پيش در مهين سال امضا شده  داد افغانستان
اصال بلشويک ها را از افغانستان «بود،  باشد و در نظر داشت 

؛ به کارزار چانه زنی های متام عيار مبدل گرديده »بيرون براند
 .بود

Afghanistan. Memorandum by Birkenhead.- CAB/24/173.-P.2 
26 . Afghanistan, 29-30th September 1921.- CAB/24/128. 

 1921سپتامرب  29امان اهللا خان در گفتگو با هنری دابس به تاريخ 
او دوستی با انگليس را بر صندوق های طالی روسيه «تاکيد منود که 
 مهان جا، : نگاه شود به -.»ترجيح می دهد

شگفتی بر انگيز اين که در اين حال، امير خواهش کرد که طرزی 
با » اکسکلوزيو«های او مبنی بر عقد قرار داد نبايد از پيشنهاد
 !    انگليس آگاهی يابد
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بامهی در برابر بريتانيا و در واقع برای به اجرا 
 27.»دفاعی فرا می خواند -درآوردن انديشه پيمان هتامجی

 
و چندگونگی ميان رفتارهای ) ونيسماپورت(فرصت جويی 

مشی سياست خارجی رژيم نو رهربی افغانستان، هم  سرشت 
آن کشور و هم ويژگی های شيوه ها و راهکارهای پيشربد 

که منافع خاصی در منطقه (امور با دو قدرت بزرگ 
بريتانيا و روسيه  -آسيای ميانه و جنوبی داشتند

آن هم در حالی که مشی . را بازتاب می داد) شوروی
لغو  )هبانه(دليل  -روسيه شوروی در قبال خبارا و خيوه

 .ممکنه قرار داد مشرده می شد
 
اهبام در فرهنگ سياسی پارتنرهای افغانی را اعضای  

خنستين ميسيون ديپلماتيک شوروی، که در در تابستان 
به رياست نيکالی زاخارويچ (آمده بودند  کابلبه  1919

مهه آن ها، . با مهه هستی خود احساس می کردند) براوين
رييس پيشين  -ايوانف. ن. ببه مشول نظاميان، از مجله 

زندانيان «ستاد نيروهای مجهوری ترکستان، در موقف 
که جلو هر گونه تالش بودند» گرامی و ارمجند تشريفاتی

های آن ها برای برپايی هر گونه متاسی گرفته می شد و 
درخواست  مانند(مهه درخواست های از اين نوع شان 

رد ) فريدیبرای بازديد از مناطق بود و باش قبيله ا
 .می گرديد

 
: راستش جانب افغانی داليلی برای برای سوءظن داشتند

زير پوشش «: به گونه يی که ايوانف می نويسد
تن از کمونيست ها از مجع  107پاسبانان کاروان 

، برای راه اندازی کار سياسی در » جوانان خبارا«
در . ميان افغان ها به دسرتس ما گذاشته شده بودند

ادامه يافنت جنگ ما می بايستی عمدتا هدف 28ناوغانستا
   30».را دنبال می کرديم29آن کشور با بريتانيا

                                                 
ختته خيز : به هند بريتانيايی» هتديد شوروی«، .ب.پانين، س.  27

خاور، سال )// در سال های دهه بيستم سده بيستم( افغانستان 
 . 27. ، ص6، مشاره 2001

نوشته » ناوغانستا«در ادبيات گذشته روسی، افغانستان به شکل .  28
 .گ-.می شد

امروز پس از گذشت نزديک به يک سده از آن برهه می بينيم که .  29
چگونه روس ها در دستيابی به هدف خود که درگير ساخنت بريتانيا 

در يک جنگ توانفرسای ) امريکا -و کنون ديگر متحد اسرتاتيژيک آن(
 .گ-.فرسايشی بی پايان موفق شده اند
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رهربی افغانستان، در واقع، با فلج ساخنت کار هيات 
ديپلماتيک روسيه شوروی در مهان آغاز، يک رشته درازی 
از شرايط را برای توسعه آينده روابط افغانستان و 

 :روسيه پيش کشيدند
پادگان های افغانستان به ترمز، کرک و گسيل ) 1

 کوشکا،
کابل و يا  -ساخت خطوط تلگراف راديويی کوشکا) 2 

کشيدن خطوط اتصال کوشکا، هرات، قندهار، کابل، 
 ترمز، مزار شريف، ميمنه، با هزينه روسيه،

 به رمسيت شناخنت استقالل خبارا،) 3
باال بردن پرچم شوروی تنها پس از ورود سفارت ) 4 
 ی ديگر به کابل،ها
ورود شهروندان روسی به افغانستان تنها با ) 5 

 اجازه از دولت افغانستان؛
 منع خريد ملکيت برای اتباع شوروی،) 6 
و ) نفر 15تا (معدود منودن کارمندان سفارت روسيه ) 7 

تعهد کارمندان منايندگی به ) نفر 5تا (قنسولگری 
 نپرداخنت به تبليغات بلشويکی،

ش يافنت قنسولگری های روسيه در هرات و مزار گشاي) 8 
شريف و گشايش يافنت قنسولگری های افغانستان در 

 . با گزينش شهرها از سوی افغان ها -روسيه
 

افزون بر اين شرايط برای کار آينده منايندگی، 
سفارش های «پارتنرهای افغانی يک رشته  توصيه ها و 

سالم، لغو پيروی از آيين ا: هم داشتند» !دوستانه
بلشويسم، سازماندهی تبادله مسلمانان برای آموزش در 

اين رويکرد، گواه بر 31.مدارس افغانستان و روسيه
شناخت کمرنگ رهربان افغانستان از اوضاع روسيه و 

                                                                                                                                                             
انستيتوت نسخ خطی خاور زمين پژوهشگاه بايگانی خاورشناسان .  30

، 154، کارتن 1سنيساريف، پرونده ويژه . ای. علوم روسيه، فوند آ
 . 1برگ 

در اين جا فهرست خواست های افغان ها که از سوی علی امحد .  31
در هنگام .] گ-و شوهر خواهر امان اهللا خان[وزير امور داخله  -خان

به آن ها  1919سپتامرب  16اريخ ديدارش با ديپلمات های شوروی به ت
باز خوانده شده بود، به شکل اندکی فشرده شده و ويرايش شده 

 . آورده شده است
 -بايگانی دولتی مرکزی مجهوری ازبيکستان، فوند آر: برگرفته از 

 .68، برگ 1، کارتن1، پرونده ويژه 2464
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مناطق آسيايی آن و بزرگ بينی بنيه خود شان در آن 
هر چند هم جانب روسی نيز منی توانست از . برهه است

خت باالی خود از واقعيت های افغانستان آگاهی و شنا
حال چه برسد به آن که آن را به رخ  . بر خود ببالد

اين موضوع مهچنين به موضوع بس مهم جنگ . کسی بکشد
 .نيز ربط می گيرد 1919انگليس و افغانستان در سال 

 
التقاطی امان ) انتی سويتيستی(گرايش شوروی ستيزانه 

ميسيت که بی پرده اشغال اهللا با برنامه هاي پان اسال
. سرزمني هاي بيگانه را آماج گرفته بود، آميخته بود

پان اسالميسيم دولت افغانستان در سيماي پشتيباني از 
سياسی گوناگون آسياي ميانه  -مذهيب -جنبش هاي تباري

فدراسيوني  -کنفدراسيونتبارز کرد که در سراجنام 
ارت خبارا و متشکل از خان نشني های خيوه و خوقند، ام

  32.را در بر مي گرفت خود افغانستان
 

پادشاه افغانستان به دنبال هبره برداری از هر فرصتی 
برای مثال، بنا به  -برای رسيدن به اهداف خود بود

ابتکار او ديدار اعضای مسلمان خنستين ميسيون شوروی 
در کابل، با فرغانه يی های مهاجر فدراليست برگزار 

گذشته از آن، ديپلمات . بود کامر نااين ديدا. گرديد
های شوروی در نگاه پروپاگنديست ها بيشرت 

امان اهللا خان با سخن گفنت . می منودند» استخواندار تر«
در ) Auliene(اوليينی  -در باره يکی از فرغانه يی ها

اگر «: دايره تنگ حواريون خود با خشمگينی  گفته بود
Auliene دست های خودم می  مهمان منی بود، او را با
  33»!کشتم

  
پياده سازی پروژه يی در چنين مقياس بزرگ به دليل 
خمالفت اجتناب ناپذير روسيه شوروی،که رهربی آن اکناف 

ميدان (امپراتوری پيشين روسيه را چونان پاليگون 

                                                 
ی گنجو با تکيه بر مواد آرشيو ملی هند م. تاريخدان هندی س.  32

يک هيات افغانی به مرغيالن گسيل گرديده  1920نويسد که تابستان 
 .بود که هدف آن ايجاد کنفدراسيون آسيای ميانه بود

Ganjoo S. Afghanistan,s Struggle for Resurgence. Akashdep Publishing House, Delhi. P. 
72.   

شگاه بايگانی خاورشناسان انستيتوت نسخ خطی خاور زمين پژوه.  33
، 154، کارتن 1سنيساريف، پرونده ويژه . ای. علوم روسيه، فوند آ

 ...برگ
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راديکال می  ساماندهی هایطبيعی برای ) آزمايش
 –نويد اما، چنانی که سنزيل. پنداشت، بس دشوار بود

بر پايه اسناد خطی ) افغانی االصل(پژوهشگر امريکايی
منحصر به فرد نشان داد، موانع ديگری هم بودند، که 
 -می توانستند حتا جايگزين طرح افغانستان گردند

احتاديه عناصر ترکی آسيای ميانه و مشال ايجاد 
عضو پيشين رهربی سه  -به رهربی انور پاشا افغانستان

ترکان جوان در سيمای يک دولت » اتتريوموير«گانه 
کنفدراتيف تباری که قادر به برپايی ارتباط با 

  34.بريتانيا از طريق پامير و چرتال بود
 

دولت نو افغاني در پيوند با  1919در ماه دسامرب 
پيشگيری مشی پشتيبانی از اپوزيسيون شوروی ستيز، با 

وابطي سر کرده گروه بامساچيان فرغانه ر -حممد امني بيک
در مهان هنگام بود که به امين بيگ . برپا منوده بود
به امان اهللا خان با خواهشی رو  تا پيشنهاد منودند

زير قيموميت «بياورد مبنی بر پذيرفنت ترکستان 
ميل تفنگ و  500که در ازای آن وعده دادن » افغانستان

  35.ميليون کارتوس را منودند8/1
 

در کل هيچ چيز ديگري، ادعاهاي مرزي آن ها بر روسيه 
به جز از برنامه پيش کشيدن مرزهای افغاني موازي با 

 .راه اهن آسياي ميانه، نبود
  

در نامه کميسيون ترکستان عنوانی کميته مرکزي حزب 
آمده  1929کمونيست بلشويک روسيه در مسکو، در جنوري 

در » ايده خودگرداني و امپراليسيم خانه يي«: است
نت خبارا، ترکستان و فرغانه به رهربي راستاي متحد ساخ

افغانستان، به طور عيين آب به آسياب دمشنان ما مي 
. از ديدگاه نظامي چنين بافتاری خطرناک نيست. »ريزد

ما مطمئن هستيم که مي توانيم آن را از هم 

                                                 
سناريوهای ديگر ممکنه توسعه رويدادها در گرد و  اين سناريو و.  34

احيای امارت در خبارا و احلاق اين امارت ( بر مرزهای افغانستان
در نامه نادر خان عنوانی ...) به افغانستان در شرايط خمتلف و

 :نگاه شود به.اهللا بازتاب يافته است امان
  Nawid S. Religious response to social change in Afghanistan…P.71 

، پرونده 2464-بايگانی مرکزی دولتی مجهوری ازبيکستان، فوند آر.  35
 .81، 76، برگ های 1، کارتن1ويژه 
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مگر اين کار ما را  در ترکستان  و . بپاشانيم
  36».کشورهاي مهسايه، پاشان و پراگنده مي سازد

 
-اعضاي کميسيون مي پنداشتند که جتريد تشکيالت اداري

» استقالل«دوليت برمشرده شده از افغانستان، با دادن 
به خبارا و خودخمتاري به ترکمنستان و مانند آن، که 
تا جايي عملي هم شد، مي توانست برنامه هاي آن کشور 

 . را برهم زند
ي شود گفت م(رهربي افغاني به پيش گرفنت مشي متناقضي 

براي : ، در قبال روسيه ادامه مي داد)نه دوستانه
عبدالقدوس  -خنست وزير 1920اکترب  25مثال، به تاريخ 

خان در جلسه يي در قندهار، فرمان امان اهللا را که  
روس ها مهيشه  دمشنان اسالم «که   گفته می شددر آن 

 .باز خواند 37،»بوده اند
 

هللا در آسياي ميانه، پويايي هاي سياسي رژمي امان ا
به  1920آشکارتر از هر جايي، در اوايل سال های دهه 
و ظهور 38ويژه در دوره شورش در خباراي خاوري

                                                 
، 17بايگانی دولتی تاريخ سياسی و اجتماعی روسيه، فوند .  36
 .15-14، برگ های 80، کارتن 84ونده ويژه پر

37. Afghanistan Strategic Intelligence: British Records Vol.1.Ed: Anita L.P. Burdett. 
Archive Editions, 2002, p. 121. 

هر چند هم  -که امان اهللا، يکی از کليدی ترين کرسی های رمسی اين
 -خان اعتماد الدوله منايشی و تشريفاتی صدارت را به عبدالقدوس

سردار ساملند، حمافظه کار دو آتشه و ناسيوناليست پشتون داده 
با آن که او می . بود، تا هنوز هم شگفتی بر انگيز می باشد

. کوشيد اين گونه خنبگان واپسگرا و ارجتاعی پشتون را آرام سازد
 . خان را در زمينه موفق ارزيابی کرد امان اهللا مگر منی توان ايده

 
بر پايه مدارک سازمان های اطالعاتی بريتانيا، عبدالقدوس خان بی 

در پی تدارک  1922درنگ پس از نشسنت به کرسی خنست وزيری در سال 
کودتا به منظور سرنگونی امان اهللا خان گرديد و در برنامه داشت 

خان را به   عنايت اهللا شاهزاده -سردار حمافظه کارتر -تا برادر او
 .قدرت برساند

IOR/L/PS/11/213- Afghanistan: possibility of a coup d.etat in Kabul by Abdul Qudddus. 
1922.   

در خبارا، ره آورد يک جمموع  1920رويدادهاي اوايل سال هاي دهه . 38
کامل از علل و عوامل گوناگون شد که در مشار آن لغزش هاي جدي 

ده داميي روسيه شوروي مناين. اقتصادي شوروي جاي ويژه يي داشتند
: در مجهوري شوروي خلق خبارا بی آاليشانه سيماي حبران را نشانگر شد

خبارا را در بوتل گذاشته و دهن آن را بسته و مي خواستند که «
 .شگوفا گردد» خباراي مستقل و آزاد«
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انور پاشا، که به شکست جنبش  -ناسيوناليست ترک
نان که چ. بامساچي و مرگ خود انور اجناميد، تبارز منود

مي دبري خاص امان اهللا خان، بر  -از نوشته هاي علي امحد
آيد، امان اهللا براي محايت از انور پاشا، به خبارا 

سپاهي پياده نظام با دو فيل  200واحدي را متشکل از 
 -بريگادر(و با چندين تيربار زير فرماندهي برگد 

فاکت شرکت  39.فضل امحد خان، گسيل کرد)  سردسته
سفري  -راسکلنيکف. افغاني ها در رويدادهاي خبارا را ف

وي بر مدارک دفرت .  تاييد کرد -شوروي در کابل
قنسولگري در مزار شريف در باره  گشت و گذار افغاني 

تکيه مي ) سرنيزه دار 2000تا   300از (ها در خبارا 
  40.کرد
 

که با ) »قطعه منونه«(گسيل سپاهيان هنگ منونه 
پشتيباني مايل شوروي و با کمک مربيان ترکي آموزش 

ي زير پوشش مايل ديده و خبشي از پرسنل آن پنهان
مناينده خمتار شوروي در کابل  بود، از سوي افغاني ها 
به مرزهاي مشايل، ناخشنودي جدي جانب شوروي را بر 

در پي اين يگان ها، گسيل سه هنگ سواره . انگيخت
به سوي مشال برنامه ريزي شده بود که » شاهي«گارد 

 . اين کار به معناي آماده گيري براي جنگ بود

                                                                                                                                                             
و پشم و مجع )  قره قل( دهقاني که از کشت پنبه، کارسازي قره گل

خود را . يه رها شود، چه کاري برايش مي ماندآوري ريشه شريين بو
روشن است براي او راه ديگري جز رفنت به سوي  -با چه دمساز دارد؟

مرکز نگهداري و بررسي اسناد تاريخ نوين  -».بامساچيي ها مني ماند
 .34-30، برگ هاي 338، پوشه 84، پرونده ويژه17روسيه، فوند 

38  . India office Library and Records, L/P&S 10/ 1285.Ali Ahmad. The Fall of 
Amanullah. -P. 20  
 

، 17بايگانی دولتی تاريخ سياسی و اجتماعی روسيه، فوند .  40
 . 5. ، ص405، کارتن 84پرونده ويژه 

چنين مشی سياست رهربی افغانستان در حمور خبارا پيشينه خود را 
به امير خبارا ، امان اهللا خان 1919در تابستان سال  پيشرت. دارد

موافقت خود را در زمينه پذيرش اتباع وی در آموزشگاه های نظامی 
و مهچنين وعده داده بود تا . و مدنی افغانستان ابراز داشته بود

 . به خبارا مربيان نظامی خود را گسيل بدارد
 2464-فوند آر. بايگانی دولتی مرکزی ازبيکستان: نگاه شود به  

 .52، برگ 1، کارتن 1پرونده ويژه 
مربی به  60سرهنگ فضل امحد خان را با  در پاييز مهان سال، او 

مهچنان استادانی برای ساخنت . خدمت ارتش خبارا گسيل داشته بود
  . کارتوس به خبارا فرستاده شده بود
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کلنيکف که از نزديک جريانات را در افغانستان راس. ف

ترصد مي کرد، اين گونه نتيجه  1920در سال هاي دهه
تصورات گريي کرد که ماجراجويي حکومت افغاني از 

اين  چنني چشم  -نادرست آن از وضع روسيه ريشه مي گريد
امپراليسيم حريص دولت جوان را که » انداز تريه و تار

براي اشغال سريع خباراي خاوري  هنوز سر پا نايستاده،
که آزومندي ديرين امري مي باشد و به پنداشت آن ها 

 41».در وضع خرابي است، بر مي انگيزد
 

براي راه اندازي تبليغات پويا در ترکستان روسي و 
براي جلوگريي از جتاوز روس بر استان هاي مشايل «

نادر خان : افغانستان، فرستاده هاي ويژه دولت مرکزي
ه بدخشان، حممد ابراهيم خان به مزار شريف، شجاع ب

شجاع که به احاطه نزديک امري (الدوله به هرات 
پيوسته بود و در آن هنگام وزير امنيت عمومي بود، 

 .»، گسيل شدند)به کرسي  گورنر جنرايل گماشته شد
 

مهبستگي «دولت افغاني با توجه به 1920-1919در سال هاي 
گريزيان استان هاي شوروي سازي  با آمادگي از» اسالمي

براي آن ها زمني و . شده آسياي ميانه پذيرايي کرد
براي مثال، در . انواع ياري هاي ديگر داده شد

ترکستان افغاني به فرمان وزير دادگسرتي براي 
پوت گندم  5/3در هر ماه (گريزيان ترکمن کمک مادي يي 

ک بار روپيه براي ي 30و کمک هزينه مايل يي به ميزان
 42.ارزاني گرديد  )به هر عضو خانواده

  
ترکمن ها، خبارايي ها و  -مگر، در اين حال، مهاجران

ديگران به گونه حتمي خلع سالح مي شدند و مي بايسيت 
مگر، در سال . به زندگاني صلح آميز رو مي آوردند

                                                 
، 17مرکز نگهداري و بررسي اسناد  تاريخ نوين روسيه، فوند .  41

بايد يادآور شد که رهربي . 6، برگ 405، پوشه 84پرونده ويژه 
، افزون بر 1922افغانستان با گسيل سپاهيان به مشال در سال 

 -، داليل اقتصادي را نيز در نظر داشت»اسرتاتيژيک -نظامي«مالحظات 
در حايل که . در مزار شريف در آن فصل حاصالت خوبي برداشت شده بود

بودند و در آن هنگام استان هاي کابل و قندهار با کمبود روبرو 
 .تامني مايل واحدهاي نظامي در آن جا ها دشوار بود

، 17مرکز نگهداري و بررسي اسناد تاريخ نوين روسيه، فوند .   42
 91، برگ 338، پوشه 84پرونده ويژه 
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 -مهاجران ديگر چونان نريوي نظامي. وضع تغيري کرد 1922
به آن ها : ارزيابي مي گرديدند سياسي بس اميدخبشی

اسلحه دوباره باز گردانيده شد و از مشار آنان گروه 
در ميان ترکمن ها و . هاي رزمي و دسته ها اجياد شد

روسيه، -گروه هاي تباري ديگر نواحي مرزي افغانستان
انديشه برپايي خودخمتاري يا حتا اجياد کشورهاي مستقل 

ترکمن هاي آن ور براي مثال، از راه متحد ساخنت (
مطرح مي ) ترکمنستان -کسپني، خيوه، خبارا و پارس

 43.گرديد
 

سرنوشت نواحي متنازع فيه از ديدگاه افغان ها مانند 
واحه کشک و پنج مي بايسيت در روند مهه پرسي 

مگر مسکو به اين چنني طرح . حل مي شد) رفراندوم(
 مساله بنا به داليل تارخيي و جيوپوليتيک وقت اجاره

هرگاه سختگريانه تر سخن بگوييم، اين مناطق : نداد
هيچگاهي به افغانستان متعلق نبود، و واگذاري آن ها 

سياسي  را در  -به شدت وضع نظامي) از مجله دژ کوشکا(
نواحي مرزي روسيه با باشندگان عمدتا  ترکمن تريه مي 

 44.ساخت

                                                 
، 17مرکز نگهداري و بررسي اسناد تاريخ نوين روسيه، فوند .  43

فات اختال 1919در سال . 84، برگ 338، پوشه 84پرونده ويژه 
افغانستان و روسيه در زمينه سرنوشت مرزهاي امپراتوري روسيه 
پيشني چنان تريه بود، که امان اهللا انگليس ستيز تالش کرد با 
. انگليسي ها در باره کمک آن ها به خبارا و خيوه به  توافق برسد

رييس اداره ديپلوماتيک افغاني با چنني تقاضايي به  -حممود طرزي
طرزي ايده اجياد دولت . يتانيا در کابل رو آوردسفري بر -مهفريس

پوشايل ميان افغانستان و روسيه  را مطرح کرد و براي اين هدف  
مگر جانب افغانستان  . از انگليس ها شش هزار تفنگ درخواست کرد

 .دوباره  پاسخ رد گرفت
Marwat, Fazal– ur –Rahim. The Evolution  And Growth of Communism in Afghanistan 
(1927-1979) : an Appraisal. –Karachi, 1997-p-93. 

، 17مرکز نگهداري و بررسي اسناد تاريخ نوين روسيه،  فوند .  44
 .26- 25، برگ هاي 241، پوشه 84پرونده ويژه 

 
در گزارش تدوين شده عنواني مناينده داميي روسيه شوروي در 

وابسته به منايندگي  ، دبري نظامي1922فربوري 10افغانستان تارخيي
کامال مي توان فرض کرد که جنبش هتامجي ما به «: ريکس نوشت. داميي ا

خاوري، براي مدت طوالني در کوشکا پايان يافته  -سوي جنوب و جنوب
من . از ديدگاه عملياتي هم ادامه آن ضروري به نظر مني رسد. است

ليت که هيچ دو -در عني حال مني توامن به واگذاري آن به افغانستان
وقت قابل اعتماد کامل نبوده و مهواره سياست هايي دوهپلو پيش 
برده است؛ حتا در هنگامي که هبرتين مناسبات دوستانه برقرار بود، 



 54 صفحه …دولت و اپوزيسيون در افغانستان
 

 
درخواست هاي بيش از حدي از تشکيالت  دولت امان اهللا

ليت يي که در سرزمني آسياي ميانه سر از نو تاسيس دو
شده بودند، از مجله، از مجهوري سوسياليسيت خلق خبارا 

ظاهرا مستقل بود، مطرح مي  1922که تا اواخر سال 
خواجه يف در سومني قورولتاي سراسري . ف -رهرب آن. کرد

برقراري «افغاني ها در خصوص  خبارا در باره آرزوي
 در شهرهاي بزرگ خبارا براي کنرتل بر منايندگي مذهيب

 45.گزارش داد» باشندگان که مناز مي خوانند يا نه؟
 

در اين فهرست، فراخواني مبين بر نکشيدن راه آهن به 
خباراي خاوري و نداشنت دژها و پادگان ها در استان 

پيداست است که اين . هاي هم مرز با افغانستان، بود
جانب افغاني براي رهربي  گونه متايالت يا برنامه هاي

تابستان روشن بود، و براي منجمد  1922شوروي در سال 
افغانستان  -کردن تعهدات خود در قرارداد روسيه

 . آماده بود) حتويل جنگ افزارها و جتهيزات ديگر(
 

در ماه جون به وزير خمتار افغاني در مسکو اعرتاض در 
براز شد، مورد اقدامات حتريک آميزکشور وي در خبارا ا

سرکوبي سپاهيان (اما سراجنام، تغيري وضع در منطقه 
از يک سو، و مهچنني ) انور پاشا و کشته شدن خود وي

پويايي هاي بريتانيا در استان مشال باخرتي مرزي 
هندوستان از سوي ديگر، امان اهللا را براي بازنگريسنت 

  .در سياست هاي خود در آسياي ميانه وادار کرد
 
ب و غريب سياسی روابط افغانستان و روسيه، عجي» گره«

که در عين حال هم پيوند دهنده و هم  جداساز بود و 

                                                                                                                                                             
در سايه ايده هاي پان اسالميسيم که در ميان اشخاصي که بر سر 
قدرت بودند، از يک سو، و متايالت مبين بر گسرتش سرزمني خود، از سوي 

 . گر؛ موافق باشمدي
 

و  1919انگليس در سال  -چيزي که قسما دليل آن بروز جنگ افغان
سراجنام سنگ اندازي هاي هند بريتانيايي است که با هبره گريي از 
هر امکاني، افغاني ها را به فکر آسان بودن هبره جسنت از سرزمني 

مرکز نگهداري و . ».هاي ما در ترکستان و  کسپني بر مي انگريد
، پوشه 84، پرونده ويژه 17بررسي اسناد تاريخ نوين  روسيه، فوند 

 .21، برگ 241
، 7مرکز نگهداري و بررسي اسناد تاريخ نوين روسيه، فوند .  45

 .33-34، برگ هاي 339، پوشه 84پرونده ويژه 
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تا جايی به انديشه های پان اسالمی امان اهللا مساعدت 
) و جنوب آسيا(راستش، ديگر در حمور  خاور  -می کرد

 .بود» دولت نامنهاد موقت هند« -سياست خارجی او
 

ايجاد و در کابل چوناِن يک  1915اين دولت در دسامرب 
ساختار مهاجر با برنامه هايی در مقياس بزرگ برای 

در بافتار . مجهوری سوسياليستی در هند، مستقر گرديد
، مولوی برکت )رييس(، مهاندرا پراتاب »دولت موقت«

وزير امور (و مولوی عبيد اهللا سندی ) خنست وزير(اهللا 
نفوذ خود در  اين دولت موفق به گسرتش. بودند) خارجه

خبش هايی از استان مرزی مشال باخرتی هند بريتانيايی و 
حتا برای چندی در تراز اداره های های منطقه يی 

 .گرديد
 

هم دولت افغانستان و هم رهربی شوروی در پی هبره گيری 
برای . ابزاری از اين دولت برای مقاصد خود بر آمدند
سازمان  مثال، بر پايه مدارک بريتانيايی، يکی از

دهندگان مقاومت ضد بريتانيا در مناطق قبيله يی 
)Asmas ،Lakarai  وChamarkand و برای ) و نيز وزيرستان

مولوی (مال بشير  -دولت موقت هند«چندی وزير دفاع 
بار بار از کارکنان سفارت  1920سر از سال) عبدالرحيم

 46.شوروی در کابل کمک های مالی دريافت داشته بود
 
پوند با پشتوانه طال توانست در  500ثال، او بابرای م 

اين . را به چاپ برساند» اجملاهد«مچرکند روزنامه 
به اردو و پارسی آغاز به چاپ  1922روزنامه در اکترب

کرد که هم در مناطق قبيله يی و هم در افغانستان 
مقام با نفوذ افغان  -حاجی عبدالرزاق .پخش می گرديد

ميان مال در کابل مشرده می شد، که اجنت بزرگ بلشويکی 
مرگ او . مياجنی و رابط بودبشير و دولت افغانستان، 

ضربه سختی بر مهکاری ميان شوروی و دولت افغانستان و 
با . دولت موقت هند در چهار چوب غير رمسی وارد آورد

اين هم مال بشير پس از اين هم توانست رابطه با 
 .بلشويک ها را نگهدارد

                                                 
پژوهشگر پاکستانی، حقايق محايت مالی سفارت  –اورنگزيب خليل . 46

را نشان  Chamarkand)(مچرکند  »هندوستانی نمتعصبا«شوروی در کابل از 
 . چنين اطالعاتی در برخی از اسناد انگليسی ديده می شود. می دهد

Afghanistan. A Memorandum by Birkenhead, 9th june 1925. CAB/24/173. p. 8. 
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آدم های بشير در  1920ای سال های دههدر ميانه ه

سرکوب قيام خوست شرکت داشتند و خود او ميان قبايل 
يعنی هم از . خوست و امير امان اهللا مياجنيگری می کرد

. اعتماد شوروی و هم دولت افغانستان برخوردار بود
دفرتی در  1925اين وضع به او اجازه داد در ماه مارچ 

پشتيبانی مالی حاميان کابل بگشايد و کماکان از  
هزار  12او  1927تنها در فربوری . خود هبره مند باشند

روپيه به دست آورد که يک سوم آن را در کابل و بقيه 
 . را در گسرته مرزی هند بريتانيايی پخش منود

 
روی کار  1929حتا دولت نو نادر شاه که در پاييز سال 

هللا خان آمد و به طور کلی نسبت به سياست های امان ا
با ديد سرزنش آميز و نکوهش آميز می نگريست، به 

ادامه  1934متويل مال بشير تا دم کشته شدن او به سال 
مگر، برای مثال حتا برای . گيز استنشگفتی بر ا. داد

، زمانی که بچه سقاء تاجيک تبار 1929او از بابت سال 
  47!در کابل بود، سوبسايدی پرداخت شده بود

 
هندو ها و مسلمان  -بيشرت(اجران هندی روشن است، مه

جايگاه های گوناگونی را در برنامه های ) های هندی
برای مثال افغان ها تالش می . اين دو کشور داشتند

ورزيدند از آن ها تنها برای پروژه های شرقی خود 
هبره برداری منايند و در اين حال می کوشيدند تعامل 

 . ل و حمدود کنندسياسی شوروی و هند را به شدت کنرت
 

مهزمان رزدنت (سفير شوروی در کابل  -راسکلنيکف
که در آن برهه هنوز هم بسيار  سازمانی -کمينرتن

به رهربی خبش خاوری  1922، در ماه می )بانفوذ بود
امير فرمان پنهانی يی صادر کرده است «: کمينرتن نوشت

که بر پايه آن هيچ روسی حق ندارد بدون مهراهی گارد 
نه ...برود.] گ-به منطقه سرحدی[نيتی افغانستان ام

تنها ما، بل که هندی ها و پتان هايی که با ما متاس 
دارند، می توانند با ما پنهانی و حمرمانه ارتباط 

مهه کارها از طريق کارکنان منايندگی که ...بگيرند
ناوقت شب برای ديدارهای پنهانی به بيرون از شهر به 

                                                 
47 . Khalil jehanzeb. Mujahideen Movement in Malakand & Mohmand  agenceies (1900-
1940). Islamabad, 2000 -P. 351- 133.  
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. ده می روند، پيش برده می شودحمل از پيش مهاهنگ ش
هندی ها در کابل نيز از امکان ارتباط رمسی با هند 

اين رابطه پنهانی اجنام می شود و دولت . حمروم اند
افغانستان از هيچ گونه سنگ اندازی در اين راه دريغ 

   48.»منی منايد
 

شوروی از طريق پرسنل ديپلماتيک و اطالعاتی خود در 
گيری از هندی ها هم برای به دست  کابل به دنبال هبره

آوردن روزمره اطالعات و هم برای پيشربد برنامه های 
تدارک اقدامات دسته  -کالن راهربدی خود در قبال هند

مجعی انقالبی و در نتيجه، سست سازی قدرت استعماری 
 .بريتانيا در جنوب آسيا بود

 
به رغم دشواری های تعامل زير نظارت های سختگيرانه 

يم امانی، هندی ها و رزدنتوری شوروی هر چه بود رژ
هر چند هم در . با هم پيوندهای کاری بر پا منودند

اين جا نيز هر يک از دو طرف با توجه به برداشت خاص 
خود از اوضاع در افغانستان، هند، منطقه و جهان عمل 

 .می کردند
 

می » حزب کمونيست هند«حممد علی که خود را مناينده 
يکی از با ارزش ترين جاسوسان برای روسيه خواند، 

او از ديدگاه سياسی يک راديکال چپ و متمايل . بود
  49.جتربه شوروی بود از بی چون و چرا الگوبرداریبه 
 

 -مولوی عبيد اهللا سندی -مهره سياسی ديگر بيشرت ارمجند
تنها به . بود» دولت موقت هند«يکی از رهربان پيشين 
انستان رنج ميزبانی مشاری از هم سفارش او بود که افغ

از مجله حممد علی را  در کشور خود می  -ميهنان او
سندی که از آوان جنگ جهانی يکم به .  کشيد

پشتون » آزاد«افغانستان مهاجرت کرده بود، قبايل 
نوار مرزی  افغانستان و هند را هرم و بازوی اصلی 

 . خارجی انقالب هند می پنداشت
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 .133-132، برگ های 105، کارتن 3پرونده ويژه 
روی و سپس به . ، به روسيه آمد و به م1920حممد علی به سال.  49
او  .او مناينده کنگره دوم کمينرتن بود. پيوست» حزب کمونيست هند«

از طريق او ارتباط با اعضای  -به افغانستان رسيد 1922در جنوری
 .کنگره هند و نيز جنبش خالفت هند بريتانيايی اجنام می شد
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زگر اصلی پی ريزی دانشگاه و مولوی سندی آغا 

آموزشگاه هندی در کابل بود که قرار بود با 
پشتيبانی بامهی دولت های افغانستان و شوروی ساخته 

پروژه يی که در نتيجه سرد شدن روابط شوروی و  -شود
تابستان سال  -افغانستان به دليل رويدادهای زمستان

 .خبارا رنگ باخت و از دستور کار بر افتاد1922
 

افزون بر اين کسان، در گروه مهاجران هندی، اعضای 
نامنهاد به رهربی عبدالرب برجسته » اجنمن انقالبی«

از آن ها، چنانی که در باال ياد آور . بودند
گرديديم، بلشويک ها برای کارهای اطالعاتی در کابل و 
نيز برای برپايی متاس ها با قبايل پشتون استان مرزی 

ل با متحدان احتمالی در هند مشال باخرتی و در ک
 .  بريتانيايی هبره می گرفتند

 
 -برودين. برای دادن سازمانگری بيشرت به اين حمور، م

که مهزمان هم از کميساريای خلق در امور خارجی و هم 
از انرتناسيونال کمونيستی منايندگی می کرد، به دستور 

را به » سياسی افغانی-ميسيون نظامی«لنين . ای. و
رجل برجسته  هندی کمينرتن تشکيل  -روی. ن. ی مرهرب
بر اين ميسيون بود تا در افغانستان پايگاه . داد

انقالبی هند را برای مبارزه با انگليسی ها ايجاد 
  50.منايد

 
، مهچشمی ها ميان مهره های اصلی اين با اين هم

روی و عبدالرب، وضعيت دردناک . و. م –برنامه 
ستان و مناطق مرزی آسيای مهاجران هندی در افغان

و به  حاشيه ) از مجله خبارا و تاشکنت(ميانه شوروی 
رانده شدن سريع آن ها، اين ايده را در واقع در 

 .نطفه بی اعتبار و کمرنگ ساخت
 

                                                 
پژوهشگر سياست  -موسی پارسيديس: در اين باره، نگاه شود به .  50

، در »جبهه خاوری انقالب جهانی«های بلشويک ها در خاور در مقاله 
 . 123. ، ص5، مشاره 1996، مسکو، »انديشه آزاد«جمله 

 -جتاوز بی آزرمانه: مهچنين نگاه شود به کتاب: ياداشت گزارنده
نوشته پروفيسور داکرت » پيرامون جتاوز شوروی بر ايران و خبارا

، »ميوند«موسی پارسيدس، ترمجه عزيز آريانفر، بنگاه انتشارت 
 . کابل
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يکی از رهربان کميسيون ترکستان با ديدن ريشه  
نارسايی ها در اقدامات نامهاهنگ ساختارهای کمينرتن و 

تيک روسيه که متوجه خاور گرديده دستگاه ديپلما
بودند، در نامه يی به کميته اجرايی مرکزی سراسری 

: روسيه چنين لب به شکواييه و گاليه گذاشته بود
تنها هزينه های هنگفت و گزاف ارزی بر سر جاسوسانی «

که خود را انقالبيون هند جا زده بودند، بر باد داده 
م مهه مهاجران شد که اين کار به بر انگيخته شدن خش

به جای آن که از ... هندی آمده به کشور ما اجناميد
مجع هندی های آمده به ترکستان، گروه کوچکی از رفقای 
بی آاليش و سرسپرده برای کار زير زمينی در آن سوی 
مرزهای هند و اوغانستان گزيده شود، به جای حل اين 
مساله  عملی، کنکاش های بسيار خسته کننده و چندش 

وری بر سر چگونگی و سرشت جنبش انقالبی در هند با آ
هپن شدن کارزار هيواليی هتمت بسنت، دروغ بافی و هبتان 

  51.زنی دو گروه رقيب بر يک ديگر به راه افتاده بود
 

کار با هندی ها، از سوی شوروی، چه در سيمای 
ابتکارات در چهارچوب مشی  افغانی، و يا در طرح های 

مشی هندی و يا حتا سراسری (تر با ابعاد گسرتده 
هم به شکل گروهی و هم به صورت انفردی پيش ) خاور

 .برده می شد
 

چندی، داکرت بر پايه گزارش ياد شده راسکلنيکف؛ 
در » مشروطه خواهان«که از حلقه گروه  -عبدالغنی

دوره فرمانروايی امير حبيب اهللا خان بود، و توانسته 
، يکی از »گريزدب« 1919بود از سزای اعدام در 

مقارن با اين زمان، اين  .بود» انفرادی«جاسوسان 
بار عبدالغنی از  امير نو اصالح طلب نوميد شده و به 

 -مهچنين برادر بزرگرتش. هند بريتانيايی بازگشته بود
طرفه . [مولوی جنف علی از افغانستان بيرون رانده شد

ی چندی اين دو برادر حتا از اعضای شورا.] گ-اين که
 .دولتی تشکيل شده از سوی امان اهللا بودند

 
با اين هم، داکرت عبدالغنی که از ديدگاه باورهای 
خود آدم روشنگر و آموزگار و هوار دار ترقی و 
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پيشرفت بود و در اين زمينه هم در کشورش و هم در 
افغانستان کار بسياری را اجنام داده بود، بلشويسم و 

مگر، با . را نپذيرفت انواع ديگر راديکاليسم چپگرا
توجه به اين که گزينش ديگری نداشت، آغاز به مهکاری 
با بلشويک ها منود و با پشتيبانی آن ها برای مثال 

بررسی « -کتاب معروف در آن سال ها به زبان انگليسی
را به چاپ رساند و  »اوضاع سياسی در آسيای ميانه

رچ راستش خبش چشمگيری از مبالغ به دست آورده را خ
کارهای فرهنگی و آموزشی کرد که موجب بر انگيخته 

مهين بود که . شدن و نوميد شدن جدی حاميانش گرديد
بر آن شديم که با او «: راسکلنيکف در گزارشش نوشت

 52.»بيخی برهم بزنيم
 

يکی ديگر از اقدامات در واقع ماجراجويانه امان اهللا 
خان، که چيزی منانده بود به يک فاجعه انسانی 
بينجامد، دعوت از آن عده از مسلمانان هند که در پی 

 -پناهجويی از پيگرد و ستم استعمارگران و ستمگران 
 .دمشنان مذهب و فرهنگ شان بودند؛ به افغانستان بود

اين صحنه، تا جايی هم چيزی مهانند به رخت بر بسنت و 
از مکه به مدينه .] گ-ص[برکوچيدن تاريخی پيامرب حممد 

اين شگرد، خبشی . نام گرفت» هجرت«بود که  622در سال 
که در  -از جنبش سراسری خالفت در دفاع از اسالم بود

واقع، در واکنش به نابودی امپراتوری عثمانی و افت 
شديد نقش و سپس هم سرنگونی سلطان ترکيه که مهزمان 

-سنی[رهرب معنوی و روحانی مهه مسلمانان مؤمن  –خليفه
 .مشرده می شد، بود.] گ
 

افزون بر اين، در برخی از سرزمين های اسالمی، جنبش 
در هند . خالفت تکانه و شتاب درونی خودی هم داشت

بريتانيايی، سياست امپرياليستی دولت بريتانيا چنين 
تکانه يی بود که دگرگونی های رو داده در جهان در 
پيامد جنگ جهانی يکم وآن نقش سرتگی را که باشندگان 

ند آيينی نيقاره جنوب آسيا در اين چند مليتی و چ
جنبش خالفت در . جنگ بازی منوده بود، ناديده می گرفت

پديد آمد که اعضای آن هدف خود را نه تنها  1919سال 
دفاع از خالفت، بل نيز مبارزه در برابر فرمانروايی 
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هر چه بود، عامل . بريتانيا در هند قرار داده بودند
در رويدادهايی که باعث افغانستان نقش کليدی يی را 

 . هجرت مسلمانان هند گرديد، بازی منوده بود
 
، به گونه يی که برخی از حمافل هند .]گ-در هپلوی آن[

) ملی گرايان هندو، دولت استعماری(بريتانيايی 
و حقايق تاريخی در پيوند با .] گ-ابراز می داشتند[

به پادشاهی رسيدن امان اهللا در افغانستان و اعالم 
ستقالل کامل کشور از سوی او در پايان ماه فربوری ا

، نشان می دهند، اوضاع، گواه بر موجوديت 1919سال 
هتديد افغانی برای نوار مرزی مشال غربی امپراتوری 

 .بريتانيا با باشندگان پشتون و بلوچ بود
 

از سوی ناسيوناليست های افغانی، قانونی بودن و 
شده مشروطی که به مرز تثبيت  -مشروعيت خط ديورند

پشتون را در ميان ) اتنوس(گونه مصنوعی تبار 
افغانستان و هند بريتانيايی بر پايه موافقتنامه 

ميان امير عبدالرمحان خان و دولت استعماری  1893
. بريتانيا  تقسيم منوده بود، زير سوال برده می شد

با آن که امان اهللا خان و دولت او درگير نا به 
رونی کشور بودند، با آن هم قبايل عمال هنجاری های د

آزاد پشتون در آن سوی مرز هند را با دادن يارانه 
ها به آن ها و تبليغ بازپيوست سرزمين های شان به 

 . از ديد نينداخته بودند... افغانستان و 
  

وزير حربيه با پويايی ويژه يی در اين  -نادر خان
کارزار پر  1920زمينه برجسته بود که در اوايل سال

به [هنگامه يی را برای پيوسنت مهه قبايل پشتون 
و حل و فصل اختالفات ميان آن ها به ] گ-افغانستان

خاور شناس و  –ريتسز. چنانی که د. راه انداخته بود
ديپلمات آملانی دادگرانه و به درستی نشاندهی منوده 

دشوار نيست ديد که در پس پرده اين هنگامه، «است، 
. سهمگينی پيش گرفته شده بود) realpolitik(ی سياست واقع

افغانستان، درست مانند ديگر بازيکنان در کارزار 
منطقه يی، بر آن سنجش داشت تا خالی قدرت پديد آمده 
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در پيامد فروپاشی امپراتوری امپراتوری عثمانی را 
 53».پر منايد.] گ_در جهان اسالم[
 

و گاهی هم (، رژيم امان اهللا خان، با آغاز با اين هم
آماده گيری رزمی در ) تنها با منايشدهی و وامنود سازی

درازای مرزهای اين کشور با هند بريتانيايی، بيشرت 
از ترس جتاوز ناگهانی بريتانيا و اشغال کشور از سوی 

نوار «سپاهيان انگليسی، احتماال برای هپن ساخنت 
 .در گسرته قبايل آزاد عمل می کرد» وفاداری

 
ی يی بر اعتبار و آبروی آن، پذيرفنت ضربه جد 

و به رمسيت ) استاتوس کوو(ناگزيرانه وضعيت موجود 
با انگلستان  1921در قرارداد » خط ديورند«شناخنت 

يعنی عمال خود داری از پيشربد مبارزه آشکار برای 
احلاق سرزمين های پشتون به چهار چوب دولت افغانستان 

رداخت هبا در ازای که در واقع، يک نوع پورد وارد آ
به دست آوردن استقالل افغانستان که برخاسته از 

 .اوضاع جيوپوليتيک و ضعف کشور بود، به مشار می رفت
  

دولت نو با شور و هنگامه، بلند پروازی های پان 
حواشی  -اسالميستی خود را که نه تنها به سوی مشال

آسيای ميانه يی امپراتوری پيشين روسيه، بل نيز به 
با (يعنی به سوی گسرته هند بريتانيايی  -ی خاورسو

، در سيمای انديشه وحدت )باشندگان پيرو آيين اسالم
 .پشتون ها عيار شده بود؛ پرداز منود

 
آغاز سده  –اسالم در هند مقارن با پايان سده نزدهم

بيستم در موقعيت دين اقليت قرار گرفت و از مهين رو، 
ر گونه اقدامات جنبش سياست های بريتانيا و مهچنين ه

آن -های اجتماعی، از سوی مسلمانان از ديدگاه دينی
که ديدگاه (هم از ديدگاه جريان سياسی طراز ارتدکسی 

های خود را از مواضع دبستان ديوبند خمالف اجتهاد، 
 . ؛ ارزيابی  می کرد)می سنجيد

 
رزجمويی و انديشه های پان اسالميستی و حتا پان 

 خان، بازتاب بايسته يی در ميان پشتونيستی امان اهللا

                                                 
53 . Reetz, Dietrich. Hijrat: The Flight of the Faithful. A Britain File on the Exodus of 
Muslim Peasants from North India to Afghanistan in 1920. Berlin, 1995, p. 31 
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باشندگان راديکال و در عين حال دارای متايالت 
ارتدکسال و روحانيت استان مرزی مشال باخرتی  هند 

در اين . يافته و پشتيبانی آنان را به مهراه داشت
حميط، مشاری از مالها با پويای و تکاپوی بيشرتی برجسته 

ابا و حاجی عبدال حاجی تورانگ زايی، سندکی ب -بودند
آن ها روی هم رفته به صورت  54.رزاق از وزيرستان

جداگانه اما گاهی هم با مهاهنگ سازی  اقدامات خود 
با متعصبان بومی و يا به گونه يی که در آن هنگام 

می ناميدند؛ ) رزمندگان راه ايمان(آنان را جماهدان 
  55.عمل می کردند

                                                 
پژوهشگر پاکستانی تبار  -که بانو ثنا هارون به گونه يی.  54

بريتانيايی نشاندهی منوده است، جريان حمافظه کار اسالم در نوار 
مرزی هند و پاکستان به پيمانه چشمگيری به لطف تالش های آخند 

مومند  -از قبيله صافی (1878-1793)رهرب با نفوذ صوفی -عبدال غفور
 .سوات عليا از پيروان انديشه های شاه ولی اهللا پا گرفته بود

 
منزلت او به خاطر پشتيبانی اش از مبارزه امير دوست حممد خان در 
برابر سيک ها و نقش برجسته اش در شکلدهی اداره دولتی در سوات 

در گسرته مرزی در آينده، رهربی معنوی . باال رفت 1849در سال 
) مريدانش -هبرت است گفت(افغانستان و هند به دست يکی از شاگردانش

 . افتاد) 1901متوفی سال(معروف به مالی هده  -جنم الدين مال
 

مالی هده نه تنها به دليل حمافظه کاری مذهبی و بيزاری از انگليس 
ی ها و بريتانيايی ستيزی خود، بل نيز به دليل خمالفتش با تالش ها

امير عبدالرمحان خان مبنی بر اعمال کنرتل بر روحانيون مسلمان 
 .قبايل پشتون بنام بود

 
به عنوان يک جريان به ويژه ) مالی هده(مال جنم الدين  -خند غفور خط

طريقت صوفيه نوار مرزی هند و  بنيادگرای مبتنی بر زيرساخت کامل
ه بيشرت در ميان ک-از اومتانزی) 1937-1842(وحيد  فاضل افغانستان را

او با . مردم به حاجی صاحب تورانگزايی شهرت داشت، پی گرفت
جنبش  هاو سال پيوندهای تنگاتنگی داشت  علمای برجسته ديوبند

مذهبی در برابر  استعمارگران انگليس و نيز آن  -اعرتاضی سياسی
نيروها در منطقه را، که در ساحت امتيازات ويژه روحانيون 

 .ی می منودند، منايندگی می کردمسلمان دست دراز
Haroon S. Frontier of Faith: Islam in the Indo-Afghan Borderland. Hurst&Company, L., 
2007. P. 39, 41, 46-4753-55. 

جنبش جماهدان از سوی برخی از پژوهشگران معاصر، چوناِن ادامه .  55
ر سيک ها و های وهابی ها که به رهربی سيد امحد رشيد در براب سنت

پس از آن بريتانيا در سده نزدهم به پا خاسته بودند، ارزيابی 
آن ها در نزديکی مشاستی در استان مرزی مشال باخرتی، . می گردد

عضو پی ريختند و تالش منودند اصول مذهبی و  8000کالونی يی را با 
کالونی دومی . اجتماعی جامعه آرمانشهری يی را پياده منايند
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در نوار مرزی  سياسی -در کنار جنبش اعرتاضی مذهبی

ملی گرايان پشتون نيز فعال شده  ،افغانستان و هند
خان عبدالغفار  1920معترب ترين آن ها در سال. بودند

) »کنفرانس پشتون«(» پختون جرگه«خان بود که سازمان 
 .را پی ريزی منوده بود) »پپشتون ليگ«(يا 
 

دسته های رزمی داوطلبانه پشتون ها به  1929به سال 
تشکيل گرديدند که بيشرت به نام » يی خدمتگارخدا«نام 

شناخته می شدند و » سرخ جامگان«يا » سرخ پيراهنان«
عبدالغفار . به سرعت به يک سازمان حمبوب تبديل شدند

خان از روش های مساملت آميز مبارزه برای استقالل و 
مانند سازماندهی مدارس، چاپ جمله (توسعه تبار پشتون 

هبره می  56...)و مانند آن » تونپش«اجتماعی  -سياسی
گرفت، اما او و هوادارانش از خنستين گام های 
تکاپوهای خود مهبستگی با رهربان افغانستان را به 

 .منايش گذاشتند
  

جمموعه عوامل ياد شده در باال، امان اهللا خان را بر آن 
وا داشتند تا درفش مبارزه در پشتيبانی از مسلمانان 

بريتانيايی هند  ويژه در ترکيه و در سراسر جهان، به
چنين شعارهايی در حضور او در هنگام . را بر افرازد

سر  1919خطبه مناز در مسجد جامع کابل هنوز در دسامرب 
با آوای  1920هبار سال  -داده می شد که در زمستان

امان اهللا در ماه فربوری در : رسايی بازتاب می يافت
او ابراز  -يی گرفتسالگرد کشته شدن پدرش، ژست باال

                                                                                                                                                             
در نزديکی مرز هند و ) در باجور(مچرکند  آن ها درکوچکرت را 

 . افغانستان تاسيس منودند
 .31. ، صريتسز ديرتيش: نگاه شود به 

پژوهش ويژه در باره جنبش جماهدان هند : مهچنين نگاه شود به
بريتانيايی، آماده شده در مرکز مطالعات منطقه يی دانشگاه 

 .خليل، جهان زيب) : پاکستان(پيشاور 
کنون رييس -تاريخ نويس سرشناس پاکستانی -سيد وقار علی شاه . 56

ويژه يی پژوهش های قائد اعظم اسالم آباد،  دانشکده تاريخ دانشگاه
سياسی در استان  -در باره تاريخ جنبش های ناسيوناليستی و مذهبی

مرزی مشال باخرتی هند بريتانيايی و نيز تاثير آن ها بر اوضاع در 
 .  داده استافغانستان اجنام 

 :نگاه شود به رساله او در زمينه
Ethnicity, Islam and Nationalism. Muslim Politics in the North-West Frontier Province 
1937-47. Oxford University Press, Karachi, 1999; North-West Frontier Province: 
History and Politics. Islamabad, 2007.    
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آمادگی کرد در کشورش کسانی از مسلمانان هند را که 
ديگر منی توانند بار سنگين فرمانروايی استعماری 

  57.انگليس را بکشند، بپذيرد
 

، سخنرانی امان اهللا خان در 1920در ماه اپريل سال
بسياری از روزنامه های هند به چاپ رسيد و مفاد آن 

موالنا . به مناز تکرار می گرديددر مساجد در هنگام خط
يکی از خنستين شخصيت های مذهبی هند  -ابو کالم آزاد

بريتانيايی بود که مهباوران خود را به هجرت فرا 
او فتوای ويژه يی در باره هجرت  1920در جوالی. خواند
مال عبدال باری نيز از او پيروی کرد، هر چند . داد

يشرت چوناِن منايش هر دوی آن ها مهاجرت هندی ها را ب
اقدام سياسی خبشی از خنبگان ارزيابی می کردند، اما 
نه به عنوان گريز دسته مجعی مردم، از مجله کسانی که 

 .متعلق به اليه های ميانی و پايين جامعه بودند
 

مگر، خواسته های اليه های رجنرب و نژند هند که 
در اميدوار بودند به هبرتين وجه نيازهای دينی خود را 

نتيجه هجرت برآورده بسازند، از يک سو، و وعده دولت 
افغانستان مبنی بر فراهم ساخنت زمينه برای مهاجران 
برای زندگی آبرومندانه از سوی ديگر، تاثير غير 

مهاجرت لگام  -منتظره يی برای مهه بر جا گذاشتند
 .گسيخته سراسری مسلمانان به افغانستان

 
هندی که .] گ-کمونيست[ مهاجر انقالبی -روی. ای. م 

را بی پرده  1920در آن هنگام در مسکو بود، هجرت سال 
و با پيش  58خواند» جنبش مذهبی پان اسالميستی«به نام 

در نظر داشت تا مهاجران را  ،بينی شکست و ناکامی آن
 . جذب منايد» ارتش آزاديبخش هند«به 
  

و يا خانات پيشين آسيای  )ترکيه(راستش، آناتولی
نه نيز می توانستند جاهايی باشند برای پذيرايی ميا

                                                 
ريتسز ترديد دارد که امير به گونه جدی بر آن سنجش داشت  .د.  57

بل می خواست از اين راه موقف خود  -تا خليفه مهه مسلمانان شود
را در سيمای يک سياستمدار در مقياس منطقه يی باال بربد و در 
تراز عملی  برگ های برنده نوی هنگام امضای پيمان با بريتانيای 

 .کبير در دست داشته باشد
 Reetz, Dietrich.  Hijrat: The Flight of the Faithful ... , p. 33 
58 . M.N.Roy’s Memoirs. Bombay, 1964, p. 419 – 420 
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اما دلپذيرترين جا در نگاه مهاجران . هجرت کنندگان
هر چه بود، افغانستان بود که دولت آن به ايشان 
وعده سپرده بود زمين بدهد و کمک های مالی و 

 .امتيازات ديگری ارزانی منايد
 

 نمهاجرا، خنستين نشست های 1920در اواخر اپريل سال
 -آينده، بر گزار گرديد،که در آن کميته های ويژه

به گونه . شکل ابتدايی سازمانيافته حرکت ايجاد شد
آمده بود،  هجرتيی که در پيام يکی از کميته های 

هزار نفر برای رفنت به افغانستان،  25تنها در سند 
پر  مهاجرانسازمان های . ابراز آمادگی کرده اند
مرکز استان مشال باخرتی  -شاورشورتر از مهه در شهر پي

غرب استان مرزی هند بريتانيايی به رهربی جان حممد، 
که مهزمان  کميته بومی خالفت را رهربی می کرد، به 

در مقياس سراسری هند، به گمان . پويايی می پرداختند
کسی به نام غالم حممد  -بسيار، گرداننده کل رويدادها

 . عزيز بود
 

هند به افغانستان، نامهوار  سرازير شدن مسلمانان
نفری از مرز کتل  50-30گروه های 1920در ماه می: بود

در حالی که در ماه جوالی کاروان های . خيرب گذشتند
چند صدنفری و يا حتا هزاران نفر از مهاجران از مرز 

دولت افغانستان در نظر داشت آن ها را به . گذشتند
بدهد تا خود جاهای خمصوص از پيش  تعيين شده اسکان 

گردان بوده و از حلاظ اقتصادی در کولونی های مستقل 
خنستين مرکز پذيرش  ،جبل السراج. بود و باش منايند

از نادارترين  مهاجرانبيشرتين . مهاجران تعيين گرديد
اليه ها بودند که هنگام عبور از مرز، حتا توانايی 

 اين کار را. را نداشتند» تاديه خاص«روپيه  50پرداخت
 . به جای ايشان هم ميهنان دارا تر شان اجنام دادند

 
 -در ماه های جوالی هجرتاما در داغ ترين مرحله 

اليه های ، در بسياری از موارد منايندگان 1920اگست
و کارمندان دولتی از مناطق ) زمينداران(توانگر 

يوسفزايی و هزاره هم تصميم به رفنت به افغانستان 
 .گرفتند

 
منابع . هاجران را منی توان تثبيت کردمشار دقيق م

. هزار نفر می دهند 50 - 30گوناگون داده هايی را از 
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در ميان اين توده، چهره هايی بزرگی نيز ديده می 
پاچا (خان عبدالغفار خان  -سرشناس ترين آن ها -شد
فرزند روستای اومتانزايی منطقه پيشاور، بعدها  -)خان

سرخ «سازمانده جنبش  -ناسيوناليست افسانه يی پشتون
خدايی «معروف به (» پيراهنان يا سرخ جامگان

و پيشاهنگ جنبش مقاومت غير خشونت آميز ) »خدمتگار
 .در برابر استعمار بود) مساملت آميز(
 

بود که  1920تنها در اگست -دولت امان اهللا بسيار دير
ی از ناز پيامدهای تبليغات خود در زمينه پشتيبا

اين بود که فرمان ويژه يی را . هجرت آگاهی يافت
برای تنظيم امور مربوط به مهاجرت بيشرت مسلمانان 

 . هند بريتانيايی صادر کرد
 

شايد به خاطر مشکالت اقتصادی از مجع مهاجران در نظر 
در آن هنگام آوازه . بود چند واحد نظامی ساخته شود

بورد ! هزار نفری ايجاد خواهد گرديد 900بود که ارتش 
ندهی اين ارتش را قرار بود از مجع فرزندان فرما

 59اشراف مهاجر آموزش ديده در آموزشگاه های نظامی
 .برگزينند

 
مهاجران می بايستی تابعيت افغانستان را می 

کسانی که خواهان به دست آوردن زمين . پذيرفتند
فرستاده می شدند که در ) ختارستان(بودند، به قطغن

با اين . می ايجاد گرددنظر بود در آن جا کولونی دو
مهه، کليه تالش های مقامات و امير برای پذيرش 

را  ختصيص داده 60مهاجران که حتا از جيب خود هم وجوهی
 . بودند، بسنده از کار نربآمدند

                                                 
هند بريتانيايی و پسان ها به آسيای  های مهاجر خبشی از پشتون.  59

ميانه شوروی آمدند، به صفوف تيپ های بين املللی ارتش سرخ 
تون های گريخته از يگان های ارتش هند آن ها، و نيز پش. پيوستند

. بريتانيايی در پارس، جنگاورترين خبش اين تيپ ها را می ساختند
 .از ميان آن ها مشار بسيار فرماندهان برخاستند

هزار روپيه از پول  صد امان اهللا خان برای مهاجران مسلمان هند.  60
 .خود هزينه کرده بود

Moshad  Khan. The Khilafatists Hijrat to Afghanistan. A thesis submitted to the Area 
Study Centre, in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of  
Philosophy in Pakistan Studies. Peshawar, 1995. - P. 129. 

جريب از زمين هايش را به  15000او مهچنين فرمانی صادر کرد تا  
 .گريزيان هندی  بدهند
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کوشش ها برای وضع حمدوديت در هجرت در ميانه های 
اگست، به نا به هنجاری های جدی يی در مرزهای 

اهش جريان مهاجرت و سپس هم افغانستان و هند و ک
بازگشت . بازگشت دوباره مهاجران به هند اجناميد

کنندکان را حتا هتديدهای مالهايی که هشدار می دادند 
گوش های آن ها را خواهند بريد و زنان آنان بی عزت 

 .خواهند شد، منی ترسانيد
 

شايان يادآوری است که بسياری از مهاجران به سرعت 
نا به . سرخورده گرديدندو وميد از انتخاب خود ن

هنجاری های بسياری در مهان آغاز کارزار رو منوده بود 
مقامات افغانستان در ميان تازه واردان دست به : 

بازداشت و دستگيری کسانی می يازيدند که مظنون به 
مهچنان به هبانه های گوناگون آمد و شد . جاسوسی بودند

له از رفنت آن ها به از مج. آنان را حمدود منوده بودند
جلوگيری می » دور دست ها«سوی آناتولی برای هجرت به 

 .شد
 

آب و هوای افغانستان نيز برای مهه مهاجران سازگار 
برای مثال، پشتون های قبيله مسعود از  دمای . نبود

بسياری از . باال و ناگوار در خوست شکواييه داشتند
ای آنان در گوره. مهاجران هم بيمار شده و می مردند

امتداد جاده های مرزی  افغانستان و هند تا کابل، 
 .گرديده بود»هجرت«مناد شوم و حنس پروژه منايشی 

 
بايسته يادآوری است که خراب شدن وضعيت اجتماعی و 
اقتصادی در افغانستان در پيوند با هجرت، موجب 

افغانستان  زرنگمشاری از باشندگان » هجرت باژگونه«
برای مثال، برخی از . نيايی گرديدبه هند بريتا

باشندگان خوست به مقامات هند بريتانيايی داليل 
ناشی از  نا به سامانی پديد آمده خود را » هجرت«

سرازيری مهاجران هندی که منجر به کمبود مواد غذايی 
  61.در خواست گرديده بود، عنوان می کردند...و
 

                                                                                                                                                             
- 1919ضياء الدين روابط انگليس و افغانستان در  :نگاه شود به

 .188. ، ص1991رساله نامزدی دکرتی علوم تاريخی، لنينگراد، 1929
61 . Moshad Khan. The Khilafatists Hijrat to Afghanistan  ... , p. 70. 
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رآورده حکومت هند بريتانيايی خواست های آنان را ب
؛ زيرا آغاز .]گ-و به آنان پناهگزينی نداد[نساخت 
چوناِن پاک شدن استان .] گ-به افغانستان را[هجرت 

مرزی هند از ناراضيان می پنداشت و مهزمان با آن، 
مهاجران را به افغانستان، .] گ-مشار بسيار[سرازيری 

ضربه خرد کننده يی بر اقتصاد آن کشور ارزيابی می 
در پيشاور و دهلی بيشرت نگران مهاجرت  بعدها62.کردند

اتباع پيشين خود ) عودت(» ری ايميگراسيون«باژگونه 
 .شان بودند

 
، مهه کسانی که می خواستند و 1920مقارن با پايان سال

هر چند مشاری از . می توانستد بازگردند، برگشتند
مهاجرانی که در افغانستان اسکان يافته بودند، به 

آمدند و تنها ...) خبارا، تاشکنت و( خبش آسيايی روسيه
رفتند، که در آن جا ) ترکيه(مشار اندکی به آناتولی 

دفاع از  -سر اجنام متقاعد شدند که رسالت اصلی ايشان
که ديگر سرنگون شده و به تاريخ [خليفه  -سلطان

 .، رنگ باخته است و معنايی ندارد.]گ-پيوسته بود
 

کست در سازماندهی مقامات افغانی، پس از ناکامی و ش
پذيرش مهاجران هندی به طور فزاينده يی رفتارهايی 

برای : خود را در قبال آنان تند و زننده کردند
گروه بزرگ مهاجران که روانه  1921مثال، در هبار 

روسيه بودند، در مزار شريف دستگير شد و به خان 
بر پايه داده های اجنتوری . آباد فرستاده شدند

ستان مهان سال، مهه بازداشت شدگان را شوروی، در تاب
 .می بايستی به کابل باز می گردانيدند

 
يک صد و پنجاه تن از مهاجران هندی هم در هرات  

قنسول روسيه کوشيد آنان را رها . دستگير گرديدند
با . سازد، اما تالش های او ناکام از کار برآمدند

اين هم، حتا سرنوشت آن گروه از مهاجرانی که 
آن . نسته بودند به روسيه برسند، هم رقتبار بودتوا

ها نادار و بينوا بودند و بر سر جذب آن ها به سوی 
خود ميان شوروی و منايندگان ديپلماتيک افغانستان 
رقابت ناسامل احساسی بر اساس جاه طلبی به راه 

کارمندان کنسولگری افغانستان در خبارا : افتاده بود
                                                 
62 Wiqar Ali Shah S. Ethnicity, Islam and Nationalism. Muslim Politics in the North-
West Frontier Province 1937-47. Karachi, Oxford University Press/ -  P. 20. 
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را به راه انداخته بودند در ميان ايشان تبليغاتی 
تا  دو باره به افغانستان باز گردند و در واقع به 
طور غيرقانونی ايشان را به تابعيت افغانستان می 

  63.پذيرفتند
   

با ناکامی رو به رو گرديد که به ويژه » هجرت«پروژه 
برای افغانستان و رژيم نو آن و مهين گونه برای 

ياسی و بين املللی به بريتانيای کبير پيامدهای جدی س
در رابطه با گريز ده  1920رويدادهای سال. مهراه داشت

به .] گ-»دار احلرب«از [ها هزار تن از مسلمانان هند 
که مسلمانان هند در کشور خود، (» دار االسالم«

افغانستان زير فرمان رژيم امان اهللا خان را چنين می 
د که ، بار ديگر به انگليسی ها نشان دا)پنداشتند

استان مرزی مشال باخرتی هند بريتانيايی به مهان 
پيمانه که برای مانور دهی های نيروهای خارجی آسيب 
پذير است، به مهان پيمانه برای مديريت و حفظ ثبات 

 . داخلی دشوار است
 

آرمان های پان .] گ-آتش[، »هجرت«پروژه شکست 
اسالميستی امان اهللا خان را نيز فروخوابانيد و کم 

هر چند هم او کماکان آرزومندی ادامه . فروغ گردانيد
 -هبره برداری از پتانسيل جنبش های ملی گرا و مذهبی

سياسی هند بريتانيايی و آسيای ميانه را در سر می 
 . پرورانيد

 
اين ماجرا مهچنين بر متايالت تبار پشتون و رهربان سنتی 

 -تآن در هر دو سوی مرز افغانستان و هند تاثير گذاش
پادشاه افغانستان و دولت اين کشور در کل، ديگر از 
سوی پشتون های مرزنشين چونان نيرويی که قادر به 

هر چند در . دفاع از آنان باشد، ارزيابی منی گرديد
سياسی  افغانی از سوی اين  -آينده هم از عامل دولتی

جنبش ها در مبارزه برای منافع خود بارها هبره گيری 
 64.می شد

                                                 
، 495بايگانی دولتی تاريخ سياسی و اجتماعی روسيه، فوند .  63

 .54، برگ 98، کارتن 154پرونده ويژه 
حمافل و بايد گفت که جتربه تاريخی بارها نشان داده است که .  64

حلقات معلوم احلالی از پشتون های آن سوی خط ديورند، که در سده 
نزدهم و نيمه خنست سده بيسم بيشرت زير تاثير حکومت هند 

آی .اس. بريتانيايی و پس از تشکيل پاکستان، زير تاثير فوج و آی
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اصلی سياست خارجی امان اهللا خان دستيابی به هدف 

استقالل کشور بود، مگر، در درازای يک دهه 
فرمانروايی او، بارها هم اولويت های ديپلماسی رمسی 
و هم تاکتيک های رفتارها در عرصه بين املللی، چه با 
مهسايگان و چه با کشورهای ديگر دچار دگرگونی گرديده 

 . بود
 

در واقع حمرم ترين حمورهای سياست يکی از مهم ترين و 
پويايی های  1920خارجی امير در نيمه دوم سال های دهه

ضد بريتانيايی در کمربند قبايل پشتون در امتداد 
امانيست ها . مرزهای مشال باخرتی هند بريتانيايی بود

اميد ويژه يی به رهربان و باشندگان باجور، دير و 
يتانيايی دوخته متصرفات نيمه مستقل هند بر -سوات
 . بودند

   
هنوز هنگامی که در  افغانستان امير حبيب اهللا خان  
فرمانروايی می کرد، وقتی بريتانيايی ها وارد دير 
گرديدند، منطقه سوات را از آن جدا منوده و در آن 

در نواب نشين . آدم خود را به عنوان نواب گماشتند
ند که از دير مهچنين اجنت سياسی انگليس فرمان می را

دير، سوات و چرتال را : ماالکنده کوشيد گسرته چشمگير
 . کنرتل منايد

                                                                                                                                                             
و نيز روحانيون تندرو وهابی بوده اند، پيوسته در درازای دست 

م و دهه خنست سده بيست و يکم، با توجه به کم سراسر سده بيست
منافع و مطامع مالی و شخصی خود عمل کرده و هيچگاهی وقعی منافع 
ملی افغانستان که برای آن ها ناشناخته و بيگانه است، نداشته 

 . اند
 

مداخالت آن ها در امور داخلی افغانستان زير هر نام نشانی که 
درست عدم . ی کشور داشته استبوده است، پيامدهای فاجعه باری برا

درک اين جتربه دردناک تاريخی و يا ناديده گرفنت سيستماتيک آن از 
سوی مشاری از رهربان تندرو پشتون تبار افغانستان، از بزرگرتين 
بدخبتی های ما است که بارها در تاريخ مدرن ما فاجعه آفريده و 

 .کشور را تا لبه پرتگاه نيستی و نابودی کشانيده است
 

مهين گونه، هر گونه مداخالت در امور قبايل پشتون آن سوی خط 
ديورند از سوی دولتمردان افغانستان زير هر نام نشانی که بوده، 
در گام خنست پيامدهای زيانباری برای خود افغانستان از مجله 
خريدن دمشنی در آغاز انگليسی ها و سپس هم پاکستانی ها و حاميان 

و هيچ سودی به حال پشتون های آن ور مرزها آن کشور داشته است 
 . گ-. نداشته است
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درهم اهللا خان پس از تثبيت قدرت، به انديشه امان 
ساخت استعماری بريتانيا در جوار مرزهای  کوبيدن

 »بلعيدن« کشور خود افتاد و برای اين منظور برنامه
در  ايجاد احتاديه ميان دير و باجور راهسوات از 

تکيه اصلی او بر  ،در اين حال. برابر سوات افتاد
حممد جان معروف  -ترين خان های باجور سرشناسيکی از 

 . بود! به خان خره؟
 

در نتيجه گفتگوها با او، حتا سازشنامه حمرمی هم 
تدوين گرديده بود که شرط مهم آن تعهد جانب افغانی 

نه پرداخت يارا: به ارائه پشتيبانی معنوی و مادی
افغانی و دادن جنگ افزار و ساز و برگ  80000ساالنه 

بيش از يک سوم اين مبلغ اندکی پيش از . به خان بود
به  1928محله شينواری ها به افغانستان در ماه نوامرب

 65.خان خره فرستاده شده بود
 

، منايندگان قبايل بومی خنستين گام ها را 1927در سال 
. ياستيزی برداشتندبه سوی وحدت بر شالوده بريتان

مگر آغاز جنگ داخلی در افغانستان اين برنامه ها را 
  66.بر هم زد

   
                                                 

بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند رفرانتوری .  65
 .220، برگ 161، پوشه 41، کارتن 13افغانستان، پرونده ويژه 

يی به ايتانيبری هند مرز ليقباکشيدن  یحال، تالش برا نيبا ا 66
نيز  تاج و ختت اورفنت دست از س از حتا پامان اهللا خان ادامه سوی 

يکی از  ريمنطقه باجور و دبه  1933 چماردر ماه :  ادامه يافت
تالش که ) از وابستگان او -بنا به آوازه ها( عمال او پديدار شد

او با خان خره و . پيشين برپا منايدشاه ی را به سود شورشورزيد 
بسيار نيرومند فشار تنها و  وابستگان  رسومخند خان متاس داشت

 او حت ینظامهند بريتانيايی با پشتيبانی و تدارک مقامات 
و  امانيست هايورش بامهی ، 1933گست سال ا ليدر اوااران ها مبب

 .بريتانيايی را بر هم زدهند  یشتون استان مرزقبايل پ
 

 و مهمند Malakand  رد نيجنبش جماهد جهان زيب، ليخلنگاه شود به 
 210 - 208 .صص. 2000اسالم آباد،  ،)1940- 1900ایدر سال ه( ايجنسی

نگاه  :پشتون ليقبادر گسرته  امانيست ها اقداماتدر باره  نيمهچن؛ 
 قبايلو  ،بزرگ در افغانستان یقدرت ها استيس يوری تيخانف: شود

  2007مسکو ،  ،)1945 - 1919(پشتون 
گردان اين کتاب از سوی اين قلم به زبان پارسی دری بر: يادداشت

 .گ-.بازتاب يافته است  www.arianfar.comو در سايت 
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موقعيت امان اهللا خان در خبش جنوبی مرز هند و 
افغانستان، در منطقه بود و باش بلوچ ها بارها 

اين امر به خصوص به رهربان قبايل بلوچ . لرزانرت بود
نه تنها با بسياری از منايندگان آن  -ربط می گرفت

بريتانيايی ها مهکاری می کردند، بل يکراست به 
برای . ساختارهای اداری و سياسی آن ها پيوسته بودند

که  -حاکم آينده قالت -مثال، مير امحد يار خان بلوچ 
باال رفنت از نردبان مدارج رمسی را از کار در کرسی 
دستيار اجنت فرماندار کل بلوچستان آغاز کرده بود، 

وظيفه او کشف به موقع . ت جاسوس نظامی خدمت کردتا مس
نفوذ شوروی در نواحی مرزهای  ايران و افغانستان 

يکی از گزارش های اطالعاتی اصلی جاسوس تازه . بود
کار به کارفرمايان انگليسی اش مهو به سياست امان اهللا 
خان در افغانستان و مناطق مرزی کشورهای مهسايه 

 .شده بود افغانستان اختصاص داده
 

مير امحد يار خان بر آن بود که با گذشت زمان گرايش 
هواداری از روسيه فرمانروای افغانستان می تواند به 
گونه جدی موقعيت بريتانيا را در نيمقاره هند 
زيامنند سازد و گسرتش کمونيسم در اين منطقه پرستيژ 

او . آن را در آينده بسيار نزديک، هتديد خواهد کرد
هشدار داد که هرگاه وضعيت به موقع اصالح مهچنان 

نشود، پشتون های استان مرزی مشال باخرتی هند، بلوچ 
] هند[های ايران، بلوچ های مرزی  روسيه و بلوچستان 

مهبستگی خواهند کرد و .] گ-اعالم[با کنگره ملی هند 
  67.بريتانيا را وادار به ترک هند خواهند منود

 
در مراحل » اماني«ژمي سياست خارجي پر پيچ و خم ر

روسيه شوروي را  -آغازين موجوديت آن، مهسايه مشايل اش
به دست يازيدن به اقدامات متقابل يا پريوي از روش 
استاندارد دوگانه هنگام دنبال کردن مشي در قبال 

افزون برآن، نه مهه اقدامات . افغانستان برانگيخت
 سياست خارجی دولت جوان شوروی با اهداف اعمالی
 .آن مهخوانی و مهاهنگی داشت اعالمی

 

                                                 
67.  Inside Baluchistan. A political authobiography of his highness Baiglar Baigi: Khan-e-
Azam-XIII Mir Ahmad Yar Khan Baluch Khan-e-baluch Ex-ruler of Kalat State. Royal 
Book Company, Ma’aref Printers, Karachi, 1975. -  P. 113-114 
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فاکت ها نشان مي دهند که سياست افغاني روسيه آن 
يکي از اين . سال ها نيز از گمراهي ها رها نبود

اجياد و محايت  1920اوايل  -1919گمراه شدن ها در سال 
از گروه هاي افغاني داراي جهت گريي های چپ راديکال 

ور و به ويژه در پديد آيي اين پديده در خا. بود
افغانستان، به پيمانه چشمگريي با برنامه های صدور 

 -انديشه هاي انقالبي به خاور و مداخالت مستقيم سياسي
ايدئولوژيک که از سوي روسيه بلشويکي و سپس احتاد 
مجاهري شوروي سوسياليسيت روي دست گرفته شده بود، 

اما، به گونه يي که بدان اشاره . پيوند مي خورد
ت، اين چنني مشي در سياست افغاني مسکو تا جايي رف

 .واکنش در برابر اقدامات مهانند جانب افغاني بود
 

در تاشکنت در جنب کميته ناحيه يی  1919از آغاز سال 
ارگاني که امور  -)شاخه بلشويک(حزب کمونيست روسيه 

در کشورهاي مهسايه با ترکستان را زير نظر » برومنرزي«
به ابتکار  1919در اواخر سال. مي کردگرفته بود؛ کار 

خبش روابط خارجي وابسته به کميسيون ترکستان کميته 
مرکزي حزب کمونيست شوروي، شوراي تبليغات 
انرتناسيوناليسيت در خاور اجياد شد، که ماموريت داشت 
برای چندی کارهاي خبش خاوري کمينرتن را تا مرز اجياد 

 .   اين گونه شوراها اجنام دهد
 
وراي تبليغات انرتناسيوناليسيت کار مهه گروه ها و ش

سازمان هاي انقالبي در خاور را با عمل از طريق شعب 
هندي،  -ترکي، پارسي، افغاني -قفقازي: ويژه مرزي

در . چيين، رهربي مي کرد -خيوه يي و کاشغري -خبارايي
وظايف اين شعب، سازماندهي اجنتوري زيرزميين در گسرته 

مناطق ياد آوري شده، رخنه دادن  اين کشورها و
 .اجنتوري به آن و مانند آن، شامل بود

 
از طريق شوراي تبليغات انرتناسيوناليستی به مهه حزب 
هاي انقالبي و گروه هاي عامل که هم در مهاجرت و هم 

کار مي کردند، کمک » آسياي برومنرزی«در روسيه، چني و 
ورا، حزب زير رهربي ش 1920در زمستان . مايل مي شد

کار مي ...، حزب کمونيست خبارا و »عدالت«پارسي 
کردند و حزب هاي ترکي، افغاني و خيوه يي، 
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اين سازمان ها مهچون خبش هاي 68.سازماندهي شده بود
شعبه سياسي شوراي تبليغات انرت ناسيوناليستی عمل مي 

 .کردند
 

خبارا ] مهني بود که. [تکيه عمده بر خبارا و پارس مي شد
پارس  . رنگ يکراست به خاک شوروي پيوست گرديدبي د

نيز با داشنت اليه کارگري چشمگري و پتنسيال ضد 
استعماري که افزون بر آن در سرزمني ترکستان بيش از 
صد هزار و در خبارا نزديک به سی هزار پارسي گريزي و 

. بازرگان زندگي مي کردند، مورد توجه بلشويک ها بود
زميين در هندوستان، در مرکز مگر، کار انقالبي زير

چون مي . توجه شوراي تبليغات انرتناسيوناليستی بود
براي جوش و «پنداشتند که مهانا در هندوستان نه تنها 

خروش انقالبي در کل، بل نيز براي رخنه انديشه هاي  
   69.»کمونيسيت زمينه مساعد هست

 
آن چه که به افغانستان مربوط مي گرديد، به گونه يي 

صدر شوراي تبليغات انرتناسيوناليسيت در  که
زمان در خاور داغ تر «تاييد مي کرد،  1920تابستان

کشوري که  کمرتين آمادگي را  -است، حتا در افغانستان
جوش و خروش معيين در ارتش روان  براي انقالب دارد،

 70.»است
 

اين کشور  -در واقع، در برهه رويدادهاي بررسي شونده
تنها به  -ت هاي انقالبي در خاوردر ساختار اولوي

هبرتين دهليز و مناسب ترين راه کم و بيش مهوار «عنوان 
با 71.»، جايگاه دوم را داشت»براي رخنه به هندوستان

اين هم، ادارات عالقمند روسيه و کمينرتن چندين بار 
انقالبي هم در حميط مهاجران  هایبراي اجياد کانون 

ر خود افغانستان که افغاني در آسياي ميانه و هم د
چونان  1920ساختمان اجتماعی آن در اوايل دهه

                                                 
، 544مرکز نگهداري و بررسي اسناد تاريخ نوين روسيه، فوند .  68

و نيز بايگانی دولتی تاريخ سياسی  4، برگ9، پوشه 1پرونده ويژه 
 .4، برگ 9، کارتن1،پرونده ويژه 544و اجتماعی روسيه، فوند 

، 544هداري  و بررسي اسناد تاريخ نوين  روسيه، فوند مرکز نگ.  69
 .21، برگ 9، پوشه 1پرونده ويژه 

، 544مرکز نگهداري  و بررسي اسناد تاريخ نوين  روسيه، فوند .  70
 11، برگ9، پوشه 1پرونده ويژه 

 .21مهان جا، برگ .  71
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که در برابر خبارا و روسيه » امپراليسيم بي مايه«
  72.عيار بود، تعريف می شد؛ تالش کردند

 
شايان يادآوري است که رهربي بلشويسيت در رابطه با 

امان اهللا چندان اغراق مني کرد، که » انقالبي بودن«
ت، آن را هر چند گاه و بيگاه بنا به خودش دوست داش

 .ايجابات سياسی تبارز دهد
  
به خاطر مي آورد که لنني در يکي ) هندي( روي. ن. م

خود با وی در زمينه مبدل ساخنت  صحبت هاياز 
افغانستان به ختته خيز کارزار مبارزه به خاطر 

» در سراجنام«هندوستان با پر رويی نشاندهی کرد که 
 چيزهاي مشرتک بيشرتي با حکام بريتانيايي شاه امان اهللا

  73.»هندوستان دارد تا رژمي بلشويکي روسيه
  

در خبارا کميته مرکزي انقالبيون جوان  1920به سال
 -صدر آن( 74به وجود آمد.] گ-)جوانان افغان[(افغان 

                                                 
طرح سازمان «(اين کنايه جالب در يکي از اسناد چپي هاي خباري .  72
عنواني کمينه مرکزي حزب  1921نواکرب  12تارخيي » قالب خباراان

مرکز . سراسري کمونيتسي روسيه شاخه بلشويکي بازتاب يافته است
، برگ 97، پوشه 84، پرونده ويژه 17نگهداري و بررسي اسناد، فوند 

 .87-86هاي 
73 . M. N. Roys`s Memories. Bombay, 1964, p-417 .  

در خود افغانستان در اوايل سده » انان افغانجو« )جريان(جنبش.  74
يکي از  -، به ميان آمده بود که ايدئولوگ آن حممود بيک طرزي20

آن چه که مربوط مي شود به . امان اهللا بود -هواداران امري آينده
در خبارا، ابتکار اجياد آن » کميته مرکزي انقالبيون جوان افغان«

ه گمان بسيار مهانند با حزب  از سوي بلشويک ها بود که ب 1920در 
سازمان خرده بورژوازيي که پس از دوره -انقالبيون جوان خبارا

پيوند شده  1920کوتاه مستقل به حزب کمونيست خبارا در مهان سال 
 . بود
 

مشاري از پژوهشگران افغاني از مجله استاد لطيف : يادداشت گزارنده
ديد دارند و آوند تر» جوانان افغان«ناظمي بر نفس موجوديت نام 

مي آورند که هيچ گونه سند و مدرکي در باره اين که گروهي در 
دوره هاي فرمانروايي حبيب اهللا خان و امان اهللا خان به اين نام 

مگر، البته، موجوديت حلقه يي . خوانده شده باشد، در دست نيست
از هواداران آزادخيواه و مشروطه خواه در پريامون امان اهللا خان و 

 . حممود طرزي را تاييد مي کتتد
مشاري هم اين نام را از ساخته ها و پرداخته هاي روانشاد استاد 

به » جوانان افغان«به باور اين پژوهشگران، . حبييب مي خوانند
هيچ رو نام کدام حزب يا سازمان يا جريان و جنبش سياسي افغاني 
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اعضاي آن بيشرت از . کسي به نام حاجي حممد يعقوب بود
ستان و روسيه که ترک -افغاني هاي باشنده خبارا

حکومت ). هوادار انقالب در افغانستان بودند
افغانستان که از اين موضوع آگاهي داشت، تقاضاي 

مگر خبارا . بازگردانيدن اتباع خود به ميهن را منود
  75.از آنان محايت کرد

 
هدف عمده اين سازمان، واژگوني ساختمان سياسي موجود 

براي . ، اعالم شددر افغانستان و برقراري نظام مجهوري
رسيدن به اين اهداف، در نظر بود با کمک دولت شوروي 

اجياد کنند و کار نشراتي و تبليغي را » هنگ هاي سرخ«
پيش بربند و براي خيزش سپاه و مردم افغانستان در 

در نظر بود  76.زمينه سازي کنند» برابر دولت موجود
، کرکي(تا شعبه اين سازمان در مناطق مرزي ترکستان 

و سپس در خود ) کوشکا، ختته بازار و ديگر جاها
اجياد ) در مزارشريف، هرات و ديگر جاها(افغانستان 

 .  گردد
 

دروني کميته  يني نامهبا داوري از روي قرائن و آ
، مي توان گمان زد که مرکزي انقالبيون جوان افغان

پايگاه عمليات عمده و منبع محايت مادي آن بايسيت 
نکته شايان توجه است که . ي شدروسيه شوروي م

بنيادگذاران اين سازمان، به شيوه هاي سخت ابزاري، 
مگر، تا 77.از مجله اقدامات تروريسيت، سنجش داشتند

کنون کدامني اطالعات در باره اقدامات عملي کميته 
ناپديد  1921رد پاي آن ديگر در سال. پيدا نشده است

بايست با دليل کوتامهدت بودن موجوديت آن را 78.شد
                                                                                                                                                             

امان اهللا  چيزی که روشن است گروه کوچکي از حواريون. نبوده است
خان و هم انديشان طرزي به تقليد از جوانان ترک خود را جوانان 

پسان ها هم روانشاد استاد حبييب آن ها را . افغان مي خوانده اند
 . به اين نام ياد کرده اند

در واقع، هيچگونه پيوند ايدئولوژيک و باوري و نيز هيچ وجه 
انان افغان، ديده مشرتکي در اهداف و آرمان هاي جوانان ترک و جو

اطالق اين نام بر  ،از اين رو، به پنداشت اين پژوهشگران. مني شود
 .طرزي شاينده نبوده است -حلقه هواداران راديکال امان اهللا

، 17مرکز نگهداري و بررسي اسناد تاريخ نوين روسيه، فوند،.  75
 .15، برگ242، پوشه 84پرونده ويژه 

 19،برگ 47، پوشه 3يژه ،پرونده و544مهان جا، فوند .  76
 .61، برگ98، پوشه 154،پرونده ويژه 495مهان جا،فوند .   77

در باره  1921می  13يک منبع ديپلماتيک بريتانيا به تاريخ .  78
انقالبيون که اعضای « :ايجاد يک اجنمن افغانی در خبارا گزارش داد
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ناکارايي دفرت نوتاسيس ترکستان کمينرتن که در آن 
اين . زمان در تاشکنت اجياد گرديده بود، پيوند داد

، سوکلنيکف و صفراف )هندي(ساختار بي رخيت را که روي
رهربي مي کردند، پيوسته در آشفتگي بود و سر اجنام در 

 . به موجوديت خود پايان داد 1922
 

در يکي از اسناد سياسي شوروي در باره اين سازمان 
مساله در باره سازمان «: وقت چنني ياد آور شده بودند

انقالبي افغاني در خبارا و به ويژه کار هندوستاني 
نشان مي دادند که حبران سازمان کمينرتني لغو نشده 

  79.»براي ما چگونه گران متام مي شود
 

که اسرتاتيژيست های مسکو تالش مي کردند به هر گونه 
شده، به فرستادگان ويژه خود در آسياي ميانه کمک 

آن ها از مجله براي افغاني ها و نيز پارس ها : منايند
و هندي ها به طور متمرکز در دانشگاه کمونيسيت رجنربان 

 80.خاور جا، اختصاص مي دادند
 

انگليسي ها در شگفيت اندر بودند که براي چه حکومت 
ن اهللا که متشکل از خبارا از گروهک هاي خمالف اما

جنايت کاران گريزيان از زندان و مرتدان رنگارنگ «
در سرزمني خود محايت مي کند و يا دست کم به » اند

 .آنان اجازه تبارز مي دهد
 

در نامه ويسراي هند بريتانيايي به دفرت سياسي اداره 
هر گاه «: 81آمده است 1921مي  13سياست خارجي تارخيي 
گري است، آنگاه استقالل خبارا چه اين کار دست کسي دي

معنا دارد؟ افزون بر آن، حکومت کنوني افغانستان 
در اين مورد دليل براي . خود را انقالبي مي مشارد

                                                                                                                                                             
ن آن جانيان گريخته از زندان ها، سپاهيان گريزی، باندها و افغا

 .»...های باشنده خبارا  بودند
  Afghanistan Strategic Intelligence British Records 1919 – 1970. V. 1. Ed: Anita 
L.P.Burdett. Archive Editions, 2002. - P. 198. 

نگاه شود به باال در باره کميته (شايد سخن بر سر عين سازمان 
در خبارا با مساعدت ايجاد شده ) مرکزی انقالبيون جوان افغان

 .بلشويک ها بوده است
 .40، برگ 201، پوشه 84، پرونده ويژه 17مهان جا، فوند .   79
 .7، برگ 98، پوشه  154، پرونده ويژه495مهان جا، فوند .   80

81.Afghanistan Strategic Intelligence British Records 1919-1970  V.1.Ed:Anita L.P. 
Burdett.-Archive Editions,2002-P.198 
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انقالب در صورتي که در کشور هم اکنون روان است، 
 »چيست؟

 
از روي اسناد آرشيوي مي توان چندين تالش ديگر اجياد 

در حميط افغاني  ساختارهاي متمايل به مسکو را
کميته « 1920براي مثال، در ترمز، در سال : ببينيم

که صدر آن کسي به (تشکيل شد » مرکزي انقالبي افغاني
نفر شامل شده  55نام حممد غفار بود و در ترکيب آن 

بودند که از يک تعداد واليات افغاني و نيز کابل 
. اما بيشرتين آن ها از مشال بودند. منايندگي مي کردند

عضاي کميته به رهربي شوروي با تقاضاي فرستادن ا
دستور العمل براي کار، و مهچنني پول و حقوق ماهانه  

 82.»رو آوردند
 

سراجنام، خنستني و هنوز يگانه جتربه از جتربه هاي مشهور 
اجياد سازمان داراي جهتگريي چپگرا در افغانستان در 

ون مساعي نه بد 1921-1920در سال هاي : هرات مستقر بود
ديپلمات هاي شوروي و اجنتوري آن ها در اين جا يک 

چنان که در اطالعات مناينده  83.حمفل انقالبي پديد آمد
کميسارياي خلق در امور خارجي روسيه در آسياي ميانه 
آمده است، اين حلقه با پول دولت شوروي بيشرت به 

کرد و  فعاليت مي) آموزگاري(عنوان سازمان کارگاه 
روشنگري  -جهتگريي آن در راستاي کار فرهنگي در آغاز

. با تبليغ در ارتش و ميان توده هاي رجنرب متوجه بود
سازماندهندگان  -مهکاران اداره ديپلماتيک روسيه

گروه «واقعي آن در نظر داشتند اين کار را به خود 
واگذار گردند 3»خبارايي انقالبيون افغاني يا حمفل هرات

ميان سازمان افغاني در هرات و با پيونددهي مقدماتي 
 84.»مهاجران افغاني در آسياي ميانه

                                                 
، 495مرکز نگهداري و بررسي اسناد تاريخ نوين روسيه، فوند .  82

 .53، برگ 98، پوشه 154پرونده ويژه 
به گمان بسيار منظور نويسنده از حلقه يي است که سرور جويا .   83

 . گ-در هرات اجياد منوده بود
 :در باره اين موضوع نگاه شود به. 72-70مهان جا، برگ هاي .  84
بويکو، روسيه شوروي و گروه هاي چپگراي افغاني در سال هاي . س.و

اننايل، انستيتوت خاورشناسي اکادمي علوم روسيه، // ،1920دهه 
در تاريخ نگاري ميهين مسايل .81-74، جلد دوم، برگ هاي 1995مسکو، 

 .هايفيتس در زمينه مطاليب نوشته است. تاريخ جنبش چپگرايي، ا
رشته هاي حسن مهجواري و برادري گسست «يتس، هايف: نگاه شود به

به مناسبت شصت سالگي خنستني قرار داد افغانستان و (»ناپذير
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اما مطالعه . دستاورد اين طرح سياسي نيز روشن نيست

رخدادهاي بعدي اجازه مي دهد تاييد کرد که تالش هاي 
مبين بر اجياد سازمان کمونسييت داراي جهتگريي چپگرا در 

ن هم در ميان پناهگزينا 1920اوايل سال هاي دهه 
در اين . افغاني و هم در خود افغانستان، ناموفق بود

حميط عمال شالوده سياسي و اجتماعي بايسته وجود 
در اين ميان، ديگر جتربه ابتدايي روابط . نداشت

روسيه و افغانستان، به رغم برخي از تنش ها و حتا 
از مجله مرتبط با محايت از جنبش بامساچي ها  (درگريي 

ستان و متايالت پان اسالميسيت آشکار از سوي دولت افغان
رهربي روسيه را براي تغيري تدرجيي اسرتاتيژي و ) آن

 .تاکتيک سياست خود در حمور افغاني برانگيخت
 

دستاوردهاي ناچيز جتربه هاي سازماني در زمينه اجياد 
گروه هاي کمونيست گرا در حمافل زيرزميين و مهاجران 

ه امان اهللا خان به افغاني از يک سو، و گرايش منتظر
اصالحات اجتماعي عميق مقارن اين هنگام از سوي ديگر، 
بلشويک هاي روسيه و فعاالن کمينرتن را وادار منود تا 
با دقت بيشرت به افغانستان بنگرند و مشي مهکاري 

سياسي هبرت با رژمي حاکم افغاني را که  -تنگانتگ نظامي
 85.د، پيش گريندمان بال احنراف 1929تا واژگوني رژمي در 

      
امان اهللا خان برای خنستين بار طی چند دهه، با آزاد 

و خشن  گيرسازی سياست خارجی کشورش از کنرتل سخت
منطقه يی مشی روابط بين املللی و در  صحنهخارجی، در 

                                                                                                                                                             
-18، برگ هاي 2، مشاره1981آسيا و افريقاي امروز، مسکو، )// روسيه

. ، شيوه حتليل هايفيتس در زمينه مساله مورد نظر از سوي م21
مهاجرت کرده بود،  خاورشناس روسي ديگر که به خارج -ولودارسکي

مگر ولودارسکي خود کدامني داليل . بسته شده است نکوهشبه تازيانه 
نگاه شود . نو و اطالعات در باره موضوع ياد شده ارايه نکرده است

به ميخاييل ولودارسکي، شوروي ها و مهسايه هاي جنوبي شان ايران 
 . 1985، لندن، 1933-1917و افغانستان در سال هاي 

آريانفر به دري ترمجه و از  -اين کتاب از سوي گزارنده :يادداشت
در پيشاور » ميوند«در دهلي نو و انتشارات » پامري«سوي انتشارات 

 .  به چاپ رسيده است
تنها شکست امانيست ها و رشد دهقانان و ديگر جنبش هاي .  85

بار  1930اوايل دهه  -1920اپوزيسيوني در افغانستان در اواخر دهه 
دقيق تر رمانتيک هاي سياسي از کمينرتن را به  -سکو راديگر م

 .  انديشه اجياد حزب انقالبي افغاني بر انگيخت
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بسيار حبث برانگيز  و متناقض را که نه مهيشه با 
لت اسرتاتيژی و يا تاکتيک خودش و منافع مردم و دو

اما جوهر آن هنوز هم . مهخوانی داشت، پيش می برد
حفظ استقالل افغانستان و  -تغيير ناپذير مانده بود

باالبری نقش آن در امور بين املللی، به ويژه منطقه 
اما زندگی درونی جامعه افغانستان و خنبگان آن، . يی

يعنی کشور در کل بيشرت از اين هم با تناقض برجسته 
 . بود
 

 :صالحات امان اهللا  خان و جامعه افغانيا -2.1
در پايان دهه دوم سده بيستم افغانستان يکی از عقب 

با آن که : مانده ترين کشورهای خاور مانده بود
عبدالرمحان خان، نيای امان اهللا، در اواخر سده نزدهم 
توانست با خون و آهن شالوده دولت مدرن افغانستان 

آن بگذارد، با آن هم را در چهار چوب مرزهای کنونی 
او اين کار را مطلقا با روش های فئودالی و 
استبدادی اجنام داد، که اغلب با ناديده گرفنت ارزش 

فرهنگی، بل نيز با پشت پا زدن به رايج  -های تباری
 .ترين اخالقيات انسانی به مهراه بود

 
در آغاز به امور ) 1919-1901(حبيب اهللا خان  -جانشين او
قه نشان می داد، که در کل در يک رشته دولتی عال

به ويژه، در ايجاد ... ابتکارت سياسی، آموزشی و
هنادهای آموزشی مدرن مانند ليسه حبيبيه، آموزشگاه 

مگر مقارن با پايان . بازتاب می يافت... حربيه و
فرمانروايی او، افغانستان در يک سخن از توسعه باز 

قايای فئوداليسم هستی درونی کشور را ب: ايستاده بود
، اشراف و اعيان )کالس اصلی کشور(که سرداران 

زميندار و پيشاپيش مهه روحانيت که زالو وار به آن 
چسپيده بودند، به سان سوهان می ساييدند و سياست 

 .خارجی آن هم در لندن تعيين می گرديد
  

اما اگر مساله وضعيت جديد سياسی بين املللی 
خيلی به سرعت حل  1921-1919افغانستان در سال های 

گرديد، هر چند هم نه چندان به آسانی؛ حل مشکالت 
سياسی داخلی کشور نياز به مساعی بزرگی در مقياس بی 

 .سابقه از ديدگاه سرشت خود داشت
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در واقع، می بايستی تقريبا متام ارگانيسم های 
اجتماعی و ساختار حکومت کشور دگرگون می گرديد و 

امان اهللا  -، که امير نو»نی بااليیانقالبيون افغا«
خان، بی گفتگو و چون و چرا خود را به آنان منسوب 

 .می دانست، ناگزير به اجنام مهه چيزها در يک بار بود
 
اين گونه، امان اهللا با فرو رفنت در گرداب امور  

داخلی، سعی در حل و فصل اختالفات فرقه يی مذهبی در 
مثال، امير شخصا در يکی برای . منود 1920کشور در سال

اشرتاک ورزيده و بر برابری مذاهب 86از مراسم شيعيان
 .در آغوش اسالم تاکيد ورزيد

 
با آن که در دوره فرمانروايی او، منايندگان آيين 
های ديگر ناگزير به پوشيدن کاله ها يا لنگوته هايی 

 -برای مثال هندو ها(با نشانه های متايز دهنده بودند
، آن ها به خاطر تفاوت در باورها )ردعمامه های ز

مورد تبعيض قرار منی گرفتند و به کرسی های دولتی از 
پيروان اديان ديگر غير از . مجله نظامی دسرتسی داشتند

اسالم، کماکان مانند گذشته ناچار به پرداخت ماليات 
جزيه بودند، هر چند هم که يک برابر و نيم  –ويژه 

 . کاهش يافته بود
 

هللا مني توانست با ناز و اداها و ژست هاي سياسي امان ا
کشور ممکن بود و ايستايی  رکود  -جدا گانه بسنده کند

تنها با دگرگونسازی ها و ساماندهی های جدي در هم 
اصال، امري اصالحات را هنگام جلوس به ختت اعالم . بشکند

مگر، پيش از آن که به اصالحات آغاز  87کرده بود،
زير داربست انديشه هاي ماجراجويانه منايد، چند سال 
در جتربه اصالح . گذشت.] گ-بيهوده[پان اسالميسيت 

طلبانه امان اهللا بايد اهداف و تطبيق آن را تقسيم 
اما مني توان اذعان نکرد که اين يک روند بس . بکنيم

 .پيچيده و متناقض چندين مرحله يی بود

                                                 
منظور از اشرتاک امان اهللا خان در مراسم بزرگداشت از دهم ماه .  86

 .  گ-.حمرم در يکی از حسينيه های کابل است
تاريخی  هنوز در يکی از خنستين فراخوان های امير امان اهللا خان.  87
دولت ما در افغانستان اصالحات را «: آمده بود 1919فربوری  28

خواهد آورد تا مردم و کشور ما بتوانند جايگاه شايسته يی را در 
تاريخ  امامف،. ش: برگرفته از کتاب».ميان کشورهای متمدن بگيرند

  .40. انديشه اجتماعی در افغانستان، ص
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ي در سال تصويب قانون اساس -رويداد کليدي مرحله خنست

لقب (پس از سفر خارجي پادشاه  -رويداد دوم. شد 1923
 1928در سال ) به امري داده شد 1926پادشاه، در سال 

 . آغاز گرديد
 

در اين خبش پژوهش، مساله شرح سيستماتيک و سامامنند 
برنامه های اصالحی و مهه خصوصيات توسعه اجتماعی 

امات تنها به اقد. افغانستان وقت مطرح منی باشد
جداگانه سياست داخلی دولت افغانستان در سال های 

مکانيسم ها و راهکارهای پياده سازی آن ها  1920دهه
که مشخص کننده سرشت و شيوه رژيم امان اهللا می باشند؛ 

 .توجه مبذول می گردد
 

با تدبريهاي ) گاهي تنها طرح ها(اصوال، اصالحات 
ناکام  روزمرگي و گاهي هم کهنه پرسيت و تدبيرهای

نظام سياسي زمان امان اهللا بيشرت . دولت مهرتاز مي گرديد
براي مثال امري عمال خودش شوراي . داراي بار تزيين بود

دوليت را تاسيس کرده و نقش ويژه يی را در دربار 
که سال يک بار براي شنيدن گزارش ) جلسه سرشناسان(

 .دولت فرا خوانده مي شدند، بازي مي کرد
 

در پی . واليان بودند -لی در اکناف کشورمهره های اص
آنان در اين سلسله مراتب مستوفيان جا داشتند که از 

 . سوی خود امير گماشته شده و برکنار می گرديدند
 

 -يکي از انگشت هاي افگار رژمي امان اهللا در آن هنگام
نو تشکيل بود، که تقريبا ) شوراي وزيران(خود حکومت 

) اريستوکراسي(يندگان اشرافيت کامال متشکل بود از منا
اين اليه اجتماعي . سرداران -سنيت) پشتوني(افغاني 

بااليی جامعه افغاني نه تنها يک اليه بي هرزه، بل 
نيز خطرناک براي مشي اصالحات و خود رژمي بود که 

آن را  1920رويدادهاي اواخر سال هاي دهه آشکارا 
 .نشان دادند

 
سردار کهنسال و فرتوت  -برای مثال، عبدالقدوس خان

به کرسی صدارت گماشته ) 1920راستش، تنها تا ماه می (
در روند ده سال پسين، شاه خود اين کرسی را نيز (شد
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مال غالم حممد هم به کرسی وزارت جتارت و ). پيش می برد
 .ميرزا حممد خان به پست مستوفی املمالکی مقرر شدند

 
ر رده هاي دادگرانه خواهد بود يادآور شومي که د

کساني که هنوز  -بااليي حاکميت براي اصالحگران پيگري
در مراحل آغازين زندگي و پويايي شاه، حواريون 

براي . نزديک او را مي ساختند، نري جاي پيدا شد
پدر زن امري نو، ايدئولوگ اصلی -مثال؛ حممود بيک طرزي

مگر . وزارت امور خارجه را رهربي مي کرد –اصالحات
دست داشته، اجازه مي دهد ... لب مستند و جمموع مطا

تاييد کرد که خالف شايع، رژمي امان اهللا، از ديدگاه 
سرشت سياسي خود، يعين ساخت راستني قدرت خود، به 

مي تواند از ديدگاه معيارهاي (دشوار مي توانست و 
 . رژمي جوانان افغان مشرده شود) کنوني

، يمگرديد هر چند، در نظام قدرت، چناني که يادآور
مشاري از کرسي هاي مسوول ديوانی و دفرتی را اصالحگران 

براي مثال؛ . و ترقي خواهان راستني گرفته بودند
در آينده تاريخنويس برجسته و يکی از رهربان  -غبار

به کرسی  1921-1920اردوگاه دمکراتيک، در سال های
پايتخت گماشته شده ) اداره امنيه عموميه(رياست پليس

 88.بود
 

مهکار نزديک امري، هوادار راستني اصالحات،  -حممد ويل خان
پس از کنار رفنت نادر خان از کرسي وزير حربيه در 

بنا . خوست؛ به جاي او گماشته شد 1924جريان شورش سال
رجل چپگراي عضو گروه « -به پيشنهاد او، حممد عمر خان

، افسر با سواد آموزش ديده در اروپا »جوانان افغان
انگليسي، فرانسوي، روسي (چند زبان بلد بود،  که با
به جای عبداحلميد خان کشته شده در جنگ، به ) وآملاني

 . گماشته شد 89کرسي رييس ستاد کل
                                                 

پيوست  -272. ، جلد دوم، صغبار، افغانستان در مسير تاريخ.  88
دسامرب  -، مشاره جوالی)آفتاب(»ملر«ها، سوانح خمتصر، و نيز جمله 

 ).   www.afghanmagazine.com:نگاه شود به ( سادات . ن. ، مقاله م2000
بايگاني سياست خارجي روسيه، فوند رفرنتوري افغانستان، .  89

 . 17، برگ 156، کارتن 69، پرونده 12پرونده ويژه
 -يک منبع ديپلوماتيک شوروي ياد آور مي شود که عمرخان

ناسيوناليست افغاني به سوي شوروي جهتگريي دارد، هر چند با امان 
به باور جناح چپگراي جوانان افغان، ارتش را ناديده ...«اهللا  که 

، نظر  »گرفته و بيش از حد زير تاثري حمافل ارجتاعي رفته است
 .18رگمهان جا، ب -.خصمانه دارد
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از روی فهرست ساده بر مشرده در باال و ديگر مدارک، 
مي توان نتيجه گريي کرد، که جوانان افغان يکي از 

ر تدوين، اختاذ موثرترين گروه هاي سياسي يي بود که د
و پياده ساخنت تصاميم در زمينه مسايل کليدي توسعه 
دروني و پيوندهاي خارجي افغانستان در سال هاي 

مگر حتا، در شرايط . فرمانرايي امان اهللا ذيدخل بودند
آزادي نسيب سياسی، آن ها هر چه بود به گونه غري رمسي 

در (» بدون برخورداری از حق تشکيل احزاب سياسی«
 . عمل مي کردند) ارچوب حلقات تشکيل شده گذشتهچه
 

يکی از دو آتشه ترين منايندگان اين گروهک،  -غبار
اين ها راديکال «: نيمرخ آن را چنين پرداز منوده است

مگر، . بودند90»هايی با انديشه های دارای بار چپی
غبار با سخن گفنت از راديکاليسم و چپگرايی جوانان 

خنست خود و برخی ديگر از  افغان، بيگمان در گام
اعضای جنبش را در نظر داشته است، نه مهه رهروان آن 

او در اين مشار از عبدالرمحان خان لودين، تاج . را
حممد خان پغمانی، فيض حممد خان باروت ساز، غالم حمی 

او از گروهک . نام می برد... الدين خان ارتی و
يد قاسم سياسی ديگری هم نام می برد که آن را مير س

خان رهربی می کرد و در آن عبداهلادی داوی، فقير امحد 
خان، سيد غالم حيدر خان پاچا، غالم رضا خان، غالم امحد 

 . خان رمحانی و ديگران
 

غبار به ارزيابی اين گروه از ديدگاه سياسی منی 
مگر، چنين بر می آيد که سخن بر سر رجال . پردازد

روی در دوره پس از معتدل تر باشد که به رغم ميانه 
امان اهللا به گناه بازی منودن نقش های گوناگون دارای 
بار سياسی و اجتماعی در دوره امان اهللا خان مورد 

 .اختناق قرار گرفته بودند
 

به هر رو، جوانان افغان منی توانستند نيروی اصلی 
حزب دولتی باشند و از مهين رو هم  -سياسی رژيم نو

به ويژه در (ديدگاه های آن ها خنست اين که . نبودند
از پايه از ديدگاه های ) زمينه توسعه آينده کشور

آن ها مايل به حتديد قدرت شاه : خود امير تفاوت داشت

                                                 
 .ترمجه انگليسی 142-141. ص.افغانستان در مسير تاريخ، ص.  90
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بدون بستگی به توامنندی های شخصی وی و برپايی اداره 
مانند (به راستی مشروطه با داشنت دورمنای مجهوری

ين گروهک دو ديگر، در درون ا). عبداهلادی داوی
عرصه پويايی های . نامهبينی ها و نامهديدی هايی بود

آن هم بنا به داليل بسيار دارای بار عينی و ذهنی 
 .تنگ بود

 
مهچنين در صفوف آن مهره های سنگين وزن در تراز ملی 

بلندپايه ترين آن پس از حممود طرزی (حضور نداشتند 
حربيه  وزير -حممد ولی خان) 1925تا کناره گيری او در 

تاجيک تبار بود که اين امر به گونه جدی گسرتش نفوذ 
در ميان قبايل ) و روشن است گروه را در کل(او 

عبداهلادی داوی و غالم . دشوار می ساخت) پشتون(افغان 
دو تن از مهراهان پشتون تبار امان  -صديق خان چرخی

اهللا خان نيز به رغم توامنندی های بی ترديد ولی خان، 
       91.اعدی نسبت به او نداشتندنظر مس

 
در مدارک حتليلی سازمان های اطالعاتی شوروی در باره 

اين «: اوضاع داخلی در افغانستان نشاندهی شده است
گروه با اليه های وسيع تر نيز پيوند ندارد و در 
استان ها پويای های گروه جوان افغان تقريبا احساس 

ان ها بسيار حمدود مشار هواداران آن در است. منی شود
از اين رو اين گروه نقش تعيين کننده يی را در . است

 92».کدامين اوضاعی منی تواند بازی کند
 

که به طور (چنانی که در حمافل ديپلماتيک شوروی 
، می )مستقيم به امور افغانستان می پرداختند

                                                 
بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند رفرنتوری .  91

 .58، برگ 151، پوشه 67، کارتن 11افغانستان، پرونده ويژه 
: پژوهشگر مناسبات تباری در افغانستان می نويسد -بوسين. ب. ی
ان اهللا، منايندگان اقليت های تباری خبش چشمگيری از نزديکان ام«

بودند که برای آن ها در گذشته چشم انداز باال رفنت از نردبان 
يکی از اين ها حممد ولی خان دروازی . مدارج سياسی حمدود بود

 ».بود
جامعه چندتباری و : بوسين، افغانستان. ب. يو: نگاه شود به 

  102. ، ص2002حاکميت دولتی در مقوله تاريخی، مسکو، 
ولی خان در سياست کادری . از ديدگاه ما چنين پنداری درست نيست

 .       امان اهللا خان يک استثناء بود
بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند رفرنتوری .  92

 .58، برگ 151، پوشه 67، کارتن 11افغانستان، پرونده ويژه 
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پنداشتند، نفوذ گروه جوانان افغان در مرحله هنايی 
در هپلوی . اندکی افزايش يافته بود عهد امان اهللا خان

به (کرسی های وزارت حربيه و وزارت امور خارجه 
، کرسی های وزرات دربار )صديق خان و ولی خان ترتيب

، معاون وزير )عبدال هادی خان(، جتارت )يعقوب خان(
، منشی شخصی پادشاه و سردبير )حبيب اهللا خان(جنگ 

اری از سفيران و مش)خان قاسم(» امان افغان«روزنامه 
 . به دست اين گروه بود

 
کسان بسياری از هواداران يا بسيار نزديک به آن در  

به گفته . ارتش و ديگر ساختارهای قدرت کار می کردند
ماگنوس در . نبی و آر. آيدن-پژوهشگران امريکايی

درون جنبش جوانان افغان گروهی پديد آمد که در 
اعضای . ار گرفتندقر.] گ-امان اهللا[اپوزيسيون رژيم 
را ايجاد کردند که » حزب نقابداران«اين گروه خمالف 

هدف خود را سرنگونی امان اهللا خان و برپايی مجهوری 
 93.قرار داده بودند

 
پسان ها تاريخ نويس برجسته، که خود از  -غبار

بازيگران بالفصل رويدادها بود، ديد بس منفی يی نسبت 
حزب توطئه «ب را او اين حز. به به اين حزب داشت

اين «: می خواند که در پيوند با آن نوشت» گران
شارالتان ها که خود را هوادار نظام مجهوری و انقالب 
وامنود می کردند، مزورانه مردم را  در در مرکز و 

اما در عمل دمشنان . شرق افغانستان فريب می دادند
نظام مجهوری، دمکراسی و پيشرفت بوده و به دنبال 

بعدها روشن شد که اين مزدوران . ديگری بودنداهداف 
ارجتاع و استبداد، با استفاده از شعارهای مجهوری، به 
سقوط دولت امان اهللا و ايجاد يک رژيم ارجتاعی مساعدت 

 94».منوده بودند
 

دليل اين چنين ارزيابی خشن احساسی از سوی يک رجل 
 معاصر رخدادها، به پيمانه95آاليش با منزلت اما نه بی

                                                 
93.  Magnus Ralph, Nabi Iden. .. p. 100 

. ص.، ص1987بار، افغانستان در مسير تاريخ، جلد اول، مسکو، غ.  94
165-166 . 

يکی از هواداران سرسخت و مهکاران بی آاليش  -روانشاد غبار.  95
از اين رو، روشن است که با هر کسی که . رژيم امان اهللا خان بود

. در برابر رژيم بر می خاست، به خمالفت آشتی ناپذير می پرداخت
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بسيار، پيش از وقت بودن و بی موقع بودن مطرح ساخنت 
انديشه برپايی نظام مجهوری در کشور در سطح عملی از 

 .  سوی هر کسی که بوده باشد، می باشد
 
يکی از پژوهشگران پاکستانی که به -فضل رحيم َمروت 

گونه بسيار عميق به تاريخ اجتماعی و سياسی مدرن 
ديگری دارد که بی دليل  افغانستان پرداخته است، ديد

او نشاندهی می کند که حتا  سرسپرده ترين . هم نيست
 -دوستان و بستگان شاه و حتا رهربان جوانان افغان

حممود طرزی، حممد ولی خان و عبدال هادی داوی اصالحات 
او را به تازيانه نکوهش و سرزنش می بستند و به 

ت ترک نشانه خمالفت با او کرسی های خود را در حکوم
 .می گفتند

 
، )وزير بازرگانی(به عنوان مثال، عبداهلادی داوی 

و پش از آن ها حممود ) رييس گمرک(عبدالرمحان لودی 
بنای يادگاری «امان اهللا خان «طرزی، که می پنداشت که 

اعمار منوده ) زير بنا(حيرت آوری را بدون هتداب 
 حممد ولی خان از پست وزير حربيه از سوی خود» .است

امان اهللا خان برکنار شد و به در هنگام سفر شاه به 
خارج از کشور، به پست امسی نايب السلطنه منصوب 

  96.گرديد

                                                                                                                                                             
ناگوار و سهمگين واژگونی رژيم امانی و روی کار  چون پيامدهای

آمدن رژيم وابسته به ارجتاع و امپرياليسم را پيش بين بود و با 
ردپای اين دمشنی آشتی ناپذير . گوشت و خون و پوست احساس می کرد

که با بی مهری های رژيم نادريه با او و بستگانش آشتی ناپذيرتر 
او نيز پيگيری می شود و بر مهه شده بود، در سراسر تاريخ نويسی 

به پيمانه يی که . انديشه ها و برداشت هايش سايه افگنده است
بسياری از منتقدانش، او را متهم به تند روی می منايند و بر آن 
اند که تاريخ را با احساسات و عقده و کين، از سر انتقامگيری 

 .نوشته است
 

او با تندروان  به هر رو، هر چه است، روشن است که برخورد
مجهوريخواه هم بيرون از سايه داربست برخورد آشتی ناپذيرش با 

از مهين رو هم است که . دمشنان و خمالفان رژيم امانی نبوده است
پروفيسور  بويکو چنين برخوردی را احساسی و آاليشمندانه می 

 . گ-.خواند
      

داشته می ش امامف، ارزيابی بس خويشتندارانه و چنانی که پن.  96
شود کمزنانه و پايين زنانه يی از حممد ولی خان با ياد کردن او 

می » مهدردی«در ميان رجالی که با جهات اصلی سياست امان اهللا خان 
 .می کردند،  می دهد» پشتيبانی«منودند و يا از او 



 89 صفحه …دولت و اپوزيسيون در افغانستان
 

   
که برخورد اصولی می داشت، رو در روی شاه  هر کسی

 -برای مثال، بر عبدالرمحان لودين: خشم قرار می گرفت
از رهربان برجسته جوانان افغان، بسنده بود که در 

ربار به ابراز ترديد در باره سودمندی ماندن جلسه د
شاه در کرسی صدارت بپردازد تا در روز بعد کرسی خود 

 97.را از دست بدهد
 

مروت گفته های خود را در زمينه چنين به پايان می 
تقريبا مهه دوستان امان اهللا و کابينه او از «برد که 

 اصالحاتش در مراحل اوليه محايت می کردند، اما او پس
 98».از سفر به خارج محايت آن ها را از دست داد

 
ه هر رو، بايسته است در ارزيابی ره آوردهای کسانی ب

 1920که با انديشه های مرتقی شاه در طول سال های دهه
تاريخدان سرشناس  -دمساز بودند، با داکرت حسن کاکر
آن ها کاستی های : افغانستان مهنوا بود که می نويسد

به خصوص سوء استفاده های مقامات را  سياست آن دوره،
به باد انتقاد می گرفتند، اما  خود برنامه های 

هر چند هم به گمان 99.جايگزين سازنده ارائه منی دادند
چه، اين . غالب می توانستند چنين کاری را اجنام دهند

جريان بيشرت به پختگی رسيده تر و سازمانيافته تر 
 . بود
 

گردد، بايسته است اعرتاف  آن چه مربوط به طرزی می
کرد که او در مشاری از مسايل ديدگاه های متفاوتی از 

او خواستار افزايش پرداخت ها برای : شاه داشت
کارمندان بود، به شيوه آتاتورک هوادار  ارتش 

او در مسايل سياست خارجی نيز  . نيرومند بود
 .بود) پيرو فلسفه اصالت عمل(پراگماتيست 

 

                                                                                                                                                             
تاريخ انديشه اجتماعی افغانستان، . امامف، ش:  نگاه شود به

 .64.ص...
. ، ص1987غانستان در مسير تاريخ، جلد دوم، مسکو، غبار، اف.  97

164 . 
98 .Marwat, Fazal-ur-Rahim. The Evolution and Growth of Communism in 
Afghanistan..., p. 175 
99 .Kakar, Hasan. Trends of modern Afghan history –Afghanistan in the 1970s. N.Y., 
1974.- P.29 
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خاور شناس امريکايی تضادهای اصلی  -لويی دو پری 
رهربی سياسی در افغانستان را در سال های دهه 

اما نکته مهم در چيزی : چنين پرداز می منايد1920
هرگاه طرزی انديشه پرداز و امان اهللا «: ديگری بود

عامل می توانستند منابع انتلکتوئل خود را متحد 
بسازند، افغانستان می توانست در مسير جاده 
مدرنيزاسيون پيش برود، به جای اين که مهه چيز را سر 

 100».از نو آغاز منايد
 

به سوی ايجاد و قانونی کردن  -درست در اين راستا
کسانی حرکت می کردند که از  -حزب نيرومند سياسی

انديشه های پيشرفت اهلام می گرفتند و در عين حال هر 
فاصله چه بيشرت از پادشاه در مسايل اصولی و تاکتيکی 

 . می گرفتند
 
در «: پژوهشگر پاکستانی می نويسند که -فدا يونس. س

در افغانستان از سوی حممد ولی خان، حزب  1924سال 
خنستين حزب سياسی دوره شاه امان اهللا  -مجهوريخواه 
دانشجويان و افسران حتصيل  -اعضای آن» .تاسيس گرديد

لتی کرده در ترکيه، برخی از کارکنان شناخته شده دو
و بازرگانان اهلام گرفته از جتربه ترکيه بودند که 

آل اداره در  نظام مجهوری را چونان فرم ايده
 101.افغانستان می پنداشتند

 
هر چند خود يونس فدا کدامين شواهد قانع کننده يی 
را به سود آن که نزديک ترين متحد امان اهللا خان به 

منی آورد،  راستی حزب مجهوريخواه را ايجاد منوده باشد،
 -گواهی او در يادداشت های منشی شخصی امان اهللا خان

علی امحد تاييد می گردد که گزارش داده بود که در 
کابل جلسات پنهانی  حزب حممد ولی خان برگزار می 
گرديده است که در آن ها امکان برپايی نظام مجهوری 

 . در افغانستان بررسی می شده است
 

ر اين جلسات، از غالم صديق در ميان شرکت کنندگان د
معاون وزير (چرخی، عبداهلادی داوی، حبيب اهللا خان 

                                                 
100  . Dupree L. Afghanistan. Princeton, 1980. - P. 457 
101 . S. Fida Yunas. Afghanistan. Political parties, groups, movements and mujahideen 
alliances and governments (1879 – 1997). Vol. 1, Peshawar, 1997. -  P.  20 
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لودين، علی حممد خان، ميرزا حممد  ، عبدالرمحان)حربيه
خان، مير سيد قاسم خان و برخی از افسران نام برده 

در اين حزب مهچنين شجاع الدوله و حممد يعقوب . می شد
شامل  ،تی بودخان، که در آن زمان رييس شورای دول

اعضای حزب مهه در آن مهاهنگ بودند که پيش شرط . بودند
 -اصلی پويايی های شان بايد مهکاری با نظاميان باشد

جتربه مصطفی کمال در ترکيه و رضا خان در ايران برای 
 -درست به مهين دليل، وظيفه کليدی حزب. شان الگو بود

وزارت  نشاندن حممد ولی خان به جای نادر خان در کرسی
هر چند هم در . اجنام شد 1924حربيه بود که اين کار در

اين کار اختالف نظر ميان نادر خان و امان اهللا خان بر 
 .خر را نداشتآسر  رويدادهای خوست جای 

 
حممد ولی خان مهچنين از رجنش ها ميان ) »حزب«(گروهک 

خاندان های نادر و امان اهللا به خاطر بر هم خوردن 
 102.انشان هبره برداری منودندعروسی بستگ

                                                 
به عنوان يک  1930پژوهشگر امريکايی که در اوايل  -جيمز. ب.  102
هانگرد از افغانستان ديدن کرده بود، يکی روايات اين ماجرای ج

 -هاشم خان: غم انگيز را در يادداشت های خود چنين شرح داده است
اما هر . يکی از برادران نادر خان با خواهر امير نامزد شده بود

يکی از جوانان نزديک به امير او . چه بود، کار به عروسی نکشيد
چيزی که عملی هم . صميم به سود خود کردرا متقاعد به تغيير ت

 . شد
 

هاشم خان را به عنوان سفير به مسکو فرستادند و امان اهللا با 
که حتا او را با تپانچه هفت تير هتديد (درهم شکسنت مقاومت مادرش 

او خواهر خود را در . ، برای اين کار زمينه سازی کرد)کرده بود
. پسان دروازه آن را شکستنداتاقی يک جا با شواليه مسج بست که، 

اين گونه، برای شاهزاده خامن بی آبرو شده راه و چاره ديگری جز 
 .از تن دادن به ازدواج با اين جوان منانده بود

 
هاشم خان هم ناگزير گرديد جام زهر حتقير را تا آخرين جرعه سر 

، که در آن 1928امان اهللا خان در هنگام سفر برومنرزی خود در . بکشد
نگام هنوز هم پادشاه بود، به هبانه آشتی به ديدار با نادر و ه

اما رسوايی . برادرانش در ويالی آن ها در فرانسه پافشاری داشت
پس از آمدن شاه، مهمانان ناخوانده يی هم به آن  -ديگری باال شد

نامزد پيشين هاشم خان با  -شهبانو ثريا و خواهر شاه -جا آمدند
 .شوهرش

James B. Afghan journey. Jonathan Cape, L., 1935. - P. 190, 210   
پس از اين پيشامد ناگوار و حتقير آميز، ديگر آشتی ميان دو طرف 
ناممکن بود و اين کار تنش های سياسی ميان شاه راديکال و خمالفان 

که در رگ های شان خون نياکان مشرتک  خاندان يحيی خيل -معتدل ترش
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منبع مهه اين اطالعات، علی امحد، تأکيد می کند که 

قدرت حزب مجهوريخواه درست مانند مشار اعضای آن «
پيوسته رو به افزايش داشت با آن که اين گروه دمشنان 

آن ها دمشنان بانفوذ مانند والی . فراوانی هم داشت
براهيم خان، عبدالکريم خان، حممد سرور خان، حممد ا

، علی امحد )وزير ماليه(شير امحد خان، مير هاشم خان 
خان، که خود جاه طلبی هايی  داشت و در عمل از مهه 

مگر، جان مطلب در اين است 103.گروهک ها دوری می گزيد
هنوز زمينه عيين  1920که در افغانستان در سال هاي دهه

براي ساختمان حزبي فراهم نبود و براي اين گونه 
 .يايی ها، خنبگان سياسي به پختگي نرسيده بودندپو
 

سياسی برهه مورد بررسی را بيشرت از  -وضعيت اجتماعی
 -هر کسی پروفيسور ويکتور گريگورويچ کارگون

گرداننده دفرت مطالعات افغانستان در پژوهشکده 
خاورشناسی فرهنگستان علوم روسيه با دقت باال پرداز 

ا برای پويايی حيات امير زمينه ر...«: منوده است
در آن سال : سياسی و اجتماعی فراهم گردانيده بود

ها، در کشور گروه های قانونی هواداران اصالحات وجود 
مانند جوانان افغان پيشين که امان امان اهللا  -داشتند

خان با ديدگاه های آنان تا رسيدن به قدرت مهنوا 
ز سوی از مجله ا( بود، مطبوعات خصوصی به چاپ می رسيد

                                                                                                                                                             
.] گ-)و برادرش سردار سلطان حممد خان طاليی امير دوست حممد خان[(

 . جريان داشت، بر افروخته تر گردانيد
 

با توجه به اين که هاشم خان تا پايان : يادداشت گزارنده
زندگانی ازدواج نکرده بود، در ميان مردم چنين آوازه بود که او 

بوده است و امان اهللا خان درست پس از پی بردن به اين » ايزک«
را به ) نور السراج(ی جنسی وی بر آن شده است تا خواهرشنارساي

سفير دولت شاهنشاهی  -مهدی فرخ. بدهد) پسر عموی خود(جوان ديگری
ايران در کابل در کتاب کرسی نشينان کابل، نام اين جوان را حسن 

 .خان خوانده است
با اين هم، در حمافل نزديک به دربار گفته می شد که هاشم خان 

خود سوگند خورده بود که تا پايان عمر به جز از او نزد نامزد 
يار ديگری اختيار نکند و به رغم برهم خوردن نامزدی، تا پايان 

 ! عمر به عشق خود وفادار ماند
 

هر چه بود، برهم خوردن نامزدی ميان هاشم خان و خواهر امان اهللا 
گ خان، رشته های پيوند با آن هم سست سياسی ميان دو خانواده بزر

  .گ-.درباری را به گونه هنايی از هم گسيخت
103 L/P&S/10/1285, Ali Ahmad. The Fall of Amanullah. - P. 22 – 23 
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و خنستين سازمان های اجتماعی به ميان ) اپوزيسيون
    104».آمدند

 
استقالل و «انديشه تاسيس حزب  -ابتکار شخصي پادشاه

به علت پيش از وقت بودن و شعارگونه بودن خود » جتدد
پژوهنده -اصل مير پتنگ. مورد پشتيباني قرار نگرفت

ان را امان اهللا خ.] گ -تالش های اصالحی[افغان، ناکامی
اين تالش ها با واکنش « -به گونه ديگری توضيح می دهد

که دارای  گروهی از رهربان رسومخند جنبش جوانان افغان
هر چه 105.»رو به رو گرديد ديدگاه های معتدل بودند،

جوانان افغان و ديگر هواداران امان اهللا 1928بود، در 
چيزی که اپوزيسيون از آن به  -چند پارچه شده بودند

 .خود هبره برداری منود سود
 

نادر بر شالوده ناسازگاری با شيوه مديريت حبيب اهللا 
، به امان اهللا 1919خان هنوز پيش از رويدادهای سال 

نزديکی . خان نزديک شده و مهسويی پيدا منوده بود
خاندان مصاحبان به دربار به چنين امری مساعدت می 

د که راستش، اين وضع هنوز به معنای آن نبو. کرد
مصاحبان مهانا شاهزاده امان اهللا را به  –برادران

 .عنوان جانشين فرمانروای کشور ارزيابی می کردند
 

 -برای آنان سودمند تر بود تا پسر ديگر حبيب اهللا
فرزندان  –شاهزاده اسداهللا، و يا کسی از برادرانش

خواهر نادر را برای  -امير مقتول از مهسر چهارمش
شايد امان اهللا خان از . بگيرندچنين پستی در نظر 

مگر، با توجه به  106.مان آغاز به نادر اعتماد نداشتا

                                                 
-1919(کارگون، تشکل و حتول نظام سياسی افغانستان معاصر، .  104

 .19.، ص2000، تبصره يی بر يک رساله علمی، مسکو، )1999
 -نيزاسيون اجتماعیمسايل مدر: پتنگ، اصل مير، افغانستان.  105

، رساله نامزدی )در سه دهه خنست سده بيستم(اقتصادی و سياسی 
 . 139. ، ص2000دکرتی، مسکو، 

کارمند دفرت خاور ميانه  -در يادداشت گزارشی يی که ايوانف.  106
کميساريای خلق در امور خارجی در باره نادر خان به تاريخ 

يته مرکزی حزب سراسری برای رهربی دفرت آسيای ميانه  کم 1/2/1929
تدوين منوده بود، فاکت آورده می ) شاخه بلشويکی( کونيست روسيه

امحد  -شود که  امير حبيب اهللا خان به دست از عمو زاده های نادر
برای به دست آوردن آگاهی . (شاه خان در حضور خود نادر کشته شد

رگ در سياست قدرت های بز(نربد افغانی استالين: بيشرت نگاه شود به
در اسناد آورده شده در پيوست ها، ) افغانستان، و قبايل پشتون
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اقدامات پيروزمند نادر در هنگام جنگ اسقالل او را 
به عنوان وزير حربيه و سپهساالر ارتش افغانستان 

 107.گماشت
در  -، نادر خان رهنمود دشواری از امير گرفت1921در 

قطغن و بدخشان گماشته راس کميسيون تنظيميه استان 
ماموريت در چنين استانی که پناهگاه اصلی . شد

 1922مهاجران خبارايی و برای مدتی، به خصوص در 
پايگاه اقدامات مستقيم آن ها در برابر شوروی می 

                                                                                                                                                             
-  www.arianfar.comدر سايت کانون پژوهش ها و مطالعات افغانستان 

 .)گ
 

با اين هم، در کتاب های دست داشته، مدارک موثقی که ثابت منايند 
تل امير حبيب اهللا خان بوده باشد، در امحد شاه خان به راستی قا

از مجله . در اين پيوند چند نام ديگر هم برده می شود. دست نيست
از شجاع الدوله که در آينده به يکی از مهراهان نزديک امان اهللا 

 .   خان مبدل شد
 

اين که امان اهللا خان، نادر خان را به : يادداشت گزارنده.  107
ند او در جنگ استقالل به سپهساالری تنها خاطر اقدامات پيروزم

واقعيت اين است که هم امان اهللا . گماشته باشد، تومهی بيش نيست
هر يک برای رسيدن به مقصد خود، در کشته شدن  –خان و هم نادر خان

مهين بود که زير داربست حلقه سری . حبيب اهللا خان ذينفع بودند
يگمان در اين توطته دربار يا مجعيت سری دربار گردآمده بودند و ب

 .مهدست و مهداستان بودند
  

امان «: جلد دوم افغانستان در مسير تاريخ می نويسد 30.غبار در ص
سواره و تنها به ) جمددی(اهللا عين الدوله شبی از خانه مشس املشايخ 

کوه غربی باالحصار باال شد، در حالی که نادر خان نيز تنها وارد 
» کاسه برج«ه کوه بچه موسوم به اين دو نفر در قل. شده بود

موضوع مذاکره چه بود؟ البته به خود . مذاکره سری يی اجنام دادند
تنها به مشس . آن دو نفر سياستمدار ادعا دار معلوم بود و بس

هر دو نفر بر روی قرآن عهدی : املشايخ اين قدر گفته شد که 
يگر ببستند که با مرام مجعيت وفا دار و مهکار و صميمی هم د

 » .خواهند بود
 

: می نويسد 29. مرام مجعيت چه بود؟ غبار در باره اين مساله در ص
امان اهللا خان و رهربی مجعيت به صورت عموم دارای مرام تغيير ...«

رژيم با کشنت شاه، تامين استقالل خارجی و ريفورم در اداره و 
 » .اجتماع افغانستان بود

 
زد که در ديدار کاسه برج، دو  اين گونه، دشوار نيست بتوان گمان

نفر در زمينه کشنت حبيب اهللا خان تصميم هنايی شان را گرفته 
 .    گ-.باشند
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توانست نادر را به چشم شوروی بی اعتبار و موقف او 
  108.را خدشه دار کند

 
اطر اين که دل هر چه بود، او تالش چندانی هم به خ

. مهسايه مشالی خود را به دست بياورد، به خرج منی داد
نادر در ديدار با سران  1920اين گونه، هنوز در پاييز

قبايل افغان در کابل از اظهارات ضد بلشويکی خود 
داری نورزيده و حتا به سود عقد قرار داد با 

 109.بريتانيای کبير سخن گفته بود
 

هم که در ابتدا گرويده پان با اين حال، موقف امير 
چيزی که . اسالميسم بود، بی شايبه و نامهوار نبود

، 1924در سال . رهربی شوروی ناگزير بود با آن بسازد
نادر، که با اقدامات امان اهللا در زمينه شورش خوست 
موافق نبود، پست وزارت جنگ و سپهساالری را از دست 

فرانسه مگر، کار خود را در کرسی سفير در . داد
بيخی از کار دست کشيد  1926ادامه داد و سپس در سال 

می  1926و در آن جا به عنوان يک شخص عادی تا اوايل 
 .  زيست

  
به هر رو، مسايل کادری، ترکيب پرسنل و پيرامونيان 
امان اهللا خان و خبش عمده از مديران او و ديدگاه های 

د، اما سياسی آن ها،  چيزهای بسياری را حل می منودن
 .نه مهه چيزها را

 
با مهه مسايل ياد آور شده در باال، به اوضاع 

سياسي در افغانستان اين مساله حترک مي  -اجتماعي
خبشيد که بسياري از فيصله ها در زمينه ساختمان  

رئال (يعين سياست واقعي ... دوليت، اقتصاد و 
يا از ديدگاه سرشت خود و يا از ديدگاه ) پوليتيک
کار اساسي در دگرگونسازي دستگاه . ست بودندغايي در

اداري اين بود که عمال براي خنستني بار در افغانستان 
کم و بيش صالحيت ها، اختيارات و دايره فعاليت هاي 
کارمندان بلندپايه حکومت که موقف آن ها در دوره 

                                                 
108 . Afghanistan Strategic Intelligence British Records 1919 – 1970. V. 1, Archive 
Editions, 2002.  - P. 123 

مستقيم نادر  مهان جا، فاکت های بسياری بود دال بر پشتيبانی.  109
خان از جنبش بامساچيان و علی اخلصوص از انور پاشا در سال های 

1921- 1922. 
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امير حبيب اهللا خان روشن نبود و حجم کارهای دولتی از 
اليی معين می شد و در بسا از سوی خود مهره های با

موارد از موقف های دولتی خود سوء استفاده های 
 .ناروا می منودند، دقيقرت تعيني شده بود

 
با ) ميرزا حممد حسين خان(برای مثال، مستوفی املمالک 

ترفندها و اجنام اعمال ناروای ديگر، به مهره بسيار 
در پر قدرتی مبدل گرديده بود که در واقع نفر دوم 

 . دولت پس از امير شده  بود
 

گام جدي سياسي امان اهللا خان، تصويب خنستني قانون 
نظام نامه اساسيه دولت عليه (اساسي در کشور 

بود که امتيازات پادشاه،  1923در110)افغانستان
وزيران، کارمندان، شوراي دوليت، دادگاه ها و بسياري 

لی در اين قانون، فصل کام. ديگر را تنظيم مي کرد
براي حقوق شخصي شهروندان اختصاص داده بود که در آن 
برابري آن ها در برابر قانون اعالم گرديده و 

 .مصوونيت ملکيت خصوصي  تضمني شده بود
 

راهی که برای رسيدن به تدوين و انفاذ قانون اساسی 
 1919هنوز در سال : پيموده شد، آسان و مهوار نبود
و قوانين ) حنفی(می برای مطالعه قوانين حقوقی اسال

ترکيه، شورای مطالعات مذهبی و شورای قانونگذاری، 
متشکل از علمای منصوب شده از سوی دولت، کميته عالی 
مذهبی، سرداران حممد زايی، برخی از منايندگان جنبش 

 .جوان افغان ايجاد گرديده بود
 
در مرحله هتيه و تدارک قانون اساسی، خبشی از اشراف  

صدر اعظم وقت، تالش  -له عبدالقدوس خانافغانی، از مج
حمافظه . ورزيدند جلو استقرار شاهی مشروطه را بگيرند

کاران در اين کار بر  روحانيت ارجتاعی تکيه داشتند 
نامه يی از  1920که با مشارکت فعال آن ها در سال 

سوی علمای قندهار از راه رسيد، که مهه انواع حاکميت 
 111.دشاه رد گرديده بودسياسی غير از حاکميت پا

                                                 
نظام نامه اساسيه دولت عليه افغانستان، کابل، مطبعه دايره .  110

 ].1923[، 1302حتريريه جملس عليه وزرا، 
http://afghanistandl.nyu.edu/books/adl0076/index.html  
111  .Nawid, Senzil. Religious Response to Social Change in Afghanistan 1919 – 29. 
Mazda Publications,  1997. -  P.  80 - 81 
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با اين هم، امان اهللا خان وقعی به خمالفت های جناح 
راست اپوزيسيون نگذاشت و به رغم حفظ نظم شاهی 
مطلقه، قانون اساسی تبديل به يک واقعيت زندگی 

 .سياسی در افغانستان گرديد
 

يکی از خنستين نوآوری ها در عرصه مديريت، استقرار 
ی در کشور بود که عملکرد آن ناحيه ي -نظام نو اداری

» مقررات نظام دولت«، که 1923می  21با قانون تاريخی
يکی از خنستين اسناد حقوقی دولت امان اهللا  -پيشين، 

متام قواعد  .خان را لغو می منود، تنظيم می گرديد
زندگی درونی کشور را ديگر وزارت امور داخله تعيين 

ری کشور سپرده می کرد که آن  اداره امور مدنی و ادا
 .شده بود

 
 -واحدهای اقتصادی -سازواره اصلی نظام نو مديريت

. ، گرديد)خبشداری ها(عالقه داری ها  -اسکانی دولت
عالقه داری ها از چند روستا و ده خمتلف تشکيل شده و 

چند عالقه داری . از سوی عالقه داران رهربی می گرديدند
لسوالی در يک و چند و) فرمانداری(هم در يک ولسوالی 

ساحه  -واليت و چند واليت هم در يک واحد بزرگ اداری
 .يی به نام حکومت اعلی شامل گرديدند

 
قانون اداری دولت به پيمانه بس دقيقی اختيارات و 

خود . صالحيت های مهه رجال رمسی را تعيين منوده بود
شيوه ارزيابی و تصميم گيری در باره آن برای 

اين قانون علنا : ير معمول بودافغانستان يک پديده غ
مورد حبث و بررسی قرار گرفت و حتا جاهايی از آن  از 
سوی وزيرانی که دعوت شده بودند،  در حضور امير که 

 112.بعدّا آن را به امضا رساند، تغيير داده شد
 

در ايجاد نظام اداری اصل انتخاب و مشورت چيرگی 
نتصاب منايندگان ادارات خمتلف و مردم در ا: داشت

در شهرستان ها اشرتاک داشتند و ) حاکم ها(ولسوال ها 
مگر در اوضاع  .سپس هم با آنان مهکاری می منودند

افغانستان به مترکز قدرت در دست های کارمندان اصلی 
و قوه اجرايی و  ) از عالقه دار گرفته تا واليان(

                                                 
112 . Ghani, Abdul. A Brief Political History of Afghanistan ...,  p. 645 
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قضايی  که قسما از  مجع روحانيون برگزيده می شدند، 
 .نياز بود

 
را نه از طريق  منايندگان ادارات مرکزی کارها

، بل از طريق نائب احلکومه ها کارمندان خود در واليات
و حاکم های اعلی پيش می بردند که بر اين کرسی 

وليت ويژه يی گذاشته شده بود ونشينان با اين حال مس
که نه تنها مشی مرکز را پيش بربند، بل نيز در بيشرت 

 113.و توضيحات نيز بپردازندموارد به تبليغات 
 

يک عنصر نو ديگر نظام اداری کشور شورای قانونگذاری 
، به رهربی علی )حمفل قانون( 1919ايجاد شده در اواخر 

 21شورای متشکل از . امحد خان وزير امور داخله، شد
تن از آنان متولد هند بريتانيايی  4عضو بود که 

در خبش خان از امحد جان خان از پشاور، ميان قا: بودند
داکرت  -الهور، مولوی جنف علی خان و برادر جوانش 

که کار بسياری برای اصالح و پيشرفت در 114عبدالغنی،
 .افغانستان اجنام داد

 
آموزگار پيشين امان اهللا خان، بازرس ارشد  -جنف علی
امحد جان  -کهنسال ترين هندی ها. بود» حبيبه«ليسه 

ل خدمت در افغانستان خان بود که در طی بيش از سی سا
خان و سپس دستيار  عبدالرمحاندر آغاز داکرت امير 

خبش، که در  رميان قاد .شاهزاده امان اهللا خان بود
امريکا آموزش ديده بود و چندی هم در جاپان زندگی 

 . کرده بود، رييس کارخانه چرمسازی کابل بود
 

برای پياده سازی سياست های امان اهللا خان در واليات، 
کميسيون های -»تنظيميه«ارگان های ويژه يی به نام 

موقعيت های باالی رييسان . اجنام اصالحات ايجاد گرديد
گواه بر ) رييسان هيات های تنظيميه(اين کميسيون ها 

برای مثال، . موقف فوق العاده اين کميسيون ها اند
 -اجنام اصالحات در استان قندهار را عبدالعزيز خان

 -ترکستان افغانی، حممد ابراهيم خان وزير داخله، در
وزير  -وزير دادگسرتی، در استان هرات، شجاع الدوله 

                                                 
 . 8-6. ، ص1926الدين کشککی، قطغن و بدخشان، تاشکنت، برهان .  113

114 . Ghani, Abdul. A Brief Political History of Afghanistan …,  p. 643 
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پيشين امنيت عامه و در استان قطغن و بدخشان، حممد 
 . وزير حربيه و سپهساالر به دوش داشتند -نادر خان

 
بنيادگذار -[پروفيسور ايگور ميخاييلويچ ريسنر

شاهدان و ناظران  دبستان افگانستيکای روسيه، يکی از
رويدادها در اين برهه، که در بافتار سفارت شوروی 

با اين هم، : می نويسد.] گ-در کابل کار می کرد
روحيه کلی اصالحات، روحيه پيگرد و بازداشت پليسی و «

مهه چيز . بود) بروکراتيک(ديوانی  -نظارت جامع دفرتی
 بايد از باال از سوی دولت و از طريق دولت اجنام می

 115».شد
 

انرتپولوژيست سرشناس افغانی االصل  -نظيف شهرانی
برآورد بسی احتياط آميزی  1980امريکايی در اوايل دهه

شايد او . از طرح های اصالحی امان اهللا خان ارائه داد
زير تاثير مشاری از آثار نه چندان وزنين وقت، مايل 

در افغانستان نفوذ  1920بود در اصالحات سال های دهه 
 .تقيم مسکو را ببيندمس
 

با اين هم، شهرانی بيخی دادگرانه و به درستی به يک 
رشته کامل از پديده های منفی که تا حد زيادی 

: ؛ اشاره می منايدرقم زدندواژگونی رژيم امانيه را 
تراز پايين تصميمگيری های مديريتی، فساد، 
خويشگرايی و تبار پرستی، سرکوب و در عين حال، تالش 

ه برای نگريسنت به کشاکش های اجتماعی از فراز پادشا
 .].گ-کنگره برج عاج[
 

لغزش ها و ناکامی های امان اهللا زجنيره درازی از شورش 
ها و آشوب ها را گسرتانيدند که پسان ها در سيمای 
مقاومت خطرناک اليه بندی شده در برابر او و سياست 

 . تبارز کردند) جهاد(هايش زير درفش جنگ مقدس 
 

اقدامات اپوزيسيون به علت افزايش مشار روحانيون 
به ويژه چنين گروه هايی مانند  -مسلمان در صفوف آن

مالهای آمده از خارج «پيشوايان طريقت صوفيه و 
  116.بيشرت رنگ و بوی مذهبی گرفته بود) »فرنگی«مالهای (

                                                 
 .175.ريسنر، ايگور ميخاييلويچ، افغانستان مستقل، ص.  115

116 . M.Nazif Shahrani, Introduction: Marxist “Revolution” and Islamic Resistance in 
Afghanistan, in: Revolutions and Rebellions in Afghanistan, Berkeley, 1984. - P. 33 
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از ديپلمات های نسل اول شوروی، شرح  -نيکولين. ل

هد امان اهللا خان در نسخه منطقه يی جالبی از حتوالت ع
بود که ديده م سر شاو به چ. آن بر جا گذاشته است

يکی از نزديکرتين مهکاران امير،  -چگونه شجاع الدوله
به باور . در هرات نوآوری ها را پياده می منود

شجاع الدوله در دوره امانی در نقش «نيکولين، 
او به 117.مينشيکف در عصر پرت کبير ظاهر گرديده بود

افغانی را ) boyars(های» بويار«معنای واقعی کلمه ريش 
می تراشيد و آن ها را  وادار به پوشيدن جامه های 

راستش دوخته شده از تکه ها و پارچه های (اروپايی 
 .می منود) افغانی، به جای پارچه های اروپايی

 
بومی افسران را به دور  ارژنگيناو جامه های های  

را فرم های خاکی رنگ نظامی  افگند و آنان
) خودش(و دستور داد در اتاق کار استاندار ...پوشاند

، مبلمان فرنگی بگذارند .]گ-به جای ختت و فرش سنتی[
می ) جنرال ها(ها » جرنيل«و در جايی که در گذشته 

گذاشت که نه کسی می توانست آن را نشستند، پيانويی 
دانش 118.داشت را بنوازد و نه کسی جرات نواخنت آن را

به . آموزان مانند نظاميان يونوفرم وکاله می پوشيدند
فرمان استاندار در امتداد بازار، چراغ های  مشاره 

  .»...گذاری شده آذين بسته شده بود
                                                                                                                                                             
 

پرت، در نوجوانی پنهانی با جامه عوضی به اروپای باخرتی رفت .  117
و به عنوان يک کارگر عادی در يک کارخانه کشتی سازی شامل کار 

شتناک شد، تا علل و عوامل پيشرفت اروپاييان و پسمانی های وح
يکی از برداشت های جالب . روسيه را دريابد و به چشم سر بنگرد

پرت اين بود که در هپلوی ساير عوامل، يکی از علل پسماندگی روسيه 
اين است که مردم آن در تفاوت از اروپايی ها که هر بامداد ريش 
های شان را می تراشند و تر و تازه برسر کارهای شان می آيند، 

 .ا منی تراشند و مهه ريش های دراز دارندريش های خود ر
 

اين بود که در بازگشت به روسيه و نشسنت بر ختت پادشاهی، فرمان 
کسانی که از اين فرمان . داد تا مهه ريش های شان را برتاشند

سرکشی می کردند، از سوی ماموران دولتی وادار به تراشيدن ريش 
منشيکف کسی بود . نهای شان می گرديدند و مشمول جريمه های سنگي

های » موژيک«که پرت او را مسوول نظارت بر امور تراشيدن ريش 
 .گ-.روسی گماشته بود

    
جهان «، )خاطرات مهسفر( ، يادداشت های مهراهان.نيکولين، ل.  118
 .  80. ، ص10، کتاب90.، ص9، مشاره1931، »نو
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در باره برخی از نوآوری های دوران امان اهللا هنوز 
. تقريبا هيچ چيزی در آثار چاپ شده گزارش نشده است

آوری ها غير معمول بودن برنامه  با آن که اين نو
برای مثال، در اوايل . های پادشاه را توصيف می کنند

در کابل مراسم گشايش مدرسه آموزش های  1924اپريل 
برای ورود به دوره خنست . سياسی برگزار گرديده بود

آن دادن آزمون های مقدماتی در علوم ) چهار ساله(
ن در نظر گرفته برای مهه داوطلبا) امتحان سويه(پايه 

 .  شده بود
 

در دوره دشوار تر دوم می بايستی به گونه حتمی 
کارمندان وزارت امور خارجه در پايان روز کاری سنتی 

درس ها دو ساعت ادامه می . خود حضور می يافتند
اين دوره آموزشی شامل موضوعاتی مانند حقوق . يافتند

، )اجز(بين امللل، اقتصاد، امور مالی، حقوق جنايی
 . تاريخ و جغرافيا می گرديد

 
در ميان آموزگاران اين آموزشگاه شگفتی بر انگيز نه 
تنها برای افغانستان، بل برای مهه خاور زمين، علی 

وظايف . اکرب خان دفرتی و آقاخان اشرفی ديده می شدند
تاريخ و جغرافيا را به طور موقت ) مدرس(لکچر دهنده 

به 119»امان افغان«رمسی يکی از کارکنان روزنامه نيمه 
 .دوش گرفته بود

 
روشن نيست اين طرح برجسته و بی ترديد متهورانه و 

آموزشی که مهخوانی چندانی با زندگی -جسورانه سياسی
جامعه سنتی افغانستان و حتا اليه های بااليی آن 
نداشت، تا چه مدتی ادامه يافت، اما خود نفس تالش 

انديشه های اصالح  پياده سازی آن بازگو کننده پرواز
 .طلبانه امان اهللا خان است

 
طرفه اين که خود امير با وجود گرفتاری های دولتی 

برخی از حمورهای سياست های داخلی و  درکه گاهی 
، می کوشيد سواد آموزشی و بس گرانبار بودخارجی 

به عنوان مثال، او در . آفاقی خود را هببود ببخشد
که ( ياانو آنا اوسينسکانزد ب 1920اوايل سال های دهه

                                                 
119 .Afghanistan Strategic Intelligence British Records 1919 – 1970. V. 1, Archive 
Editions, 2002. - P. 572 
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يک ديپلمات افغان عروسی منوده از  -با عزيز الرمحان
مهان هنگام تا پايان زندگانی در کابل بسر برده 

 120.، درس زبان روسی می خواند)بود
با يک  1920اوضاع اقتصادي افغانستان در سال هاي دهه

نزديک . رشته کامل عوامل و پارامرتها تعيني مي گرديد
باشندگان افغانستان، اساسا آنانی که در  به يک سوم

جنوب باخرتی بود و باش داشتند، به شيوه کوچی و يا 
 .نيمه کوچروی زندگی می منودند

 
شالوده اقتصاد کشور، کشاورزي بود که رشته هاي 

زمني هاي . پيشرو آن دامداري و زمينداري مانده بود
و زير کشت در افغانستان تنها دو درصد از کل سرزمني 

هزار  400در اين حال،. اراضي کشور را تشکيل مي داد
به آبياري توجه بسيار . هکتار زمني زير آبياري بود

مانند ساخنت (هر چند مهانا طرح هاي آبياري. کمي مي شد
بند آبگردان در غزنی برای آبياری هشتاد هزار جريب 

و مهچنني رشد پنبه کاري در مشال و درجنوب کشور ) زمين
» اماني«ان بي ترديد از دستاوردهاي رژمي را مي تو

 . مشرد
 

درصد از زمين  5: ساختار فوند زمين به اين شرح بود
و  درصد 60-زمينداران. های کشاورزی دولتی بود

زمين ها را در اختيار  درصد 35نزديک به  –کشاورزان
بسياری از دهقانان،که توانايی پرداخت . داشتند

ن نداشتند، ناگزير به ماليات را به شکل نو پولی آ
 . فروش آن و مبدل شدن به اجاره گيرندگان شدند

 
ملکيتی را  -بار سنگين مالياتی، تفاوت های اجتماعی

طی يک دهه  فرمانروايی امان اهللا . عميق تر می ساخت
آن . چهار باره داشتند -خان، ماليات ها افزايش سه

هم در حالی که حدود نيمی از آن بر دوش برزگران 
 .. فتاده بودا
 

                                                 
خاورشناس نامدار بازگو کرده  -پالستون. ن. اين مطلب را و.  120

ساله که  85موفق گرديده بود با اين بانوی  1991است که در سال 
در تاريخ سده بيستم [ناظر و شاهد رويدادهای سياسی بسياری 

 .ار و گفتگو منايدبوده است، در کابل ديد] گ-افغانستان
بانوی پولندی تبار روسی در «. پالستون، و: نگاه شود به

 .گ-. 26/1/1991، »پراودا«، روزنامه »افغانستان
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مانند . های ديگری هم می پرداختند) عوارض(مردم تکس
و مهچنين ...و جاده يی) حقوق شغلی(عوارض معاشات 

ناگزير به پرداخت هزينه های روحانيون که از 
درآمدهای اضافی از مدرک وقف خبشی از زمين ها به 

کوچيان نيز در تنگنا  .خزانه دولت، حمروم شده بودند
آن ها وادار به پرداخت ماليات : بودندقرار گرفته 

بر دام های شان شده بودند، که در هپلوی آن می بايست 
 .  روپيه سرانه می پرداختند 5ساالنه آدم 

 
ديدآيي عناصر نو زيرساخيت، از مجله جاده هاي موتر پ

نشني ها  رو و مواصالت اتومبيلي، اقتصاد سنيت کوچ
رای کاروان هاي مانند ارائه خدمات ب(را ) کوچروها(

به ويژه از نوآوری ها . برهم مي زد) ...بارکش و
پيشاور دست  -افراد قبيله شينواری که در راه کابل

اندر کار کاروانداری و بارکشی بودند، زيامنند 
از استان مرزی  باربریمتشبثان عرصه . گرديده بودند

مشال باخرتی هند بريتانيايی که در بزنس خود از 
می گرفتند، با بازرگانان کوچی بومی  اتوموبيل کار

  121.در رقابت افتاده بودند
 

مهين روندها اندک اندک و پيوسته ياخته  با اين هم،
دارندگی جامعه افغانی  -های اجتماعی و سرشت اقتصادی

برای مثال، درست توسعه شبکه : را دگرگون می ساختند
راه ها به قبايل هزار بز از قوم بزرگ مومند خاوری 

يای های اقتصادی خود را تنوع ببخشند و با گذشت پو
هر روز بيشرت و بيشرت از سرويس جتارت کاروانی در راه 

پيشاور دوری گزينند و  -مزارشريف و کابل -های کابل
 مانند خريد و فروش -به بازرگانی برای خود بپردازند

و در سر اجنام به عمدتا شيوه زندگانی ... چای و 
   122.کابل رو به بياورند شهرنشينی در استان

 
در اين دگرديسی و استحاله، جوانب های اقتصادی منفی 

کمبود چراگاه ها در خود افغانستان و استان مرزی (
نيز به چشم می خوردند ) مشال باخرتی هند بريتانيايی

که هزار بزها را از حوزه سنتی اقتصاد سنتی آن ها 
چالش های مگر، با اين هم، آن ها از پس . می کشيدند

                                                 
121 . Abad Khan’s memoirs. The lost ring of the chain. Pabbi, 1998. - P. 23 
122 . Frederiksen B. Caravans and Trade in Afghanistan. Copenhagen, 1995.- P. 135 
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زمان به لطف تکاپوهای بازرگانی خود و هبره گيری از 
کمرنگ شدن و کاهش رقابت های سيک ها و (فرصت های نو 

بر ) پولی -يهوديان و رايج شدن مناسبات کااليی
 . آمدند

 
دگرگونی های کند و متناقض، اما با اين حال آشکار 
شالوده زندگانی اقتصادی حترکاتی را در ساختار 

 .عی جامعه افغانی نيز به بار آورداجتما
 

گرايش به سوي رشد کمي و باالبردن نقش بورژوازي 
حکومت  در گام خنست جتارت . بازرگاني پيش بيين شده بود

 27تنها  1928-1927در سال هاي . بزرگ را تشويق مي منود
ميليون  5/3تاجر به خزانه دولت مالياتي به ميزان 

کار  -ابتکارات بازرگانيشکل نو . روپيه واريز کردند
در زمينه اجنام ) شرکت ها(فرمايي، اجياد احتاديه ها 

تنها در پايتخت مشار اين چنني . بازرگاني مشرتک،گرديد
شرکت ها به هفت واحد با سرمايه سه ميليون روپيه  

بر پايه برخی از مدارک، امان اهللا خان خود  123.مي رسيد
الژورد  -فغانستاناقالم مهم جتارت ا(نيز در بازرگانی 

مهچنين او در کابل چند . دست داشت) و پوست قره گل
 . فروشگاه داشت

 
در مشال افغانستان  1920در ميانه هاي سال هاي دهه

عبدالعزيز : شالوده پنبه کاري کااليي به وجود آمد
يکي از   -تاجر پشتون.] گ-معروف به عزيز خان لندني[(

هبره برجسنت از  خنستني کساني بود که چشم اندازهاي
وي در  -منطقه را براي کار برد پنبه ارزيابي کرد، 

زمني به دست آورد و يکي از خنستني شرکت ) کهندژ(کندز 
. را تاسيس کرد) طالي سفيد(» سپني زر«هاي تشبثي 

عبدالعزيز و مهکاران وي مهچنني امکانات صادرات پنبه 
 افغاني را به شوروي که کشت پنبه در آن کشور  به

مراکز  -دليل بي ثباتي سياسي در استان هاي مرزي

                                                 
بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند دبري خانه .   123

تدوين .  38، برگ75، پوشه 71، کارتن 12کاراخان، پرونده ويژه
خبش خاور (» اطالعات فشرده در باره افغانستان«کنندگان گزارش 

، روشن 1929مي ... تارخيي ) ميانه کميسارياي خلق در امور خارجي
، که در ماه »داليل اقتصادي شورش در افغانستان« است بر مقاله

مسايل کشاورزي، کتاب خنست، مسکو، : فربوري مهني سال در جمموعه مقاالت
 .، چاپ شده بود، تکيه داشته اند117 -105، برگ هاي1929
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عمده توليد پنبه، در وضع حبراني بود، در نظر 
 .  داشتند

 
شاه و حاميان صادق او با پويايی می کوشيدند از 
طريق اصالحات افغانستان را به يک دولت مدرن تبديل 

اشتباه جدی . مگر در اين کار کمرت موفق بودند. منايند
در افغانستان به رهربی امان اهللا خان اصالح طلبان 

نداشنت برنامه حتوالت مبتنی بر نيازهای عينی کشور و 
هزينه  -لغزش بزرگ . برهه مشخص تاريخی بوده است

منودن بودجه بی آن هم حمدود برای پروژه های پر زرق و 
 -برق اما غير ضروری مانند ساخنت کاخ ها و حتا شهرک

قتصادی ناسودآور مانند در داراالمان، پروژه های ا
 . کارخانه سيمان و کارخانه گوگردسازی بود

 
باری چنين چيزی . گاهی هم کار به سفسطه می کشيد

هنگامی که موضوع راه اندازی کارخانه : رومنا گرديد
گوگردسازی مطرح گرديد، روشن شد که نيروگاه برق در 

. جبل السراج قادر به تامين انرژی برای آن نيست
گاه به کارخانه برق داده می شد، در اين زيرا هر

صورت، ظرفيت کافی برای تامين انرژی شهر و کارخانه 
افزون بر آن، . منی ماند) »ماشين خانه حربی«(نظامی 

هنگام ساخنت کارخانه، موضوع تامين چوب طرف نياز آن 
چوب را تنها می شد از  -به سنجش گرفته نشده بود

بايد راه آهن خمصوصی  اما برای اين امر. جنوب آورد
 .ساخته می شد

 
وضعيت کارخانه مسنت نيز به مهان اندازه مالل انگيز از 

برای سوخت کوره های آن زغالسنگ در نظر : کار برآمد
مگر، تنها پس از پايان کارهای . گرفته شده بود

 .در دسرتس منی باشد هساختمانی روشن گرديد که اين ماد
 

هزينه متامشد مسنت خودی  که گذشته از اين، معلوم شد
ابتکار ساخت ... بسيار باالتر از مسنت وارداتی است و

کارخانه مسنت با وصف شور و شوق و شيفتگی شخصی امان 
اهللا خان که دو صد هزار پوند پول شخصی خود را در آن 

 .سرمايه گذاری کرده بود، نقش بر آب شد
 

ی از جالل آباد می توانست چونان منونه ي-شاهراه کابل
مگر، در بيش از . پروژه های اقتصادی درخشان باشد
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کيلومرت راه ساخته شده بود و  50پنج سال تنها در حدود
با توجه به [ اليباخ آملانیمهندس  -گرداننده پروژه

آهنگ کند پيشروی کارها در پيوند با دشواری های 
برای به پايان رساندن آن خواستار .] گ-فزونشمار

 . پانزده سال ديگر  گرديده بود متديد پروژه برای
 

» مهندس« -به رهربی هس ،مچن -قندهار، ساخت راه ديگر
کسی که پيش از  -ديگر آملانی، افسر سواره نظام پيشين

اين هيچگاهی در کارهای راهسازی و ساختمانی پيشينه 
 .نداشت، اجنام می شد

 
و با پويايی در ساخت و 124کولونی آملان در افغانستان

ه احداث شهر نو داراالمان، نيز مشارکت داشت ساز پروژ
را جتسم و متثيل می » امانی«که می بايستی سيمای عصر 

با اين که بسياری از ساختمان های تازه ساخته . منود
اين در حالی بود که . شده، بی درنگ فرو ريختند

به بيش  1928-1927هزينه ساخت آن ها تنها در سال های 
 125.رسيد از ده ميليون روپيه می

 
حضور خارجی ها در افغانستان هنوز در سال های خنست 

در . فرمانروايی امان اهللا خان کم و بيش حمسوس بود
آغاز مربيان نظامی ترکی و سپس هم به گونه روز 

و در ...) صنعتگران، مهندسان و(آملانی ها  -افزونی
پی آنان مشار کمی ايتاليايی ها و نيز منايندگان چند 

 . خاور و باخرت افزود شدند کشور ديگر
 

و مهان گونه که در باال نشان داده (شايد، متنوع ترين 
مهکاری با ) شد، نه بی آاليشانه از ديدگاه اقتصادی

شرکت های آملانی برای افغانستان وام . آملانی ها بود
دولت افغانستان با آملانی ها و . های صنعتی می دادند

يی را برای ساخت راه مهچنين با امريکايی ها گفتگوها
 .داکا پيش می برد -آهن از کابل تا قندهار 

 

                                                 
هفتاد و دو  1924کولونی آملانی در افغانستان مقارن با اگست .  124
عضو داشت و اين گونه ) ای شانبدون احتساب اعضای خانواده ه(نفر

 .بزرگرتين جامعه اروپايی در اين کشور به مشار می رفت
Adamec L. Afghanistan Foreign Relations ... p. 98 

بايگانی سياست خارجی روسيه، فوند رفرنتوری افغانستان، .  125
 .153-151، برگ های 161، پوشه 41، کارتن 13پرونده ويژه 
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اميدهاي معني و نه کمرتي به علت خود داري .] گ-مهچنين[
غري علين، هر چند هم نه مطلق از توسعه پيوندها با 
انگلستان؛ به روسيه شوروي بسته شده بود، اما امضاي 

 شوروي به درازا کشيده -قرار داد بازرگاني افغان
درست مانند بسياري ديگر از توافقنامه هاي . بود

با وقفه ها تطبيق  1921قرار داد سال . کليدي بني دوليت
 . مي شد که هر دوطرف در اين کار مقصر بودند

 
افغان ها به ويژه بر برخورداری از حق ترانزيت آزاد 

در دفرت خارجی . از راه گسرته شوروی پافشاری داشتند
با کميساريای خلق در امور خارجی  يکجا126.او. پ. گ.او

که حمور افغانی سياست خارجی شوروی را پيش می برد، 
آن چه را که افغان «: اعرتاف می منودند» خودنکوهی«با 

. ها می خواهند، ما خود منی توانيم به آن ها بدهيم
مگر مهزمان با آن ها را منی گذاريم آن چه را که به 

خرتی از راه کشور ما آن نياز دارند، از کشورهای با
ما از دوستی با افغانستان سخن ...بربند.] گ-ترانزيت[

ما از استقالل آن بر خود می . بر زبان می آوريم
مگر در عين زمان متناقض با آن چه که می . باليم

   127».گوييم، رفتار می کنيم
 

کمرنگي حضور اقتصادي شوروي تا جايی با پيوندهاي بس 
مهني بس . فين جربان مي شد -ميتنگاتنگ در زمينه نظا

بگومي که پرسنل اصلي پارک هوايي نظامي و کشوري 
در هچنان . افغاني را خلبانان شوروي تشکيل مي دادند

شوروي کادرهاي ملي افغاني را براي اين رشته آموزش 
 . مي دادند

 
اجنمن  دفرتهای، در 1928زمستان با تاخير بسيار، در 

بنا  یخارج یبا کشورها یروابط فرهنگسراسری شوروی 
 یبرايی در کابل، پروژه  یسفارت شوروبه پيشنهاد 

                                                 
اوسوبويی گالونويی  -به روسی، خمفف. (او. پ. گ.او.  126

. پ. پسانرت گ-اداره کل ويژه سياسی -پوليتيچيسکويی اوپراولينيی
کوميتيت -.ب. گ. ادره کل سياسی و سپس هم ک -.او

سازمان  -)کميته امنيت دولتی -گوسودارستوينويی بيز اوپاستنوستی
 .گ-اطالعات و امنيت شوروی پيشين

،کارتن 11اسيون روسيه، پرونده ويژه بايگانی سياست خارجی فدر.  127
 .155، برگ 151،پوشه 67
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روی دست گرفته  یشورو جوانان افغان در مدارس آموزش
  128.کاغذ ماند یروبا آن هم اما . شد
 

در واقع ديگر  ،سالمهان  زييپا ودر تابستان  راستش،
اجنمن در  ،»یدوران امان«آستانه به تاريخ پيوسنت در 

 -در موسسه بازرگانی شوروی نيو مهچنفرهنگی  روابط
با شتابزدگی ) موسسه جتارتی افغان(» افغان تورگ«

چاپ کتاب های الفبا به زبان پارسی برای برنامه 
ی به مشول مساله غيواد خمتلف تبلو پخش م افغانستان

دارای امهيت کشور، که اين در منايشدهی فيلم های ما 
 129.ررسی گرديدی است، باسيو س یبزرگ فرهنگ

 
با به پايان بردن پرداز سريع سيمای اقتصادی 

بايسته است مهچنين  1920افغانستان در سال های دهه 
وضع حوزه نا به هنجار مالی اين کشور را نشاندهی 

دولت امان اهللا خان خبش شايان توجهی از ذخاير : کرد
را که به ) »امانی«(طالی کشور و سکه نقره های جديد 

ضرب زده شده بودند، به » کابلی«های کهنه جای سکه 
مصرف رسانده بود که اين کار به افت و کاهش ارزش 

ارز اصلی کشور در آن برهه، گرديده  –برابری روپيه 
روپيه  5/23ارزش پوند انگليس 1926اگر در سال . بود

اين مساله که . روپيه رسيد 31به  1928بود، در سال 
هيچ بانک و يا کدام  1920در کشور مقارن با اواخر دهه

هناد مالی و اعتباری ديگر وجود نداشت، هم به رشد 
 .اقتصادی آن زيان می رساند

 
بازار ارز خارجی در کل در دست خارجيان، بيشرت 

بود که اين کار نه می ) سيک ها(بازرگانان هندی 
به . توانست برای اصالحات امان اهللا خان زيانبار نباشد

 1920ر ميانه های سال های دههگونه يی که ريسنر د
نفری هندوها در افغانستان،  35000کولونی کوچک«: نوشت

درخشان ترين منايندگان سرمايه جتاری هستند که با 
بازرگانی خارجی و عمليات های گسرتده مالی پيوند 
دارند، زيرا بسيار خوب با شرايط افغانستان آشنايی 

 .دارند

                                                 
، 4، پرونده ويژه 5283بايگانی دولتی فدراسيون روسيه، فوند .  128

 .2، برگ 31کارتن 
 .28مهان جا، برگ .  129



 109 صفحه …دولت و اپوزيسيون در افغانستان
 

 
چيزی مهانند با  هندوها در هر مرکز جتاری بزرگ،

کورپوراسيون های مشرتک ايجاد می منايند که با اشرتاک 
معين اقدامات با هم پيوند داشته و در خود هسته 

 130».بانک و يا شرکت سهامی را دارند
 
تالش های امان اهللا خان در راستای تاسيس بانک ملی  

زير کنرتل دولت با مقاومت کارآفرينان بومی، معامله 
ان که اعتماد آنان هم به دولت و هم به گران و بازري

خود پادشاه در سال های فرمانروايی او به پيمانه 
 . چشمگيری کاهش يافته بود، رو به رو  می گرديد

 
چالش های مدرنيزه سازی و افزايش .  1-3

سياسی در نيمه دوم سال های  -تضادهای اجتماعی
 :  1920دهه 

کمرت دلچسپ در  حتا تدبريهاي به گونه عيين ضروري مگر
ديد باشندگان، تا چه رسد به طرح هاي بيهوده و بلند 
پروازانه، واکنش هايي را در ميان اليه هاي گوناگون 

در برخي از موارد، . جامعه افغاني در پی داشت
اسرتاتيژي رژمي و نيز در بسي از موارد روش هايي که 
اصالحات و تدبريهاي روزانه با آن پياده مي شد، مانند 
بي بند و باري و خشونت، ناخشنودي هايي را بر مي 

 .انگيخت
 

خنستني خيزش هاي گسرتده در برابر رژمي امان اهللا در 
قبيله . ، رخ داد1924منطقه خوست در ميانه هاي مارچ 

منگل در برابر يک رشته کامل از نوآوری های رژيم به 
يکی از کسانی که عميق ترين  -لودويک آدمک. پا خاست

ها را در تاريخ افغانستان اجنام داده است،  پژوهش
مقارن با ماه اگست اين خيزش «: نشاندهی می منايد که

 131».ابعاد يک جنگ داخلی را به خود گرفت

                                                 
 .83. ريسنر، مهان جا، ص.  130
تيخانف، نربد افغانی استالين و نيز آدمک، :  نگاه شود به .  131

 .ی افغانستانتاريخ روابط سياس
جلد يکم تاريخ روابط سياسی افغانستان را سال : يادداشت گزارنده

ها پيش از امروز آقای علی حممد زمها و جلد دوم آن را آقای فاضل 
استادان دانشگاه کابل، از انگليسی به دری ترمجه و  –صاحب زاده

از اين کمرتين هر دو جملد به کوشش  1383چاپ منوده بودندکه در سال 
 .    سوی بنگاه انتشارات پاييز پاريس بازچاپ شد
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فرزند امير پيشين،  -پديدار شدن سر وکله عبدالکريم

حممد يعقوب خان که تا آن زمان در هند بريتانيايی در 
ورشيان، حدت و شدت تبعيد زندگی می کرد، در صفوف ش
برای سرکوب شورش  .بيشرتی به درگيری های خوست خبشيد

نيروی بزرگ به رهربی سردار عبدالقدوس خان ساملند و 
در اين . [مشاری از نظاميان بلندپايه فرستاده شد

 -، اميدهای ويژه يی به غالم نبی خان چرخی.]گ-پيوند
ار فرمانده نامد -پسر سپهساالر غالم حيدر خان چرخی

اما . اواخر سده نزدهم از دره لوگر، دوخته بودند
شورش تنها پس از آن در هم شکسته شد که امان اهللا خان 
توانست شورای دولتی را متقاعد گرداند که اين 

در برابر . هنگامه از سوی انگليس برانگيخته شده است
اعالم شد و نيروهای آن ) جهاد(شورشيان خوست جنگ مقدس

هواپيماها را خلبان . باران کردندها را از هوا مب
  132.آملانی و شوروی هدايت می کردند

 
استفاده از نظاميان خارجی و از مهه مهمرت شوروی در 
نربد خوست و ديگر رويدادها در ميانه های سال های 

، درست مهانند مساعدت شوروی در ايجاد نيروی 1920دهه
ها، حتويلدهی هواپيما(هوايی و هوانوردی افغانستان 

موجب برانگيخته شدن ...) آموزشدهی به خلبانان و
دولتمردان بلندپايه . نگرانی جدی در انگلستان گرديد

امپراتوری و منايندگان ديپلماتيک آن در کابل در 
امکانات  روی دست گرفنت يک رشته کامل  1925پاييز 

تدبيرها برای مقابله با نفوذ شوروی را بررسی می 
 .کردند

 
زشدهی به خلبانان و مکانيک های افغان به ويژه آمو

در يک دوره يکساله در خود انگلستان و يا هند 
بريتانيايی و اعمال کنرتل بريتانيا بر مسيرهای 

                                                 
در  رزدنت سازمان اطالعات و امنيت شوروی در کابل -آقابکف.  132

موفق ، ما کنونی اميقبه لطف «: کتاب خاطراتش مغرضانه می نويسد
 شديمهند  یدر دروازه ها در کابلخود  يیناوگان هوابه استقرار 

 . »ما است اندازه به سودبه مهان کشد، بطول هر قدر که جنگ و 
 ، 1992مسکو،  ،»چکا دست به کار می شود«آقابکف، 

ترور حمرم «به زبان انگليسی به نام  اين کتاب: يادداشت گزارنده
ترمجه (» خاطرات آقابکف«و به زبان پارسی دری زير نام » روسيه

 .گ-.برگردان و چاپ گرديده است)  1375داکرت ابوترابيان، هتران، 
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مواصالتی، و به ويژه بر کسانی که ميان افغانستان و 
 133.هند  بريتانيايی رابط بودند، در نظر بود

 
روشان در ُشغنان و  1925شورشي که در تابستان سال 

نواحي کوهستاني در امتداد مرز  -134بدخشان افغاني
شوروي، رخ داد، يکي از رويدادهاي پس از  -افغانستان

پاسخ به مشي ياد آوري شده،  –خوست، دومني زنگ خطر
 -بود که سراجنام به واژگوني رژمي پادشاه اصالح گر

 . اجناميد 1920امان اهللا خان در اواخر سال هاي دهه
 

باال ياد آور شديم، جای خاصی را در اين چنان چه در 
در خوست  1925-1924قطار شورش قبايل پشتون در سال های 

اين شورش از ديدگاه گسرته و دوام، از مهه منايش . داشت
پيشی » باالييان«های پيشين ناخشنودی از سياست های 

 .گرفته بود
 
شايد هم در زير سايه شورش سهمگين خوست بود که  

شغنان در تاريخ روابط دشوار اصالح طلبان رويدادهای 
با باشندگان کشورشان از قلم افتاده و بيرون از 

با آن که . ميدان ديد پژوهشگران فرا افگنده شده است
در باره اين رويدادها مشاری از نويسندگان داخلی و 

سخن گفته ...) برای مثال کارگون و پانين و (خارجی 
 . اند
 

شغنان ناحيه توسعه  1925ان مقارن با وقايع تابست
مردم بومی آن بيشرت . نيافته از واخان و پامير بود

پارسيگو و تاجيک تبار و از ديدگاه مذهب امساعيلی 
بودند که يکی از به حاشيه رانده شده ترين گروه های 

 . جامعه افغان بوده است
 

روشانی  -شغنانی ها درست مهانند مهسايگان نزديک شان
ار مگر بی سر و صدايی داشتند که با ها، زندگی دشو

 -مقامات دولت مرکزی از طريق مرشدان معنوی خود
                                                 
133 . Afghanistan. From Secretary of State to Viceroy, dated 2nd December 1925. – 
CAB/24/176. 

 :براي به دست آوردن اطالعات مفصل تر نگاه شود به.  134
Boyko V. On  the Margins of  the  Armanullah  Era  in  Afghanistan : the  Shughnan  
Rebbelion  of  1925// International  journal  of  Central  Asian  Studies. 
-Seoul, 2002—V.7. 



 112 صفحه …دولت و اپوزيسيون در افغانستان
 

مگر، افزايش يافنت بار مالياتی و . پيرها متاس داشتند
سراسری شدن خدمت سربازی، کاسه صرب و شکيبايی آنان 

 . روشان و شغنان سر به شورش برداشت -را لربيز ساخت
 

شغنان حاکم حملی را  انبوهی از مردم 1925دوم اپريل 
شورشی، تقريبا  800روز بعد، نزديک به . گرفتار منودند

پنج را به حماصره کشيده و آب را  -غير مسلح، دژ بار
در . درازا کشيداپريل به  13حماصره . به روی آن بستند

اين حال، حماصره شدگان چند بار برای به دست آوردن 
د، اما پشتيبانی نظامی به جانب شوروی رو اوردن

اپريل پادگان دژساخته دست به  13شب هنگام. بيهوده
يورش پيروزمندانه يی زده، شورشيان را در هم 

مهچنين ضربه ديگری بر آنان از سوی دسته . کوبيدند
 .کوچک سواره نظام دولتی از اشکاشم  وارد آمد

 
بيشرتينه شرکت کنندگان شورش، در واقع بيشرت باشندگان 

نفر، شتابان از روی پل   8000هنزديک ب -اين مناطق
به خاک شوروی سرازير ) در منطقه پنج(روی رود آمو 

بسياری از پناهندگان دام ها و ساز و برگ . شدند
. خانه های شان را هم با خود به مهراه آورده بودند

اين بود که چند هفته انتظار دردناک مجعيت بزرگ برای 
 . تعيين سرنوشت شان آغاز شد

 
غان تالش داشتند هم ميهنان خود را دو باره مقامات اف

اما آن ها مصمم به تغيير ريشه يی . باز گردانند
سرنوشت های شان بودند و می خواستند در شوروی مبانند 

اما اداره . و حتا حاضر به گرفنت تابعيت شوروی بودند
بدخشان کوهستانی شوروی در بر آورده ساخنت درخواست 

مشکالت اقتصادی در منطقه و  های آن ها با استناد به
 .نبود بودجه شتاب منی ورزيد

 
شغنانی های گيج شده و به بن بست رسيده، نوميدانه 

اما در آن . هياتی  را به شهر دوشنبه گسيل داشتند
: جا نيز در تصميم گيری شتابی به خرج منی دادند

مقامات تاجيک از تيره شدن روابط با رژيم کابل می 
مهه، در دفرتهای شهر دوشنبه انديشه  با اين. ترسيدند

اسکان جمدد شغنانی های گريزی به اعماق سرزمين  
تاجيکستان شوروی و از اين راه استيالی زمين های 

 .جديد زاييده شد
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برای اين : اما حتقق خبشيدن به اين ايده آسان نبود

از سوی ديگر، . کار هيچ گونه منابع مالی وجود نداشت
رت و نه کمرت خواستار آزادسازی پناهندگان نه بيش

) افغان ها(سرزمين های آبايی شان از پشتون ها 
 . بودند

 
رهربی دوشنبه پس از رايزنی های طوالنی با مسکو، 
ناگهانی تصميم راديکالی گرفت مبنی بر اين که  
شغنانی ها را هر چه زودتر به زيستگاه های شان باز 

شان را اجنام گرداند تا آن ها بتوانند کاشت هباری 
مقامات افغان نيز مساعی مهانندی را به خرج . بدهند

دادند و کميسيون ويژه فرمان امان اهللا خان را مبنی 
بر خبشايش شورشيان و فرا خواندن دو باره آنان به 

 .ميهن رساند
 

بيشرتينه شغنان های گريزی که چاره ديگری نداشتند، 
رکت با اين هم، ش. به خانه های خود بازگشتند

کنندگان قيام، به رغم اطمينان دهی های مقامات 
شوروی و افغان مبنی بر مصوون بودن شان، به حمض 
بازگشت مورد اختناق قرار گرفته و مشمول جريمه های 

دولت مهه کارمندان و کارکنان ادارات . سنگين شدند
نوار مرزی را تعويض منوده و به جای آن ها پشتون ها 

 .را جايگزين ساخت
 
رای رسيدن به حساب شغنانی ها از کابل دسته ويژه ب

هندوها گسيل گرديد و برای دستگيری رهربان قيام، به 
  135.ويژه حمرم بيک، وعده جايزه نقدی خاص داده شد

 
منابع دسرتس، اين گونه گواه بر آن اند که شورش 

برخاسته از داليل دارای بار بيخی ) و روشان(شغنان 
بوده است، که مهم ترين آن ها عينی اجتماعی و سياسی 

که (موقعيت به حاشيه رانده شده باشندگان اين مناطق 
بی آن هم پيوسته از بی مهری اوضاع طبيعی زيامند می 

توان پرداخت و کشيدن بار مالياتی و ) گرديدند و

                                                 
، 62بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند .  135

و نيز  140، 138، 61،125، 55-53، برگ های 243، کارتن 2پرونده ويژه
 . 5، برگ 1807کارتن 
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دخالت های بيشرمانه مقامات پشتون در زندگی خود را 
 .نداشتند، بوده است

 
شغنان، عوامل بيرونی نيز تاثير بر روند رخدادهای 

اين منطقه امهيت ويژه : چشمگيری داشته بودند
جيوپوليتيک برای شوروی داشت و رهربان شوروی ترجيح 
می دادند روابط نيکی با رژيم امان اهللا خان داشته 
باشند تا اين که در ائتالف خطر بار و خماطره آميز با 

وار مرزی با مذهبی در ن -جنبش های اپوزيسيونی تباری
حوادث شغنان مهچنين نشان دادند . افغانستان در آيند

که در شرايط حبرانی بين املللی، مسکو با معضالت 
دردناک دارای بار اخالقی و مالی برخورده بود و تنها 
گاهی گزينه مقرون به صرفه و عملی ترين وسيله  برای 

 . سياست خاوری خود را برگزيده بود
  

و آن روش هايی که با آن ها اين  1925 شغنان 1925قيام 
مناقشه حل و فصل گرديده بود، تا به حال پيامدهای 

برای مثال در : دنباله داری برای افغانستان داشتند
، خبشی از مردم در 1929پی اين قيام، پسانرت، در سال 

در برابر امان اهللا خان و ) در مشالی(مشال منطقه کابل 
 . اصالحات او به پا خاستند

 
هر چه بود، جانب شوروی هم نتوانست از وفاداری 
شغنانی ها به مهسايه مشالی شان به درستی هبره گيری 

شوروی ها در گام خنست با توجه به مالحظات . منايند
جيوپوليتيکی عمل می کردند و در راس مهه چيزها روابط 

 . دو جانبه با افغانستان را قرار داده بودند
 

ت که تقريبا در مهين سناريو در شگفتی بر انگيز اس
رخدادها هنگامی که   1880ميانه های سال های دهه 

تنها آغاز به استيالی شغنان و روشان  عبدالرمحانامير 
ريش سفيدان بومی به رهربی حاکم «کرد، مهان هنگام هم 

شاه علی مردان در اوضاع درگيری با حکومت  -واخان
آن هنگام در پشتونی با هبره گيری از اين که در 

حضور  )Putyata(پوتياتا ) هيات اعزامی(پامير اکسپديشن
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يافته بود، با درخواستی به او رو آورد تا شغنان و 
 136».روشان را در چهار چوب ترکستان روسيه بپذيرد

 
راوی  -بانو آبايوا. مگر، درخواست او بی پاسخ ماند

، مهچنان بر آن است که در آن هنگام »داستان«اين 
اسی روسيه درگير مساله ترکمن بود و از درگيری ديپلم

با افغان ها که پشت سر آن ها بريتانيای کبير 
 .ايستاده بود، هراس داشت

 
و واژگونی  1920حبران اواخر سال های دهه . 4.1

 : رژيم امان اهللا خان
اگر چه از ديدگاه سياست داخلی قيام شغنان خط  

آن ها را زير  عمومی امانيست ها و مشی اصالح طلبانه
سوال نربده بود، اما هر چه بود آشکارا ضعف ماشين 
دولتی رژيم امان اهللا و ناتوانی آن را در زمينه 
گزينش تاکتيک های مناسب و الگوريتم اصالحات برای 
جلوگيری از افراط و تفريط مدرنيزه کردن جامعه سنتی 

 . افغانستان را نشان داده بود
  

دوليت  -وس زندگاني سياسيمظاهر منفي به ويژه حمس
آغاز به ظهور  1920افغانستان در اواخر سال  هاي دهه

هنگامي  1928پاييز سال  -به ويژه تابستان. رسيدن منود
که امان اهللا پس از بازگشت از سفر خارجي چند ماهه، 
يک رشته اصالحات بنياد بر انداز تازه را به راه 

 . انداخت
 

چندی در دست نائب  با واگذاری مديريت کشور برای
السلطنه حممد ولی خان، شاه در جممع نزديک ترين 

به تدوين ) غالم صديق چرخی و ديگران(مهکاران خود 
 .اصالحات نو متمرکز گرديد

 
امان اهللا برای اين که يک شاه خودکامه ننمايد، در 
چهار چوب لويه جرگه فوق العاده به مناسبت جشن 

سازماندهی چيزی مهانند سالگرد استقالل افغانستان به 
جلسات عمومی گوشدهی به ديدگاه های مردم در باره 

 .پيش نويس اصالحات و سپس هم تاييد آن راه اداخت

                                                 
 –و مبارزه سياسی در افغانستان» جهاد«، انديشه .گ.آبايا، ت.  136

 .58. ص ،1985خصوصيات ايدئولوژی و سياست، تاشکنت، : خاور بيرون
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در آستانه نشست جرگه او حتا با گروهی از دانش  

آموزان ممتاز مدارس پايتخت ديدار  و معتمدانه 
برنامه های خود را به آگاهی آنان رساند و برای هر 

  137.، يک سکه طال به عنوان يادگاری دادکدام
 

بيش از يک هزار مناينده آمده از سراسر کشور، زير 
در باره (فشار امان اهللا انبوهی از قوانين و مقررات 

چيزی معادل  -لغو شورای دولتی و تأسيس شورای ملی
پارملان، در باره انفاذ خدمت اجباری نظامی، قوانين 

، که )انشينی سلطنتنو جنايی و قضايی و قانون ج
ماهيتا روح و منت قوانين سال های گذشته، به مشول 

 .  قانون اساسی را دگرگون می ساختند، را پذيرفتند
 

هنوز دولت موفق به «: يک ناظر روسی نشاندهی می کند
چاپ مهه مفاد اين قانون اساسی نو نگرديده بود که 

بسياری از قوانين به شکل پيش . جنگ داخلی در گرفت
اما در . نويس ها و مالحظات به روی کاغذ مانده بود
برای  1928هر صورت، در واقع به تاريخ دوم سپتامرب  

، قانون اساسی 1923افغانستان در عوض قانون اساسی 
  138».نوی داده شد

 
تالش ناموفقی برای ديدار با  سفير بريتانيا -مهفريس

 امان اهللا به خرج داد تا به او به خاطر رفتارهای
مگر . افراطی در پيش گيری مشی سياسی نو هشدار بدهد

او که  . در سر اجنام روزی هم موفق به اين کار شد
زبان ها و سنت های بومی را از سال ها خدمت خود در 
آسيا خوب می دانست، به شاه حالی  کرد که محايت مردم 
کابل بيانگر متايالت اکثريت مردم، به خصوص کوچروان و 

حتا در هبرتين مدارس پايتخت در دروس  -مالها نيست

                                                 
يکی از گيرندگان نيکروز اين سکه ها، حممد انور، پس از چندی  . 137

سکه طاليی خود را هنگام پاسداری از سنگرهای دفاع از انديشه های 
پدرش با آگاهی يابی از اين ماجرا، . رژيم امانيه گم کرده بود

نسل مشا آخرين اميد . ، سکه طال که چيزی نيست!سرپ«: رو به او گفت
 ».خود را برای کشور گم کرده است

Anwar M.H. Memories of Afghanistan. Carlton Press, N.Y., 1981. - P. 96 
مدارک در باره مسايل // قانون اساسی افغانستان. الورف، ن.  138
 . 183. ، ص1935مستعمراتی، مسکو،  -ملی
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مالها آشکارا شاه را متهم به  -مطالعات اسالمی معلمان
 .احلاد می منايند

 
شاه که هيجان زده شده بود، با متزلزل شدن از گفته  

های مهفريس مسج، با ارجگزاری به شناخت او در باره 
کارکرت پشتون ها، وعده داد کماکان برنامه های خود 

 .خواست های مردم مهاهنگ بسازدرا با 
 

سفير ترک صورت  -پذيرايی بيخی ديگری از حکمت بای
او پيوسته مهمان دربار بود و به منايندگی از  -گرفت

مصطفی کمال پاشا، از اقدامات قاطع  -رييس مجهور خود
رهرب افغانستان ابراز محايت می منود و اقدامات قاطع 

 139.رهرب افغان را می ستود
 

اقتصادي و  -نين نو، تنها حبران اجتماعيمگر قوا
در  1920سياسي پديد آمده مقارن با اواخر سال هاي دهه

علت آن، خودسری ها و . افغانستان را ژرف تر کرد
لغزش های ناخبشودنی حکومت مرکزی و ارگان های حملی 
بود که با رشوه ستانی لگام گسيخته سراسري 

ر فرمان هاي کارمندان، وضع ماليات توانفرسا، اصدا
خدمت حتمي (ناپذيرا براي مشاري از اليه هاي باشندگان 

 140.، وخيم تر مي شد)نظامي براي کوچيان و مانند آن
 

يکی از تاثير گذار ترين نويسندگان  -داکرت عبدالغنی
معاصر امان اهللا خان، علت اصلی ناخشنودی مردم از 

نظام (را انفاذ قوانين نو  1920اصالحات سال های دهه
می پنداشت، که به باور او، به واليان، ) نامه

حاکمان و عالقه داران اجازه می داد سنت ها را 
بشکنانند و مشاری از موازين حقوقی اسالمی را ناديده 

 141.بگيرند
 

                                                 
139 .Baker, Anne, and Air Chief Marshal Sir Ronald Ivelaw-Chapman. Wings over 
Kabul. The First Airlift. L., 1975. - P. 44 

از خدمت  گريز یافغانستان برا هایزياز قرق یمثال، خبشرای ب.  140
 .ی کوچيدندنيترکستان چ به 1928در اواخر سال  یسرباز

ون روسيه، فوند بايگانی سياست خارجی فدراسي : برگرفته از
 11. ، ص151، پوشه  67 کارتن، 11پرونده ويژه افغانستان،  رفرنتوری

141 . Ghani, Abdul. A Brief Political History of Afghanistan ..., p. 696 
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مقامات استانداری های : يک عامل مهم ديگر هم بود
سراسر کشور، کسی بنا به حسن نيت و آرزومندی نيک و 

شيوه لباس (ستور، نوآوری های ظاهری کسی هم بنا به د
را پذيرفته بودند، که تنها مردم را ...) پوشی و

 . آزرده می ساخت و می راند
 

نبود وسايل مدرن ارتباطات، (در شرايط افغانستان، 
اقدامات شاه، به خصوص در ...) دسيسه های خمالفان و

قبال مذهب، با پخش شدن آوازه های رنگارنگ و شايعات 
آميز وارونه و باژگونه جلوه داده می شد که اغراق 

 . او برای مدت طوالنی هيچ امهيت خاص به آن منی داد
 

در هپلوی آن، امان اهللا که پشتوانه و تکيه گاه به 
اندازه کافی استوار اجتماعی و برای مديريت کشور 

سياسی کارا نساخته بود، به ساخت و  -مکانيسم دفرتی
 .ته بودساز نظامی هم کمرت پرداخ

 
در مرحله خنست پادشاهی او، آموزش ارتش به افسران 

گروه بزرگی از آن ها به . ترکيه واگذار شده بود
عضو هيات رهربی سه گانه  -رهربی مجال پاشا

امپراتوری عثمانی در زمان جنگ جهانی ) تريومويرات(
دوم و وزير پيشين نيروی دريايی و فرمانده ارتش اين 

اژگون شده، در آن هنگام در کابل دولت فروپاشيده و و
 .بودند

 
خود مجال پاشا به ِسَمت بازرس کل ارتش افغانستان 

. منصوب شد و تا حد زيادی به باز آرايی آن کمک کرد
بر پايه داده های سازمان های اطالعاتی بريتانيا، 

سفير شوروی در کابل در  -او با دور زدن سوريتس«
بع مالی بلشويکی به منا – 1920اوايل سال های دهه

 142».دسرتسی داشت
 

افسر  -143امان اهللا خان اعتماد ويژه يی به حممود سامی
حممود سامی به رغم نداشنت جتربه : ديگر ترکی داشت 

                                                 
142 . Afghanistan Strategic Intelligence British Records 1919 – 1970. V. 1 ...,  p. 255 

کرسی نشينان کابل، چاپ موسسه پژوهشی و مهدی فرخ در کتاب .  143
چون شاهزاده امان ...«:می نويسد که  260.،ص1370مطالعات فرهنگی 

اهللا در مدرسه حربيه حتصيالت نظامی خود را نزد حممود سامی پاشا 
 .گ-»...منوده بود، به اظهارات و عقايد او معتقد بود
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از مجله جتربه جنگی، پس از برکناری نادر خان  144نظامی،
مکلفيت (معاون سپهساالر گرديد -به کرسی نائب ساالری

چندی خود امان اهللا خان  های مقام سپهساالری را برای
، که دست به يک رشته تصاميم )به گردن گرفته بود

او در . ناسخته و ناپخته در عرصه آرايش ارتش يازيد
اين دوره، حتا کتاب درسی يی را در زمينه جغرافيای 
نظامی برای افسران به چاپ رساند که از انگشت مشار 

  145.ترين کتاب ها در نوع خود بود
 

فنی ارتش افغانستان در  -ز جتهيز نظامیدر باره ترا
آستانه واژگونی رژيم امان اهللا خان، داده هايی از 

 -پرونده معاون رييس ستاد کل ارتش هند بريتانيايی
نيروی هوايی شامل «: جنرال ويليام کرک گواهی می دهد

 Junkers(فروند هواپيما از انواع خمتلف  30نزديک به 
خبش . آماده پرواز نيستند است، که بيشرت آن ها...) و

) از مجله توپخانه پدافند هوايی(بزرگی از توپخانه 
که از مدت ها پيش فرسوده شده اند، نيز در مهين وضع 

در (خارجی خود ) سفر(هر چند هم شاه در تورنه . اند
مشار بسيار توپخانه نو خريداری ) فرانسه و ايتاليا

با . يه گرفتمنوده است و نيز هشتاد دستگاه توپ را هد
دستگاه توپ انگليسی به عنوان  18آن که در پذيرفنت 

 .حتفه شتاب به خرچ نداده است
 

هزار تفنگ   50تيم امان اهللا از طريق آژانس فرانسوی
با آن که در خود افغانستان کنون نزديک . خريده است

مشار تفنگ ها بارها . هزار ميل تفنگ دارند 120به 
مگر برای مسلح . نظم استبيشرت از نيازهای ارتش م

 .ساخنت سراسری شبه نظاميان قبيله يی بسنده است
 

در زرادخانه ارتش افغانستان دو دستگاه خودرو زرهی 
و پنج دستگاه تانک فرانسوی و به مهين مشار  مخپاره 

                                                 
داشته بود، به با اين گفته که حممود سامی پاشا جتربه نظامی ن.  144

: در اين پيوند می نگارد 259. فرخ در ص. دشوار بتوان موافقت کرد
او بيست سال پيش به افغانستان آمده و چون در بغداد و ...«

اسالمبول مدرسه نظامی عثمانی را متام کرده بود، به تنظيم مکتب 
 . گ-»...حربيه مامور گرديد

145 . Sami, Mahmud. Mat ̣ba-i Maktab-i Funūn-i H ̣arbīyah, Kabul, 1302 [1923] -   
http://afghanistandl.nyu.edu/books/adl0607/index.html 
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هر چند . انداز، به اضافه هشت دستگاه موجود، دارند
 146.هم بيشرت آن ها از کار باز مانده اند

 
به کمک ) قطعه منونه(های تشکيل واحدهای منونه  طرح

مربيان ترکی و پسانرت، در ابعاد  -در آغاز(خارجی ها 
، و نوآوری های ديگر، ...)آملانی، ايتاليايی و-کوچکرت

مهچنان . ماهيت ارتش افغانستان را دگرگون نساختند
فنی شوروی  -حتويلدهی جنگ افزارها و ساز و برگ رزمی

نی در بر نداشته و به دليل نبود نيز تاثير چندا
اين در . کارشناسان با جتربه، به زودی از کار رفتند

حالی بود که پيشنهادهای مبنی بر آماده سازی 
آموزشدهی کارشناسان نظامی به کمک مربيان شوروی رد 

 .می گرديد
 

کارشناسان نظامی ترکيه از بيشرتين اعتماد امان اهللا 
پس از 147.و برخوردار بودندخان پس از به قدرت رسيدن ا

سفر او به ترکيه کماليست، خبش شايان توجهی از وظايف 
نظامی و اداری را در نظر داشت مهو برای ترک ها 

قرار بود رياست ستاد ارتش افغانستان . واگذار منايد
و مشاوريت وزارت حربيه به جنرال کاظم پاشا و رياست 

و سپرده چهار رکن ارتش به چهار تن از هم ميهنان ا
 .  شود
 

دستمزدهای بلند، باالروی سريع از (وضعيت خاص ترک ها 
باعث بر انگيخته شدن رشک ...) نردبان مدارج کشور و

و روحيه عمومی ارتش را 148و خشم افسران افغانی گرديده
 . در کل در هم می شکستاند

 
يکی  -)کارا خان-قره خانيان(به گونه يی که قره خان 

معاون  -ن اصلی مشی خاوری شورویاز مسووالن و جمريا

                                                 
146 . Mss Eur E 396/14, 1928 

شوروی ها هم با هبره گيری از مهين خوش باوری امان اهللا خان، .  147
ری از افسران ترکی به رهربی مجال پاشا را به سازمان های مشا

اطالعاتی خود جلب کرده و برای کار های استخباراتی به افغانستان 
 . گ-.گسيل داشتند

وضع با آن دشوار می شد که انگليسی ها با آگاهی از اين که .  148
بسياری ترک ها از سوی سازمان های اطالعاتی بلشويکی استخدام شده 

ای شوروی ها کار می کنند، از طريق عمال خود در درون و بر
دستگاه دولتی افغانستان کارزار تبليغی گسرتده يی را در برابر 

 .گ–. آن ها در ميان سپاهيان افغانی به راه انداخته بودند
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کميساريای خلق در امور خارجی، با ارزيابی عامل 
ارتش در رويدادهای  -نظامی و به گونه مشخص

: افغانستان دادگرانه و به درستی نشاندهی کرده بود
  149».ارتش، سست ترين گره در شيرازه رژيم امانيه بود«
 

 خان روشن است درست خنواهد بود بگوييم،که امان اهللا
يکسره از نيازهای ارتش چشم پوشی می کرد و آن را 

سياسی  -ناديده می گرفت و يا در قبال مسايل نظامی
مگر، هر چه بود اقدامات او در اين . بی تفاوت بود

عرصه از مجله در مرحله هنايی فرمانروايی وی بسنده از 
 .  نبود 1928کار نربآمد و درخور اوضاع در اواخر سال 

 
ثال، مشاری از تدبيرها در عرصه مديريت نظامی برای م

 :در نظر گرفته شده بود
 آزمون ورودی برای پذيرش در مدارس نظامی؛  -
 ايجاد خزانه داری ويژه نظامی برای وزارت دفاع؛  -
آموزش اجباری ساالنه فارغان دوره متوسطه در مکتب  -

حربيه، و ثبت نام آن ها به عنوان افسران احتياط و 
 ه؛ ذخير

در اين زمينه،  -دوری جويی ارتش از سياست و مذهب -
: امان اهللا خان باری رو به سپاهيان اعالم منوده بود 

تفنگ های  -پيشوا و مرشد معنوی مشا و شرف و عزت تان«
اگر مشا تفنگ های تان را خوب نگهداريد و . تان است

تقدس و تربک اين وسيله دفاع از ناموس و آبروی وطن 
  150».مناييد، جای تان در  هبشت برين است را درک 

 
بود که  1928مگر، تنها در سال . شگفتی بر انگيز است

برای هتيه يک نقشه از افغانستان برای جنگ احتمالی 
  151.در کشور دستور صادر شده بود

                                                 
بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند رفرنتوری .  149

 . 10، برگ 157شه، پو1ب، کارتن12افغانستان، پرونده ويژه 
150  .Afghanistan Strategic Intelligence: British Records 1919 – 1970. Vol. 2. P. 912 

آن چه مربوط کارتوگرافی نظامی می گردد، پس از گذشت چندين .  151
به گونه يی که .دهه نيز وضع در اين عرصه تغييری نکرده بود

حممد داوود خان به  مستشاران شوروی يی راکه به خواهش رييس مجهور
. به افغانستان آمده بودند، دچار شگفتی گردانيده بود 1974سال 

در « افسر توپچی به ياد می آورد -سيبياکين. ل -يکی از آن ها
مگر، آيا . انگليسی را گذاشتند» دو ويرستی«برابر من يک نقشه 

می شد در چنين نقشه يی بدون اشتباه موقعيت کابل را از قندهار 
 ص داد؟تشخي
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تاثري حتريک کننده يي را اصالحات در زمينه معيشت و 

سنت نکاح، لغو مهريه در هنگام ب: آموزش بر جا گذاشت
امکان عقد نکاح تنها پس از به دست آوردن آموزش 
متوسطه، انفاذ آموزش ابتدايي مهگاني، آموزش يکجايي 

از مجله (ساله، گسيل جوانان  11-6دخرتان و پسران
 ...  براي حتصيل به خارج  و مانندآن) دخرتان

 
برای ايجاد آموزشگاه های ويژه برای آموزشدهی 

پزشکی و پرستاران، پليس، کارشناسان فرشبافی، 
، )بزرگساالن(نوازندگان و نيز کورس های آموزش اکابر 

امان اهللا . تدبير خانه و هبداشت برنامه ريزی شده بود
خان حتا گفت که در هزينه های آموزش و پرورش در 
زمره  مهم ترين اولويت های دولت  در بودجه جای دوم 

  152.را خواهد داشت
 

 -شخندیياهی تاثير دوگانه نبرخی از نوآوری ها گ
برای مثال، . داشتند) خنده آور -زهرخندی(نوشخندی 

از مجله (اجباری شدن پوشيدن پوشاک اروپايی در کابل 
و جايگزينی سالم ) کاله شاپو به جای لنگوته های سنتی

هم . دست دادن -»متمدن«دادن سنتی به احوال پرسی 
الف اين کابليان و هم مهمانان فزونشمار پايتخت خم

نوآوری ها بودند و بسياری از مردم به راستی قادر 
به رعايت ظاهری اين مقررات بنا به انگيزه ها و 

 . داليل مذهبی و مالی نبودند
 

 -طرفه اين که يکی از خنستين قربانيان شاپو پوشانی
مهمان  - 1928حتميلی در » انقالبی«شلوار پوشانی 

پيشين خبارا ، سيد امير  -افتخاری خود امان اهللا خان
پليس او را به خاطر  پوشيدن عمامه . عامل خان بود

پادشاه با ! ابريشمی به جای کاله شاپوجريمه کرد
من مدرن «: آگاهی يابی از اين موضوع تاکيد کرد 

                                                                                                                                                             
 

آيا می شود از روی چنين خريطه هايی با توپخانه آتشباری کرد؟ 
 !به هيچ رو -پاسخ روشن است
افغان در سرنوشت من، خاطرات و . سيبياکين، ل: نگاه شود به

 .    170. ، ص2006، »علم«يادواره های مشاور نظامی، مسکو، انتشارات 
152 . Afghanistan Strategic Intelligence: British Records 1919 – 1970. Vol. 2. - P.910 
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من می خواهم در هر . من يک انقالبی هستم. هستم
 153»!موضوعی انقالب کنم

 
ع خود ناخشنود مناف نديدروحانيت مسلمان که از لطمه 

بود، خبش چشمگري باشندگان را که از جتربه هاي بي مثر و 
پرخرج خسته گرديده بودند، در برابر اصالحگران بسيج 

 . منود
 

هر چند . جامعه سيک کشور نيز ابراز ناآرامی می کرد
 -هم بنا به داليل بيخی ديگر بيشرت دارای بار فرهنگی

 .مذهبی
 
با شکل نو  زندگي که بس به کندي رداران نيز س

اقتصادي سازگار مي شدند، در کل بر پادشاه  -سياسي
 . مالحظات جدي يي داشتند

 
چناني که عبدالغين منتقد پيگر، هر چند هم نه مهيشه 

با «: مي نويسد) 1929-1919دوره (» اماني«عيين دوره 
جتزيه و حتليل راه زندگي امان اهللا، علل انقالب آخر در 

توان به يک سخن کشاند و آن هم اين افغانستان را مي 
که امان اهللا خود يگانه بر انگيزنده انقالب در برابر 

بر خالف » اروپاي مدرن«هدف وي ساخنت . خويشنت خويش بود
مذهب در کشوري چون افغانستان در سرشت خود درست 

او با تالش براي اجياد ساختار نو، ساختار کهن . نبود
هندس بي جتربه يي، با اين را ويران کرد، اما چونان م
در اين نشاندهی قاطع،  154.»حال خود را نيز نابود کرد
خبش چشمگيری از حقيقت تلخ  -به ويژه نتيجه گيری آن

 -در مظاهر منفی آن) ذهنی(عامل شخصی -وجود دارد
مهانا لغزش های شخصی و برخی از ويژگی های شخصيتی 

بازی در رخدادها  نقش مرگباری را  -امان اهللا خان
 . منودند

 
نابساماني هاي اقتصادي و نا به هنجاري هاي ديگر 
داراي بار عيين و ذهين و روشن است پيامدهاي آن چون 
تاراجگري و بانديتيسم، موجب برانگيخته شدن 
ناخرسندي و ناخشنودي و به حاشيه رانده شدن مشار 

                                                 
153 . L/PS/10/1285 King Amanullah’s attempted westernization. Afghan rebellion 
1928/29 
154  .Ghani, Abdul. A. Brief History of Afganistan.- Lahore, 1989. P.747. 
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به ويژه، در واليت . چشمگري باشندگان کشور گرديد
عشاير شينواري در برابر  1928وامرب سال مشرقي که در ن

باالبردن ماليات، سربازگيری ( تدبريهاي نو دولت 
با آن که هبانه بالفصل . ، ناآرام بوديدندشور...) و

بزهکاری  ،برای درگيری پشتون های خاوری با دولت
 .کارمندان دولتی بود

 
مهه چيز بسيار ساده از آن آغاز گرديدکه کوچی هايی 

مين شينواری آمده بودند گروهی از که به سرز
باشندگان بومی را رهزن گمان منوده و بر آنان آتش 

شينواری هم نيروهای خود را بسيج منوده، . گشودند
کوچيان را به مرکز واليت برای رسيدگی به مساله به 

مگر، مقامات پليس روز ديگر شبيخونيان . اسارت بردند
ن گاه بود که آ. را با گرفنت رشوه گزاف رها کردند

سران شينواری مسووليت ناآرامی ها را به گردن دولت 
و با سالح در دست در برابر آن ها به پا  افگندند
  155.برخاستند

 
ها،  شورش شينواریدر هپلوی  1928در نيمه دوم نوامرب 

آن  هم هبانه خيزشهر چند  .ها هم به پا خاستندمندوم
هر چه  .بود ها کشاکش های درون قبيله يی بر سر زمين

در راه ميان کابل و هند را بستند و بود، شورشيان 
شبه  قبيله يی با نيروهایآن ها ماه نوامرب برخورد 

تنها اميد شاه، . نظامی وفادار به امان اهللا آغاز شد
دارای ارتش منظم اش، ايجاد در دوران فرمانروايی 

که تا پايان به آرايش آن موفق  توامنندی رزمی بود
ز مهين رو هم ناگزير به تفنگداران قبيله يی ا .نشد

 .تکيه می کرد
  

فرصت برخی از مقامات سود قبيله شينواری به  خيزش
سخن بر سرآن بود  .بود و نيز روحانيتطلب و هبره جو 

رهربان پشتيبانی  وردنآا تالش برای به دست شاه، بکه 
سال مانند اصالحات مذهبی در اجنام يک سری اصالحات 

قاضی القضات  -رمحانعبدال–به يکی از آن ها ، 1928
پيشنهادهای محان، با وجود عبدالراما  .رو آورد کابل

 ، مهراه با بزرگرتين مقام مذهبیهاهتديدسودمند و 
. ی گريختجنوببه واليت جمددی  -حضرت شور بازار -کشور

                                                 
155. James B. Afghan journey. Jonathan Cape, L., 1935. - P. 217 
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به هند داشتند از آن جايی که آن ها هر دو در نظر 
به گريبان آن ها دست شاه ر مگ .ه، پنهان شوندگريخت
جاجی دستگير و  محان درعبدالردر اوايل اکترب، : رسيد

ارگ در زندان هم گرفتار و در جمددی . تيرباران گرديد
 . بند شد کابل در

 
جا به جايی نزديک ترين شاه سعی به  ،در اين ميان

باره  او دو. هواداران خود در کرسی های دولتی منود
نزديکرتين  منود که با اين کار  کرسی صدارت را احيا

را  چرخیخان حممد ولی خان و غالم صديق  -مهکاران خود
و خود را سزاوار  که هر دو به اين کرسی چشم داشتند[

 .از خود رجنانده و راند.] گ-نشسنت به آن می پنداشتند
. برگشتندوظايف خود راستش، پس از چندی هر دو بر سر 

  .ماند ن گونه بی صاحباين کرسی تا پايان مها چون 
 

 -را که از پدرشچرخی غالم صديق خان  ،امان اهللا
فرمانده ارتش در دوره  -سپهساالر غالم حيدر خان چرخی

نفوذ بزرگی را در  ،فرمانروايی امير عبدالرمحان خان
واليت مشرقی به ارث برده بود، برای آرامسازی 

 . ها گسيل داشتشينواری 
 

ک به دو هفته آزگار ماند و جا نزدي آندر  خانصديق 
طرح «هر چه بود،  .هوده يی را پيش بردبي گفتگوهای

 فتنی يیپذيرناشرايط ها شينواری  -شکست خورد »صلح
شهبانو  -خانواده طرزی، از مجله دخرتشچون تبعيد 

اخراج امان اهللا و نيز از ثريا، با طالق اجباری 
ار به سر اجنام کو را پيش کشيدند مربيان نظامی ترکی 

خدمات بی  خلبانان روسیمبباران کشيد که در اجنام آن 
  156.فرجامی را ارائه دادند

  
سال های که در حببوحه حبران اواخر شايان يادآوری است 

کوشيدند پادشاه افغانستان و مهراهان او  1920دهه 
 .را به دست بياورندمنابع غربی خمتلف پشتيبانی 

 
متام ديپلماتيک هتاجم ا امانيست ه 1928در پايان پاييز 

. انداختندراه به انگليس و آملان عياری را در حمور 
مالی و نظامی و متنوع هدف آن به دست آوردن کمک های 

                                                 
156 . CAB/24/199 Afghanistan. Rebellion of the Tribes of Eastern Afghanistan, telegram 
from the British Minister in Kabul, 16th December 1928 
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لندن به  .بودانگليس و افغانستان  نوانعقاد پيمان 
در را خود پيشنهاد گرديد استاتوس منايندگی سياسی 

در  مانمقارن آن ز( دربب تراز سفارت باالبه کابل 
. حضور داشتندترکيه و شوروی های سفارت کابل تنها 

استاتوس پايين تری ديپلماتيک ميسيون های ديگر 
 157)داشتند

 
در پی به دست آوردن  ،چرخی -وزارت خارجهوقت سرپرست 

سريع حمموله های جنگ افزار و منابع پولی به شکل کمک 
به مهين پيمانه . های بالعوض و هديه برای کشورش بود

با  پستیو  یجتارمسايل ايجاد خطوط هوايی  با پويايی
می ، که )Junkers(ی يونکرسآملانشرکت هواپيمايی کمک 

با کشورهای را افغانستان شهرهای اصلی ميان بايستی 
پل های  )يیبريتانياهند  و ايران، شوروی(مهسايه 

 .هوايی برپا می منودند، بررسی می گرديد
 

البی ، راه آهن -مواصالت مهانندايده پروژه های از 
از و چند نفر ديگر چرخی غالم صديق  -رمانوفيلج

هر چند هم حمور . پشتيبانی می منودند شاهپيرامونيان 
که مطابق با  ئل ترين حمورها بود وهندی اکت -یگليسان
را در  در پروژه های راه آهنبريتانيا مشارکت  آن،

   .نظر می گرفت
 

افغانستان پيچيده تر  موضوع قرار داد نو انگليس و
هرگاه کابل در شرايط اجتماعی و : از کار برآمد 

سياسی فشرده به عقد قرار داد اصوال تازه دوستی سنجش 
داشتند، بريتانيايی های نوميد شده از  آزمايش های 

و نوسان های سياست خارجی او، تنها  شاهاصالح طلبانه 
نيک  مايل بودند موافقتنامه يی دارای بار مهسايگی

 158.عقد منايند

                                                 
با اين مهه، در آن برهه در افغانستان تفاوت چندانی ميان   157

اسی سفارت کربی و سفارت های غير مقيم و منايندگی های دايمی سي
: از اين رو مهه را به بک نام سفارت ياد می کردند. قائل نبودند

مانند سفارت انگليس، سفارت آملان، سفارت ايتاليا، سفارت جاپان، 
از مهين رو ما هم مهه را در مهه جا سفارت نوشته ... سفارت ايران و

 .گ-.ايم
158 . Afghanistan.  Sir F. Humphrys to Lord Cushendun. Kabul, October 31, 1928. – 
CAB/24/199 

–برای منايش نوميدی انگليسی ها [سفير بريتانيا در کابل  -مهفريس
جستاری از گفته های نوميدانه طرزی تازه کناره گرفته از .] گ
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هر چه بود، مساعی ديرهنگام ديپلماتيک که دارای پس 

سياسی و اقتصادی بودند، موفقيتی به  -زمينه نظامی
شايد هم به اين دليل که تکيه جدی يی . بار نياوردند

 1919به بريتانيايی ها می شد که بر امان اهللا جنگ سال 
ه از آن، گذشت .را نبخشوده بودند 1921و قرارداد سال 

ديپلماسی انگليسی و حمافل سياسی آن از آغاز حبران 
ديگر او را چونان يک شريک جدی  1928پاييز  -تابستان

 .ارزيابی منی کردند
 

سفير بريتانيا در کابل، خمالفان  -به پنداشت مهفريس
رنگارنگ او با نداشنت رهربان متمايز می توانند به 

بزرگ امان اهللا برادر  -نامزدی شاهزاده عنايت اهللا
شايان ياد آوری . مترکز منايند.] گ-برای ختت شهرياری[

 -از نادر خان  1928است که هنوز در ميانه های دسامرب 
و  وزير حربيه  پيشين و سفير افغانستان در پاريس

برادرانش که با شتاب اعالم منوده بودند قصد بازگشت 
از اروپا به ميهن را دارند، به عنوان رقيبان 

  159.القوه سياسی شاه نام برده می شدب
    

غرق می  آشفتگیدر اين ميان، افغانستان به سرعت در 
در هپلوی واليت مشرقی پشتون نشين، مشال استان . شد

نواحی کوهستان و کوهدامن، جايي که پيشواي  -کابل
حبيب اهللا معروف به بچه سقاء  -يکي از گروه هاي شورشي

نون ديگر نابساماني هاي اک شهرت به دست آورده بود،
 . شداجتماعي 

 
رييس شهرداری کابل، که از جتربه بزرگ  -امحد علی خان

کار و نفوذ در اين حوزه  برخوردار بود، به مست رييس 
تنظيميه مشالی و کوهستان گماشته شد که رهنمود گرفته 
بود در اين جا نظم را برقرار منوده، سقاء را خنثی و 

وظيفه خلع سالح کوهستان و مگر، . دستگير منايد
برعکس،  -دستگيری شورشی حمبوب در اين جا ناممکن بود

از  جلوگيریمردم بومی ناگزير گرديدند به منظور 

                                                                                                                                                             
هرگاه بريتانيا سراسر «: کار رهربی وزارت خارجه را باز می گفت

بود خنواهد وادی کابل را با طال هم بپوشاند، وضع راه های ما هب
 »  .يافت

159 . CAB/24/199 Afghanistan. Rebellion of  the Tribes of Eastern Afghanistan. 
Memorandum by Peel, 17th December 1928 
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ناآرامی های بيشرت، بسياری از گروگان ها را رها 
 .منايند

 
سرشناسان بومی يی که  امحد علی با آن ها ديدار کرد، 

چيزی که  –داشتند  سقاء پافشاری بر آشتی دولت با بچه
دولت در گير شورش ها در مشرقی ناگزير بود آن را 

 . اجنام دهد
 

به گونه يي که رويدادهاي بعدي نشان دادند،آمادگي 
دولت براي مصاحله از سوي بچه سقاء چونان ضعف رژمي 
کابل تلقي شد، مگر دولت که راه ديگری نداشت، درست 

که در قرآن شرايط سازشنامه صلح . به مهين راه رفت
، و ....نوشته شده بود، دادن يک صد ميل تفنگ و

مهراه  -روپيه برای خود او و سيد حسين 3000ساالنه
روپيه برای هر يک از  30نزديکش و نيز پرداخت ماهانه 
اين هزينه حتا شامل 160.نفراتش را در نظر گرفته بود
 . بودجه سال روان نيز شده بود

 
امحد علی  -و مناينده آن با اين مهه، تالش های مقامات

کوهدامنی های حتريک شده از سوی رهرب : خان شکست خورد
آخند زاده تگاب، دمشنی خود را با امان اهللا  -روحانی

در ماه دسامرب در نشست سقاء  بچه. پنهان منی کردند
به عنوان  ،روحانيون و ديگر افراد با نفوذ کوهستان

ر شد که در راه امير اعالم و برای گرفنت پايتخت رهسپا
سربازان گريزی که به زور به ارتش دولتی برده شده 

 . بودند، به او پيوستند
 
اين جنگجويان رنگارنگ بيخی  1928دسامرب  14به تاريخ  

در برابر آن ها تنها . به کابل نزديک شده بودند
تعداد انگشت مشاری از دانشجويان مدارس نظامی، 

نائب السلطنه  –خان ايستادگی می کردند که حممد ولی 
وزير حربيه، با تنی چند از  -پيشين و عبدالعزيز خان

 .مدافعان پايتخت نيز به آنان پيوستند
 

وزارت حربيه، بی آن که اميدی به يگان های منظم 
داشته باشد، دستور توزيع سالح به باشندگان پايتخت و 

                                                 
160.  Ghani, Abdul. A Brief Political History of Afghanistan …,  p. 707 - 708 
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حتا دانش . پس آوردن خط دفاعی به ارگ شاهی داد
 .ها و مدارس را بسيج منودندآموزان ليسه 

 
انور، می توان گفت . م -از روی خاطرات يکی از آن ها

که دفاع از پايتخت و رژيم در کل، بس نا به هنجار 
از مواضع واقع در ارتفاعات  -سازماندهی شده بود

چون . حاکم و در ساختمان های دولتی کار گرفته منی شد
رکت داشتند در جنگ از هر دو طرف افراد غير نظامی ش

  161.که به خواست خود می جنگيدند و شليک می کردند
 

دگی های نکارکنان مناي -کولونی خارجيان کابل
در وضع ...ديپلماتيک خارجی، کارشناسان، بازرگانان و

حمله های پيرامون  .بسيار دشواری قرار گرفته بودند
سفارت بريتانيا به يکی از صحنه های اصلی درگيری 

آن هم در حالی که شورشيان و . ودمبدل گرديده ب
سقاء و سفير  ديپلمات های بريتانيايی از مجله خود بچه

بريتانيايی ها تا می  162.مهفريس با هم در متاس بودند
توانستند به بی طرفی خود تاکيد کردند و آدم های 
بچه سقاء هم ابراز آمادگی کردند تا از ساختمان های 

 .سفارت پاسداری منايند
 
هم، اگر چه در کل موفق به جلوگيری از بروز  با اين 

سوء تفاهم ها در مورد نيات دو طرف گرديدند، باز هم 
جمتمع سفارت تا حدی ويران شده بود و پوچه های گلوله 
ها بر فراز آن پرواز می کردند و به هر گوشه و کنار 

                                                 
161  .Anwar M.H. Memories of Afghanistan. Carlton Press, N.Y., 1981. - P. 95 
162 Middle East Centre archive, Loraine Gould collection – GB165-0407, Dec 19,  1928 
 
مهسر هفريس در کتابچه يادداشت های روزانه خود به شرح خنستين متاس 

پرداخته 1928دسامرب  14های شورشيان و کارمندان سفارت به تاريخ 
بچه سقاء : را بيخی مهربانامه خوانده است است و اين متاس ها

کافر است و بايد  –مقاصد خود را ابراز داشت و اعالم منود که شاه 
مهفريس به او توضيح داد که ديپلمات های . سرنگون شود
مهمانان افغانستان اند و درپاسخ در قبال ارجگذاری  -بريتانيايی

 . به  استاتوس آن  اطمينان يافت
. Baker, Anne, and Air Chief Marshal Sir Ronald Ivelaw-Chapman. Wings over Kabul. 
The First Airlift. L., 1975. - P. 54 
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بچه سقاء از اين بابت ابراز تاسف  .آن می افتادند
 163.کرد
 

بود که مقامات رمسی رژيم امانيه در اين در حالی 
تنها مناينده وزارت  -سکوت سهمگينی فرو رفته بودند

 1928دسامرب 22خارجه، پس از پايان جنگ به تاريخ 
 .آن هم قادر به ارائه هيچ گونه کمکی نبود.آمد
 

و [حکومت هند بريتانيايی برای روشن شدن سرنوشت 
چندين  اتباع خود از هند به افغانستان.] گ-جنات

هواپيما فرستاد و کرسی نشينان سفارت با دشواری 
سقاء  بسيار توانستند به موقع به اطالع طرفداران بچه

برسانند که هواپيماها به که تعلق دارد و ماموريت 
برونربی بی  1928در هفته آخر دسامرب . آن ها چيست

سابقه کارکنان سفارت بريتانيا و سپس مهه انگليسی 
ايندگان ساير کشورها و مشاری از افغان های ديگر و من

 .ها، که با ايشان مهکاری می کردند، آغاز گرديد
 
رو در رويی در شهر و پيرامون کابل تا يک هفته  

شورشيان برق را قطع منودند  -ديگر مهچنان ادامه داشت
تا يک هفته ديگر صدای . و شهر در تاريکی فرو رفت

تفنگ ها فروکش منی غرش توپخانه و گلوله های شاديانه 
بنا (درست با چره يکی از مرمی های توپ بود که . کرد

 . خود بچه سقاء هم زمخی شد) به برخی از مدارک
 

هنوز هم بر فراز مواضع نيروهای حماصره شده 
مگر در . هواپيماهای نيروی هوايی مبباران می کردند

اين حال مبب های خود را بدون هدفگيری به هر سو 
به هر رو، ديگر روشن شده بود که 164.ردندپرتاب می ک

 .روزهای رژيم به پايان رسيده است
                                                 

مهسر يکی از کارمندان سفارت در کتابچه يادداشت های  -گلد. ل.  163
بچه سقاء يک «: خودنوشته بود 1928دسامرب  20روزانه خود به تاريخ 

 .»ستو ورزشکار ا) جوامنرد(جنتلمن
Middle East Centre archive, Loraine Gould collection – GB165-0407  

ارتش  یمايچند هواپچه کسانی که  ستيروشن ن امروزتا به .  164
 مبب می ريختند، هدايت می کرد؟ انيشورشرا که بر امان اهللا 
باره  در يیايتانيبر سندگانيو مستند نو یخيتار یها تيدر روا

در گام (از کابل برونربی خارجيان و ژيم امانی روزهای واپسين ر
 یکسان یعني(» یروسگريزيان «بارها و بارها از ) ی هاسيانگل خنست
اين . شوروی را ترک گفته بودند، ياد می گردد هيروس آگاهانهکه 
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شاه نوميد آخرين سخنرانی خود را خطاب به مهشهريان 
خود ايراد کرد و آن ها را به دفاع از صلح و حفظ آن 

وعده های پس از وقت شاه مبنی  .در کشور فرا خواند
ند بر بذل مساعی ويژه به ارتش، ديگر منی توانست

و مهانند خينه [اعتماد شهريان را به او باز گردانند 
مهه توجيهات و خود برائت دهی .]. گ-بعد از عيد بودند

های او تنها خشم بيشرت شهريان را بر می انگيخت و 
 . بس
 

و او در زير رگبار شکواييه ها و گاليه ها و ...
ناخشنودی ها و اهتامات باشندگان کابل و رگبارهای 

 .و مرمی های جنگجويان سرنگون شد گلوله ها
 

در نربدهای روزهای دسامرب و جنوری گاهی هم نيروهای 
اما برای . دولتی امکان ضد محله را به دست می آوردند

. اجنام آن به اندازه کافی انرژی و توان نداشتند
که (ميليون روپيه پولی که عبدالرحيم خان  7/1مبلغ 

به کابل آورده ) وستاو هم پس از چندی به شورشيان پي
بود، نيز نتواستند کمکی به سر و سامان دادن به 

سقاء يا  امان اهللا خان برای دستگيری بچه: اوضاع منايند
هزار روپيه و برای سر  40سيد حسين پاداشی به ميزان

 .هزار روپيه  وعده داد 4 –هر يک از مهکاران آن ها
 

                                                                                                                                                             
در حالی است که در ارتش و نيروی هوايی امان اهللا مشاری از 

 ).ار داد کار می کردندکارشناسان با توافق دو کشور براساس قر
حريف برتر، بر آنان  ات برضرب نيآخروارد اوردن  یبرامهانا 

 .اعتماد شده بود
 
 DH9 چند فروند هواپيمای حوادث شرح داده شده تنها  حلظه در 

 نيبا ساده تر احتدر دسرتس انا بود که  ايتانيبرساخت  فرسوده
 .نبودجمهز هم  یناوبر یدستگاه ها

 
سوی ديگر در  1928دسامرب ميانه های در که  یسيانگل از شاهدان یکي

در گير افتاده بود، آن چه را که  امانيست هااردوگاه  درخط جبهه، 
بود چنين پرداز می  دهيافغانستان د يیهوا یرويفرمانده نستاد 
فرمانده خود از يک کمد ويژه برای خلبانان روسی يک، يک : منايد
 .می داد کوپر یپوند 20مبب 

Baker, Anne, and Air Chief Marshal Sir Ronald Ivelaw-Chapman. Wings over Kabul. 
The First Airlift. L., 1975. - P. 69-70   



 132 صفحه …دولت و اپوزيسيون در افغانستان
 

مگر در  .در استان های مشالی شب نامه هايی پخش گرديد
اين حلظه يک ضربه هر چند هم معنوی، مگر نيرومند از 

آن ها درست . سوی مالهای قندهار بر رژيم وارد آمد
مانند تقاضای چند روز پيش مردم مشرقی خواستار آن 
شدند که شاه مهسرش را طالق بدهد و طرزی را از کشور 

حتا خواستار کناره گيری خود او  یمشار. بيرون منايد
 .هم شدند

 
هر چه بود، مشاری از خواست های شورشيان پذيرفته 

خبش  1929جنوري  9براي مثال، امان اهللا به تاريخ . شدند
مگر با اين هم . بزرگي از اصالحات خود را لغو کرد

محالت بر پايتخت تنها افزايش يافتند و به زودی دسته 
برادر بچه سقاء به کابل  -زير فرماندهی محيد اهللا 

 . شدنزديک می 
 

به تاريخ چهاردهم جنوري در شهر و در مهه دفرتهای 
گرديد که در انتظار يک خرب مهم دولتی دولتی اعالم 

مردم از ساعت ده پيش از ظهر آغاز به مجع شدن . باشند
اما تنها ساعت يک و نيم . در ارگ دلگشا منودند

شاهزاده عنايت اهللا که از سوی سرمنشی کاخ مهراهی می 
ميه امان اهللا خان را در باره کناره گيری گرديد، اعال

پادشاِه  .از تاج و ختت و سپردن قدرت به او باز خواند
، بامداد مهان روز پايتخت را ترک گفته »پيشين«ديگر 

بود تا به خانواده و هوادارانش که در ميان آن ها 
 .مشاری از اعضای کابينه هم بودند، بپيوندد

 
اشندگان کابل بر آن سنجش عنايت اهللا و ب -پادشاه جديد

خواهد .] گ-)پادشاه گردشی[(داشتند که تغيير قدرت
اين بود که . توانست اپوزيسيون را راضی و آرام سازد

 -شهريار نو هياتی را به رهربی حممد صادق خان جمددی
پسر حضرت شوربازار به کاخ باغ باال نزد بچه سقاء 

 .فرستاد
 
. هللا خان را رد کرداما رهرب شورشيان نامزدی عنايت ا 

يکی ديگر  -آن گاه جمددی کوشيد سردار حممد عثمان خان
مناينده جملس را برای  -از منايندگان خاندان مصاحبان

 .  مگر باز هم بيهوده. اين کار پيشنهاد منايند
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پيشواي شورشيان نامزدي عنايت اهللا به عنوان شهريار 
وان امري جنوري خودش به عن 19کشور رد کرد و به تاريخ 

نو  افغانستان  به نام حبيب اهللا غازي  اعالم پادشاهي 
 . کرد
 

جنوری آخرين مدافعان پايتخت آغاز  18مقارن با شام 
به گريز منودند و با فرا رسيدن سپيده دم ارگ شاهی 
که عنايت اهللا خان با مهراهان خود در آن پنهان شده 

دگان طرفه اين که پا. بودند، نيز به حماصره در آمد
 .دژ هيچ گونه اقدامی در برابر شورشيان نکردند

 
حومه مشالی 165در مهين حال باشندگان پايتخت به سوی کاخ

سقاء در آن مستقر گرديده بود، می  کابل، که بچه
گروهی شتاب داشتند وفاداری خود را نسبت . شتافتند

ديگران تنها می خواستند شاهی . به او اعالم بدارند
دم ساده روستايی برخاسته بود، را را که از ميان مر

 .ببينند
 
حماصره شدگان در ارگ، هيات ديگری را باز هم به  

اين . سقاء فرستادند رهربی مهان حممد صادق جمددی نزد بچه
بار توافق صورت گرفته بود که عنايت اهللا خان و 
مهراهان او با هواپيمای بريتانيايی به هند پرواز 

جنوری  19نيمه روز تاريخ  کنند، که مهين کار را در
سقاء وارد ارگ گرديد و  به زودی بچه. اجنام دادند

نوعيت و هتديدات دست به تاراج هواداران او، با رغم مم
هر چه بود، اين گونه دوران امانی  .پايتخت يازيدند

 . به پايان رسد) عصر امانيه(
 

به هر رو، هر چه بود مقارن با اواخر سال های 
ستان به يکی از بی ثبات ترين کشورهای افغان 1920دهه

امان اهللا  -فرمانروای نو: خاور زمين مبدل گرديده بود
موفق به بازگرداندن استقالل  1919خان، که در سال 

کامل کشور گرديده بود، در آينده با پيشگيری اصالحات 
 .شتابزده و نسنجيده آن را به بست کشاند

 

                                                 
منظور از عمارت باغ باال است که کنون ديگر در درون شهر .  165

 .قرار دارد
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سنتی افغانستان، عقب ماندگی اجتماعی و سياسی جامعه 
حمدوديت منابع داخلی و خارجی آن، پشتيبانی کمرنگ 
اليه های نو اجتماعی از اصالحات نيز تاثير خود را 

 .برجا گذاشته بودند
 

سر اجنام هم، نقش بس زيانبار و حتا مرگباری را بلند 
شخص .] گ-منفی[پروازی های افراطی و ديگر خصوصيات 

و مزامحت می کردند تا امان اهللا بازی منود، که به ا
 -مناسب و سزاواری را برای حتوالت بورژوا راهکار

ليربال در افغانستان برگزيند و در کل مناسبات کاری 
و شخصی مناسبی را با پيرامونيان نزديک خود که به 
خاطر آن ها اصالحات بی سابقه برای کشور خود و حتا 
 تا جايی برای مهه خاور را آغاز منوده بود، برپا

 .   منايد
 

پژوهشگران و مهه کسانی که در اين باره می نويسند، 
هنوز هم هنگام تالش برای شناسايی شاخص ترين ويژگی 
های سيمای انسانی و شيوه سياسی امان اهللا خان دچار 

 .سر درگمی و دشواری هستند
 
يکی از  -ديپلمات و خاور شناس امريکايی -پاوالدا. ل

دوره از تاريخ افغانستان،  آگاه کار ترين خربگان اين
او : بود» مستبد دموکراتيک«می گويد که امان اهللا يک 

از ديدگاه باورهايش دموکرات بود، مگر پيهم و مهواره 
در موقعيت هايی قرار می گرفت که در فرجام تنها 
تدبيرهای خشونتبار و استبدادای می توانستند گره 

  166.کار را بگشايند
 

يی که پاوالدا می پنداشت، جوان به طور کلی، به گونه 
و مهراه با آن انگليسی ستيزی و بيزاری او از 167بودن

 -و ديگر پيامدهای آموزش و پرورش ليربال168بريتانيا

                                                 
166 . Poullada L. Reform and Rebellion in Afghanistan, 1919 – 1929. L., 1973. - P. 65 
بايد با تاسف نشاندهی کنيم که تا کنون هم زندگی نامه کامل يا 

 .حتا شرح مفصل زندگانی امان اهللا خان نوشته نشده است
 .گ-.سال داشت 27امان اهللا هنگام نشسنت بر ختت شاهی .  167
 

هوادار دو آتشه ترکيه به او داده  -اين احساس را حممود طرزی.  168
ان جنگ جهانی يکم ترکيه با آملان مهپيمان شده و چون در زم. بود

در برابر انگليس قرار گرفته بود، طرزی ترکوفيل نيز دمشنی 
انگليس را در دل گرفته و با امير حبيب اهللا انگلو فيل از در 
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تيپی که بی (بورژوايی، ويژگی های شخصی شاه اصالح طلب
ترديد برای صحنه سياسی افغانستان و حتا در کل شرق 

» انقالبی«شاهی ، نه تنها باعث پديدآيی پاد)نو بود
، بل که شکست و دگرگونی 1920افغانستان سال های دهه

خود اين انقالب به سلسله يی از خانه جنگی ها و 
تباری گرديد، که به دشوار در  -درگيری های سياسی

 .آتش آن فروکش کرد 1930ميانه های سال های دهه 
 

عوامل خارجی نيز در واژگونی رژيم اصالح طلب موثر 
چه امان اهللا خان توانست به سرعت به عنوان گر. بودند

يک شخصيت مبارز و استعمار ستيز تبارز منايد، مگر 
را به شکل راستين ) منزلت(نتوانست اين اتوريته 

سياسی و يا نيروی ديگری حتا در آسيا، که جنبش های 
 .ملی پا می گرفت، تبديل منايد

 
يی بزرگرتين و بانفوذ ترين حزب سياسی هند بريتانيا

با «کنگره ملی هند و رهربان آن، به خصوص هنرو،  -وقت
نگرانی عميق حتوالت افغانستان را پيگيری منوده و 

کميته کاری  169.»مهدردی عميقی با شاه دلير داشتند
کنگره ملی هند برای عناصر مرتقی کشور مهسايه آرزوی 

 .اما اين آرزومندی ها حتقق نپذيرفتند. پيروزی منود
 

ان و مهکارانش به جتارب خارجی در زمينه امان اهللا خ
حتوالت عالقه مند بودند، اما هر چه بود نتوانستند 
آفرينشگرانه از جتارب اصالحات پياده شده در مدت 

ترکيه و ايران هبره  -مشابه در کشورهای شرقی ديگر
در (گيری منايند و نيز بيشرت مشخص از کمک های ترکيه 

 . هبره برداری منايند ..)عرصه های نظامی، آموزشی و

                                                                                                                                                             
هر چند او نتوانست آتش دمشنی انگليس را در . خمالفت پيش آمده بود

 -نست داماد جوان خوددل امير بر افروزد، مگر به آسانی توا
 .گ-.شهزاده امان اهللا را به اين خط بکشاند

169  .Prasad B. The origins of Indian foreign policy. The Indian National Congress and 
world affairs, 1885 – 1947. Bookland Private Limited, Calcutta, 1960. – P. 75.  
 

يسيون ديپلماتيک بريتانيا در يکی از کارمندان م -ماسپارت. س
که شايد در نشست  1923کابل، در سخنرانی خود به تاريخ يکم نوامرب 

جامعه مطالعات آسيای ميانه ايراد منوده بود، چند بار مرتقی بودن 
بسياری از تدبيرها روی دست گرفته شده از سوی امان اهللا و 

 .پيرامونيان او نشاندهی منود
   Mss Eur F223/79 
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عامل بريتانيا نيز تأثير نه يکدستی بر سرنوشت جتربه 

هر چند نقطه اشرتاک . اصالحات امان اهللا خان داشته است
به ويژه آثاری (بسياری از آثار در باره افغانستان 

تاييد ) که در تاريخ نگاری شوروی هتيه شده بودند
به خاطر  دسايس و حتا مسوول بودن بريتانيای کبير

ناکامی اصالحات و درگيری های آينده درونی افغانستان 
بوده است؛ اسناد  1929به مشول جنگ های داخلی در سال 

گوناگون در باره متعادل بودن سياست های بريتانيا 
در حمور افغانستان در درازای چندين دهه، از مجله عهد 

 . امانی گواهی می دهند
 

يار شايسته کار کرده در اين زمينه، کارشناسان بس
اند که با زبان های مهم افغانستان و ديگر زبان های 

آن ها افغانستان و کشورهای . شرقی آشنايی داشته اند
در جايگاه خنست . مهسايه آن را خوب می شناختند

 –رييسان آن –کارمندان ميسيون بريتانيا در کابل
تيتلر  -و پسان ها ماکوناچی، فرئزر(گرانت، مهفريس 

مسووالن خبش های جداگانه  -و زيردستان آن ها...) و
کار ديپلماتيک، با اطمينان سياست کشور خود را پيش 

 .می بردند
 

اما در اين حال، مهچنين منافع کشور ميزبان و 
نيازهای عينی آن به پيشرفت را نيز به سنجش می 

با آن که مشی تسريع مدرنيزاسيون را تاييد . گرفتند
 170.منی کردند

 
شن است بر آن ها درست مهانند مهتايان افغانی شان رو

اما نه .  فشار وارد می آورد 1919سندرم جنگ سال 
امان اهللا خان و نه بريتانيای کبير با دستگاه چند 

حکومت هند بريتانيايی و دستگاه (وجهی امپراتوری آن 
از مهکاری در تراز عملياتی و در ) سياست خارجی آن

 .زدند دراز مدت سر باز منی
 

                                                 
عضو ميسيون  –مسپرات . برای مثال نگاه شود به سخنرانی س.  170

  1923نوامرب  1ديپلماتيک بريتانيا در کابل به تاريخ 
Mss Eur F223/79, 1st November 1923. – P. 3 - 6 
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در سراسر مهه سال های ميان دو جنگ بزرگ جهانی ميان 
موضوعات سنتی مورد حبث موضوع قرار داد دوستی، کمک 

با اين حال، خط . های نظامی و اقتصادی در ميان بود
پارتيشن يا نوار جداگر مساله مرزها و وضعيت قبايل 

 .پشتون در گسرته مرزی هند و افغانستان مانده بود
 

ها در اين جا نيروهای چشمگيری را نگه  انگليسی
 -داشته بودند و مسايل بسياری را با ساختمان سياسی

اداری گسرته قبايل پشتون جتربه منوده بودند و اکتشاف 
. پر دامنه يی را در خود افغانستان پيش می بردند

کابل به پيمانه کامل و بيخی از اين امرآگاه بود و 
نقض استقالل خود نکوهش و پيوسته مهسايگان خود را در 

 .سرزنش می کرد
 

اين در حالی بود که خود هم در هر دو سوی مرزها 
هم در  -بيکار ننشسته و دست روی دست نگذاشته بود

 .آسيای ميانه و هم در گسرته مرزی هند بريتانيايی
 

در (منايش تکنيسين هوايی با پرواز هواپيماهای جنگی 
برگزار شده از سوی ) لدر گسرته قباي 1929هشتم جنوری 

جاسوس معروف، که در آن زمان عمال  -)عربستان(لورنس 
بازنشسته شده و در نيروی هوايی بريتانيا تقريبا 
دواطلبانه برای خود سرگرمی يی فراهم منوده بود، مناد 

و سوء .] گ-بريتانيا در برابر افغانستان[نربد هنانی 
مستقل ظن به دخالت بريتانيا در امور افغانستان 

 171.گرديده بود

                                                 
به سر می برد و در  يیايتانيدر هند بر 1926سال از الرنس .  171

 هایکننده پروازمهاهنگ  -پيماهوا کيمکانتکنيسين يا کوچک کرسی 
کار  خود جورج ساملوند نيريددوست فرمان مهايونی زير  يیهوا یروين

 .می کرد
 

باره پويايی های در  یاطالعات چقابل دسرتس تقريبا هي دارکدر م
پرداز  ازبه جز . ديده منی شود) نام مستعار الرنس(تکنيسين هوايی

 یقيموس يیشنوازنده داری های بزمی و شب  رمانتيک سيمای او در
گويا بنا به خواهش  -هومرو  سهيادانه شب یگرامافون و ترمجه ها

 .ز زبان يونانی ديده منی شودا -دانشگاه اکسفورد 
 
 شينواریراه اندازی شورش الرنس در  بهحال، مقامات افغان  نيا اب

مطبوعات  در اين باره حتا به عاتيشاآوازه ها و  .مشکوک بودند
برای رهايی يابی [يی ايتانيو مقامات برهم راه يافته بود جهان 

از درد سر پخش شدن آوازه ها در باره الرنس و هراس از تيره شدن 



 138 صفحه …دولت و اپوزيسيون در افغانستان
 

 
 1928با پرداز موقف بريتانيای کبير در رخدادهای سال 

يکی از آگاه ترين  -يوری تيخانف ،1929اوايل سال  –
پژوهشگران روابط انگليس و افغانستان بين دو جنگ 

بريتانيا خرد ... «: جهانی و دوران جنگ، می نويسد
ه متام بياني. ... ورزانه موقف بی طرفی را برگزيد

های متعدد سياستمداران افغان و شوروی، کارزار خشم 
آگين در مطبوعات جهان در برابر دسايس و توطئه های 
بريتانيا در افغانستان، بر پايه گمانه زنی ها 
استوار بوده و يا حتريف اطالعات آگاهانه مشرده می 

دولت بريتانيا به آن بسنده کرد که با رضايت . شدند
گونی امير اصالح طلب حمکوم به دست مندی به متاشای سرن

 172».اتباع متعصب خودش نشست
 

با وی می توان در اين زمينه مهداستان گرديد و 
ديدگاهش را پذيرفت، بی آن که که چند بعدی بودن 
سياست خارجی هر يک از قدرت های بزرگ را فراموش 

واکنش بريتانيا به حبران اواخر سال های : کنيم
برای مثال، . س پيچيده بودافغانستان ب 1920دهه

کارمندان ديپلماتيک بريتانيا در کابل که در خط اول 
جبهه سياست خارجی بودند، نيک  آگاهی داشتند که چه 
آزمون دشواری فرا راه افغانستان پس از واژگونی 

اگر چه چند سال بعد مهان .امان اهللا خان قرار دارد
مه عجيب کارمندان دوره فرمانروايی او را  چونان درا

گاه به شکل کميدی و «و غريبی ارزيابی می کردند که 
 173».گاهی هم به شکل تراژدی به پرده منايش در می آمد

 

                                                                                                                                                             
جاسوس پيس کسوت به ناگزير گرديدند  .]گ-روابط با کابل

عدن،  -تازه خدمت را پيشنهاد منايندمکان  نيچند یامپراتور
 . خود هنيبازگشت به م اي، سنگاپور، یسومال

 
پس از چندی و داد راه بازگشت به ميهن را برگزيند  ترجيحالرنس 

 .در گذشت خانه اش یکيدر نزد کلتيموتورساثر تصادم در 
Baker, Anne, and Air Chief Marshal Sir Ronald Ivelaw-Chapman. Wings over Kabul. 
The First Airlift. L., 1975. – P. 117 - 120   

سياست قدرت های بزرگ  -ستاليننربد افغانی ا:  نگاه شود به.  172
 .در افغانستان ، و قبايل پشتون

173 . Fraser-Tytler W.K. Afghanistan and its relations with the new India, 1948. – P. 24. – 
GB165-0326, box 3/1/15 
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در واقع، نقش روسيه شوروی در امور افغانستان حتا 
روابط دو کشور : بودبيشرت حبث برانگيز تبارز منوده 

مهسايه هر چه بود به تراز روابط معتمدانه و مهپيمانی 
امان اهللا تا پايان سلطنت خود برای شوروی ها . يدنرس

راستش، به . چونان يک پارتنر پر درد سر مانده بود
خودی خود وضعيت افغانستان به گونه عينی يک رشته 
چالش های اجتماعی، سياسی، اقتصادی و حتا نظامی سر 

  174.شکنانه را در بر داشت
 
نگرش  1920دهه سال های در طول حل درست آن ها رای ب

 گوناگونو هنادهای  ساختارها متفاوترفتارهای ها و 
سياست پيشربد  بابه طور مستقيم يا غير مستقيم که 

مرتبط  و مشخصا در افغانستان خاورهای شوروی در 
 175.سنگ اندازی می کردند بودند،

 
برای مثال، کميساريای خلق در امور خارجی، به ويژه 

يبانی از رژيم دستگاه مرکزی آن، پيگيرانه مشی پشت
را پيش  1929سال اوايل  – 1919 کابل مدل سال های

                                                 
 دوره درو افغانستان  یلقوه روابط شوروابا مشکالت در مشار.  174

 و یتر شدن اختالفات شورو تيره ديهتد interwar)(بين دو جنگ جهانی
 ، چيچيرينليدل نيه مهدرست ب. داشت در افغانستان وجود ايتانيبر

ست توان یکه م ستانبا افغان یدفاععقد پيمان  به شدت در برابر
بينجامد، جلوگيری می  ايتانيبرپيشين و  یشورو منازعه ميانبه 
 انيشورش برابر دردولت افغانستان حق کامل داريم از ما « :کرد

صورت بروز جنگ ميان افغانستان و اما در  .پشتيبانی مناييم
 .»شويمانگلستان يم در گير نربد با توانی ، ما منانگليسی ها

، پرونده 62، فوند بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه
  .166، برگ 243، کلرتن 2ويژه 

 
تيسم لگام بوروکرابر گواه آشکار مهچنين فاکت های د اسندر ا.  175

های ساختاراز سوی  یدولت مرکز سبوتاژ تصاميم احت ايو گسيخته 
 -تلگرام ترتکو بارز آن می تواند، مثال. يی ديده می شودمنطقه 

 تتاشکن از 1921نوامرب هشتم  در يکی از سامعين اکادمی ستاد کل
ترتکو که برای دو ماه  :کميسار خلق شوروی باشد-عنوانی لنين

دليل کارشکنی های به «، گسيل گرديده بود افغانستانريت به مامو
يانه گير کرده م یايدر آس »یبه خصوص خبش روابط خارجبومی مقامات 

کميسار خلق در امور خارجی و ستاد کل  بود و حتا شکايت او به 
از اين رو ناگزير به خود لنين . سراسری نيز چاره ساز نگرديد

  . مراجعه کرد
 

، 4 پرونده ويژه،  130فوند،  (GARF) هيروس ونيفدراس لتیبايگانی دو
 149. ، ص 455کارتن
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انتظامی و  ،در حالی که هنادهای نظامی. گرفته بود
که  امنيتی شوروی و در گام خنست سازمان های اطالعاتی

، داشتند در افغانستانراستين درک هبرتی از وضعيت 
و انه داشتند به طور فزاينده بدبين موضعگيری های

وضعيت در اين کشور حتول ناريوهای جايگزين سبرای 
 .آماده می شدند

 
اصالح  -اقتدارگراو از ديدگاه شکل مشروطه رژيم شاهی 

چهارچوب های امان اهللا اساسا در طلب از ديدگاه سرشت 
های ماجراجويانه طرح و دقيق تر انقالبی  -رمانتيک
از آخرين آتريبوت  1920بی پروا که در اواخر  کمينرتن

 ستاد بين املللی انقالب جهانی حمروم گرديده بود، های
 .منی گنجيد

 
که مقارن با اين زمان ديگر  کمينرتنبرنامه های در 

و حتليلی در تبليغی  -به يک هناد درجه دوم سياسی
مبدل راديکاليسم چپ سياسی  -بين املللیزيرساخت های 

داده » پيشگيرانه«نقش افغانستان گرديده بود، به 
ربط منطق واقعی توسعه آن  که بسيار کم با شده بود
 .می گرفت

 
هم کارشناس و نظريه پردازان برجسته کمينرتن و  هم

 حتليلگران دون پايه و ميان پايه آن که در عمل 
دوران را پياده می ساختند،  سازمان های اين تصميم

مشی او  و حتا می پنداشتند مرحله گذشته را امان اهللا 
می گرفتند و ها و سرزنش های تند را به باد نکوهش 

 .می مشردند» انقالبی«به عنوان  خود او را 
 

پا گيرنده جنبش ميان ور سياست او که مانسرنوشت 
کرنش  از طريق چند مرحله ( و سرمايه داری... یدهقان
، منجر به از دست بود امپرياليسمدر برابر ) پيوسته

اه ضد افغانستان به پايگشدن بدل مدادن استقالل و 
خودجوش های فشار نارضايتی  زير شوروی و يا سرنگونی

 .گرديددهقانان 
 

که در آن هنگام يکی از  -راستيسالف اوليانفسکی
حتليلگران جوان کمينرتن بود و پسان ها يکی از مهاهنگ 

سياسی در خاور و  -کنندگان اصلی جنبش های اجتماعی
ان تئوريسن سياست خارجی شوروی در اين ناحيه از جه
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گرديد، در پی واژگونی رژيم امان اهللا و رويدادهای 
تنها فرجام کار «: سده بيستم نوشت 1920سال های دهه 

که امان اهللا پيش يی و تنها  با چنين سياست طبقاتی 
سياست بسيار . می توانست چنين باشدگرفته بود، 

زمان  عينمتضاد و متناقض، که می خواست در 
سرمايه داری حتت حاکميت  افغانستان را به يک کشور

به ست ارت منايد دجسبی آن که  -زمينداران مبدل سازد
سرمايه کش ماقبل سيستم هبره  واقدامات قاطع بيازد 

بر پايه ی ودتا حدرا حفظ منايد و تنها  داری فئودالی
   176».اصالح کند پولی-يیشکل کاال

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مترکز زدايی در افغانستان : دوم خبش
 1929جنگ داخلی در سال و 

 
عوامل : 1929افغانستان در اوايل سال . 1.2

 : داخلی و خارجی جنگ و سياست های شوروی
 

                                                 
جنگ داخلی در «اسرتاخف  -اوليانفسکی، تقريظی بر کتاب سوکولف.  176

 201-200، مسايل کشاورزی، صص 1930، مسکو، لنينگراد »افغانستان
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يعين در گرماگرم حبران افغاني  1928سيزدهم دسامرب سال 
در اوج تالش هاي نريوهاي  1920اواخر سال هاي دهه 

شورشي به رهربي بچه سقاء در زمينه تصرف کابل، رهربي 
سياسي شوروي تصميم گرفت از پادشاه امان اهللا عايل 

به خاطر وضعيت  دشوار دولت  -پشتيباني منايد
ميل  1000بر پايه توافق،  ، به اين کشورافغانستان

 1000قبضه تيربار،  20تفنگ با مقادير مقتضی کارتوس، 
عدد مرمی شيميايی توپخانه و يک ايستگاه راديويی  

پشم ،  -وان پرداختداده شود و در ازای آن به عن
  177.گرفته شود...) پنبه، قره گل و

 
تشکيل » و«در مهين پيوند، بی درنگ کميته يی با رمز 

خنست وزير، استالين،  -شد متشمل بر رئکف
که مهچنين (وزير دفاع،  -اوردژونيکيدزه و وروشيلف

 ). مهاهنگ کننده اين کميسيون بود
 

سي کميته سيا دفرت نشست دسامرب دربيستم  به تاريخ
تدبريهاي معني بيشرت  روسيه کمونيستسرتاسری  مرکزي حزب

سياسي مبين بر محايت از رژمي رو به  -داراي بار نظامي
گام خنست به پادشاه  مسکو در: واژگوني اختاذ گرديد

مصوونيت مرز مشايل افغانستان را تضمني داد براي آن که 
 ،داشتهوي بتواند سپاهيان خود را از مرزهاي  مشايل بر

مگر، شرط مهم محايت . در برابر شورشيان سوق دارد
شوروي به دست آوردن اطالعات موثق در باره آرايش نريو 
در کشور، برنامه هاي رخيته شده براي دستيابي به 

هاي مبارزات بعدي امان اهللا به خاطر  طرحپريوزي و 
 . بازسازي منظم در کشور، بود

 
 27شوروي، به تاريخ اصلي اسرتاتيژيک رهربي  برنامه
، با تصميم دفرت سياسي کميته مرکزي حزب 1928دسامرب 

در سيماي رهنمودها ) بلشويک(سرتاسري کمونيست روسيه 
سفري شوروي در کابل، چهارچوب  -به ليونيد استارک
شورش ضد امان .] گ-در اين سند. [دقيق تري پيدا منود

بر ضد  اقدام پرشور انگليس که مهچنني«اهللا، به عنوان 
                                                 

، 17فوند بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه،.  177
 .12، برگ  7کارتن ،  162 هپرونده ويژ

افغان ها مهچنين خواستار به دست آوردن مبب های شيميايی شده 
چنين مبب هايی پاسخ رد » نداشنت«مگر، به آن ها به دليل . بودند

 .15مهان جا، برگ  –. داده شد
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هدف اصلي . ؛ ارزيابي شده بود»شوروي متوجه مي باشد
سياست شوروي در حمور افغانستان، پشتيباني از دولت 

که از ديد رهربي مجهوري فدراتيف سوسياليسيت (موجود 
يگانه جريان مرتقي افغانستان مبارز «روسيه شوروي، 

 .، اعالم گرديده بود)بود» براي استقالل کشور
 

ود داده شد که با امان اهللا خان متاس هاي به سفري رهنم
پيوسته داشته و وي را به اختاذ تدبريهاي  پرشور و 

که مهم ترين آن ها مي بايسيت اجياد  ، بر انگيزدقاطع
و در کوتاهرتين  در مدت کوتاه به هر هبايي که شده

نريوي  نظامي با انضباط و مطمني با مشت « زمان ممکن
مشال در منطقه مزار شريف،  در قندهار يا در» آهنني
 .باشد

 
دقيقرت سخن بر سر تشکيل يگان هاي رزمی از عشاير  

که در نظر بود با  تفنگ  ها، بود مشايل افغانستان 
اين گونه . تيربارها و مربيان  شوروي جمهز شود

 تسهيالت جدي به باور اسرتاتيژيست هاي  شوروي، مستلزم
يعين  بسنت قرارداد  بايستهپايه حقوقي  داشنت شالوده و

اشرتاک کنندگان اين نشست مهم . نو ميان دوليت بود
قيمت ها و شرايط بسيار «: بسيار سخاورز بودند

 178.»مساعدی را می توانيم پيشنهاد کنيم
 

مقارن با اين زمان، امان اهللا پيوسته مواضع خود را 
بيشرتينه  1929از دست مي داد و در آغاز جنوري سال

چيزي که مسکو را به  -ملغي اعالم منود اصالحات خود را
 . کرد و نوميد گونه جدي دلسرد

 7مستشار نظامی سفارت شوروی در گزارش تاريخی  -رينک
امان اهللا خان با عقب نشينی «: خود نوشت 1929جنوری 

های پيهم خود در برابر اليه های ارجتاعی و واپسگرا، 
ه موضع که به منايندگی از شورشيان عمل می منايند، ب

   179».می لغزد بند و بار يک سياستمدار بی
 

                                                 
،  گفتنی است که اين پيش نويش جلسه دفرت سياسی 20مهان جا، برگ.  178

يکی از چند سند انگشت مشاری است که بدون  -1928دسامرب  27تاريخی 
 .مهر و امضای استالين مانده اند

بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند سکرتريت قره .  179
 .9، برگ 71، کارتن 12خان، پرونده 



 144 صفحه …دولت و اپوزيسيون در افغانستان
 

سرنوشت مشال افغانستان، نگراني ويژه جانب شوروي را 
تشکيل (هر گونه حتول اوضاع در آن : بر مي انگيخت

، مستلزم تدارک بايسته ... )دولت مستقل و مانند آن
مگر فروپاشي . و برنامه ريزي حساب شده اقدامات، بود

نامطلوب پنداشته مي شد که تنها  کشور مهسايه در کل
مشال جدا شده بدون : براي بريتانياي کبري سودمند بود

پشتيباني شوروي، توانايی زيستايي نداشت که حفظ 
ثبات در مرزهاي افغانستان و شوروي را با هتديد 

 .روبرو مي ساخت و پر درد سر و مشکوک بود
 

به  دولت امان اهللا در روزهاي واپسني بار ديگر براي
افغان ها : دست آوردن کمک نظامي به شوروي رو آورد

براي بازآرايي ارتش به کمک مربيان شوروي موافقت 
سنگ اندازی های مگر، اوضاع سياسي و . اصويل منودند
به مشول (پنهان کارمندان بلندپايه دولتیپيدا و 

جمايل به پياده ساخنت اين ) وزير حربيه -عبدال عزيز
 . ايده مني داد

 
سياست حکومت «: در پايان گزارش خود نوشت کينر

که تا جای امکان  چنين استافغانستان در قبال شوروی 
او  180».از آن کشور بگيرد و در برابر هيچ چيزی ندهد

به رهربی خود در مسکو پيشنهاد کرد تا به مشی وارد 
چيزی خود  -آوردن فشار بر افغان ها رو بياورند

 .بودآشکارا در کابل پيش گرفته 
 

سفير شوروی در کابل، از اين هم  -ليونيد استارک
من هر چه بيشرت به اين باور می «: بيشرت بد بين بود

 ».شوم که ما در آستانه آغاز جنگ جهانی قرار داريم
 

با اين مهه، امان اهللا حتا هنگامی که با هتديد بالفصل 
واژگونی رژيمش رويا رو شده بود، تصميم به پذيرش 

مول پشتيبانی شوروی که او را مکلف به کدامين فر
تازه مهين انگليس ستيز سر سخت . چيزی بگرداند، نگرفت

در ! برای به دست آوردن کمک نظامی به لندن رو آورد
لندن برای خود روشن می ساختند که آيا امان اهللا با 
خواهش مهانندی به حکومت شوروی نيز رو آورده است يا 

ردن پاسخ منفی، با لبخند نه؟ مگر حتا با به دست آو

                                                 
 .17مهان جا، برگ .  180
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 به هبانه کناره گيری او از پادشاهی و اوضاع سر درگم
 181.او پاسخ رد دادند.] گ-سفير[افغانستان به  در

: 1929رويدادهاي بعدي در پايان هفته دوم جنوري 
کناره گريي امان اهللا از ختت و گريز وي به قندهار، 

وي به اشغال کابل از سوي نريوهاي بچه سقاء و اعالم 
رهربان شوروي را ) دوم(حبيب اهللا  -عنوان امري نو
 نشستدر جنوري  هژدهمبه تاريخ : غافلگري نکردند

سفري  -استارک. کميته خلق در امور خارجه به ل
بی آن که حکومت نو را بايسته است « گرديدپيشنهاد 
روابط  آنبه گونه فرماليته، با  بشناسد،به رمسيت 

  182.»منايدکاري را حفظ 
 

مهزمان، با آن، به او رهنمود داده شد تا برنامه ها 
در اين . و مقاصد امان اهللا را براي خود روشن سازد

عمال از دادن (حال، با دوري گزيين از امري واژگون شده 
به او خودداري ورزيده و .] گ -به شوروي[پناهندگي 

با آن که روشن . به وي توصيه گردد تا به ترکيه برود
افغانستان را ترک  1929ان اهللا در اوايل است که ام

مگر مادامي که وي ). کرده و در ايتاليا سکونت گزيد
دولت «ناگزير از ختت کناره گريي منوده و در قندهار 

اجياد منوده و هنوز در کشور به سر مي برد، زير » ملي
 . ديد رهربي شوروي بود

                                                 
181  .India Office Files, L/P&S/10/1289, p. 488 – 489 

 نيدر اکه آورد  یم اديبه ، ايتانيبر ريفس -) Humphreys(مهفريس 
او ابتدا  حلظات حبرانیدر : گفت می روزها امان اهللا اغلب به او 

و تنها در صورت رو خواهد آورد به انگلستان برای دريافت کمک 
 . 477، ص . Ibidem هيروسدريافت پاسخ رد به 

فت برای دريا امانيست هانيز به فاکت رو آوری ) (L. Adamekآدمک 
جنگ افزار و ساز و برگ درخواست  :کند یمدهی نشان سيبه انگلکمک 

را شجاع ) یآملان و شورو راهبه افغانستان، از  و سپس رساندن آن(
مهکاران  نيتر کيزداز ن یک، يافغانستان در لندن ريسف -الودله

اين درخواست، درست  .پيش کرد به وزارت امور خارجه ،امان اهللا
 ايتانيبر کيپلماتيدر منبع دکه در باره آن (ست مانند درخواست خن

 . انگلستان رد شداز سوی  ،) يادآوری گرديده بود
 

می او (به ميهن فرا خوانده شد از لندن شجاع الدوله پس از چندی 
تقويت  هراتاستادار نو ه عنوان را بب امانيست ها تيموقعبايستی 
 .کشور باز گشت به  یشورواز راه و ) می کرد

– Adamec L. Afghanistan’s Foreign Relations ...  p. 160 
182 . Ghani, Abdul. A.Brief History of Afganistan.- Lahore.1989/ P-/187 



 146 صفحه …دولت و اپوزيسيون در افغانستان
 

وز به قندهار رسيد و سه ر 26امان اهللا خان، در جنوری 
و سرشناسان بومی را فرا خواند و داليل  بزرگانبعد، 

کناره گيری خود را از تاج و ختت توضيح داد که مهم 
 183.متايل به جلوگيری از خونريزی بود -ترين آن

 
در مهان زمان، او سوگند خورد که تا آخرين قطره خون  
در اين حال امان . برزمد» نابودسازی رهزنان« تا و

ر انگيخنت احساسات ملی هم قبيله يی اهللا متوسل به ب
-)پشتونی[(مطمئن هستم که هيچ افغانی«: هايش شد 

هيچ  ها، و نه حتا  غلزايیدرانی ها و  خصوص، به .]گ
اطاعت خنواهند  سقاء بچهاز رژيم شرم آور  يیهزاره 

 )پشتون ها( قدرت بايد در دست افغان ها. کرد
 184».مباند

 
ين برنامه سرکوب با اين مهه، تالش ها برای تدو

و (که خود را امير خوانده بود  سقاء بچهنيروهای 
امان اهللا به مهين دليل کناره گيری خود را از تاج و 

پادشاه پيشين هر چه بيشرت . موفق نبود) ختت پس گرفت
رجام هم تصميم به فو خشم می شد و در  نوميدیدچار 

ی رفنت به هرات گرفت، که از آن جا اميدوار به برگزار
 .مارش به سوی کابل بود

 
عنايت مادرش،  -در اين حال، قندهار که عليا حضرت

که  پيشين حربيهوزير  -برادرش و عبدالعزيز خان -اهللا
کنون ديگر به مست استاندار قندهار گماشته شده بود، 
در آن می ماندند؛ می بايستی چوناِن پشت جبهه استوار 

 . می ماند
 

فرماليته کناره گريي خود مادامي که پادشاه به گونه 
اجياد و در کشور » دولت ملي«را لغو و در قندهار 

زمستان . بود، در گسرته ديد رهربان شوروي قرار داشت
با فيصله  مناينده ويژه شوروي -سولوفيفوالديمير  929

 دفرت سياسي براي روشن کردن وضع، به مقر امان اهللا
ناگواري ها  او با پذيرفنت ريسک بزرگ و حتمل. گسيل شد

با پرواز با يک هواپيماي قراضه از راه هرات به 
                                                 
183 . L/P&S/1285, Ali Ahmad, The Fall of Amanullah, p. 31back – 32 back 

بنا به داليل نامعلومی به پارسی سخنرانی کرد که سخنانش از  شاه
 .والی قندهار به پشتو ترمجه می شد -عبدالعزيز خان سوی

184  .Ibidem, p. 33 
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قندهار، اطالعات بايسته را در باره امان اهللا و 
 .نزديکان وي به دست آورد

فنی او يک خلبان، يک  -در بافت گروه پشتيبانی
تاجيک (کاملی . مکانيک و يک اپراتور حضور داشتند

ان مرتجم به عنو) آموزش و پرورش(رييس معارف  -)تبار
 .يف بودفمهراه سولو

 
توفان فربوری : پرواز بسيار دشواری در پيش رو بود

 –در دشتستان های هرات باندهای جنيدخان. موج می زد
رهرب بامساچيان ترکمن فرمان می راندند، که می 

شوروی را در ) هيات اعزامی(توانستند اکسپديسيون 
 -نندصورت فرود ناگزير، دچار ناخوشی های جدی گردا

چيزی که چند بار در راه رسيدن هيات به قندهار رخ 
 .داد
 

شب هنگام : راستش، ديدارهای دوستانه يی نيز داشتند
در جای خلوت و خشک، افراد قبيله درانی به منايندگان 

آن ها حتا به مسافران نان و آب  -شوروی کمک کردند
 .دادند

 
ه يف تنها در هرات، کفتوقف برنامه ريزی گروه سولو

در آن برهه هنوز در دست هواداران امان اهللا بود، در 
عموی امان اهللا  -حممد ابراهيم خان. نظر گرفته شده بود

 . در اين جا استاندار هرات بود
 

يف و مهراهان به قندهار فتنها در سيزدهم فربوری سولو
مناينده شوروی بی درنگ مقصد ماموريت خود را . رسيدند

از سرنوشت و برنامه های شاه  آگاهی يابی -اعالم کرد
او دستگاه تلگراف (و برپايی ارتباط با قندهار 

کوچکی را به عنوان حتفه با خود به مهراه آورده بود 
که صادقانه ) که در پايان ماموريت او  برچيده شد

اين مشی را در روند ديدارهای اوليه با چند مقام 
 .بود ونيان امان اهللا خان پيش گرفتهمدولتی از پيرا

  
حکومت ملی «وزير امور خارجه  -صديق خان چرخی

، )که به زبان روسی نسبتا آزاد سخن می گفت(» قندهار
با صراحت تصوير راستين امر را برای سولوفيف پرداز 

جبهه جنگ واقعی در حمور کابل نداريم و تنها : کرد
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می توانند نتيجه رويارويی را ) پشتون(قبايل افغان 
 .رقم بزنند

 
جريان گفتگوها، او بارها اما ناموفقانه تالش  در

ورزيد مساله کمک شوروی و متايل خود مبنی بر رفنت به 
 سولوفيفشوروی در نزديکرتين فرصت، يعنی با هواپيمای 

مگر پاسخ منفی . را برای حل اين موضوع باال کرد
به (و تيم او داليل خاصی  سولوفيفشايد . دريافت

داشتند تا مسافر اضافی را  )عنوان مثال، داليل فنی
دادن پاسخ منفی به صديق خان تنها . با خود نگيرند

آن ها مهچنين به حممود طرزی، . پاسخ سولوفيف نبود
نور السراج که بايد  -مهسرش و نيز خواهر باردار شاه

به بيمارستانی به هرات، يا تاشکنت فرستاد، چنين 
 .پاسخی داده بود

 
 231 -د-با هواپيمای يونکرس اين گروه را خلبان آملانی

رسانيد و آنان را به فرمانده فرودگاه 185سبزواربه 
پشت مسافران می تواند يک هواپيمای «سپرد و گفت 

يک دنده و  سولوفيفاما اين جا هم » .روسی بيايد
او بار ديگر خواهش صديق خان را  -آشتی ناپذير بود

ير مهه گروه را ناگز. به هبانه تنگ بودن وقت رد کرد
 .با خودرو به هرات رساندند

 
شايد تنها در هرات بود که امکان ادامه سفر با 
هواپيما پيدا شد، اما نور السراج از پرواز با 

با اين وجود، او و . سر باز زد186هواپيما تا کوشکا
صديق خان چرخی . رسيدند187مهراهانش هر چه بود به کوشکا

                                                 
سبزوار يا اسفزار نام های تاريخی منطقه يی اند که اکنون .  185

. در واقع شيندند ترمجه پشتوی سبزوار است. شيندند ناميده می شود
با توجه به اين که مشار بسياری از مفاخر  علمی و فرهنگی مانند 

سبزواری برخاسته از اين سرزمين اند، بر وزارت اسفزاری و 
خی را دوباره رمسا اعاده ياطالعات و فرهنگ است تا اين نام تار

 .گ-.منايد
بايگانی سياست خارجی روسيه، فوند رفرنتوری در باره .  186

 .99، برگ 151، پوشه 67، کارتن 11افغانستان، پرونده ويژه 
در امور خارجی تلگرافی سولوفيف از کوشکا به کميسار خلق .  187

 -نور السراج) 1929فربوری  20يعنی(فردا «: فرستاد با اين منت
خواهر پادشاه و حممود طرزی و مهسرش برای مداوا به تاشکنت می 

 .»روند
 .52، برگ 13آ، پوشه 16، کارتن 12مهان جا، پرونده ويژه 
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فته بعد، که ه فربوری به کوشکا رسيد 25تاريخ  بهتنها 
 . مارچ به مسکو رفت 4در تاريخ 

 
فربوری مناينده شوروی با خود امان اهللا  16به تاريخ 

يکی از پسران طرزی که  -خان، که از سوی عبدالوهاب
عمل می کرد، 188گهگاهی چونان سرپرست کارهای خارجی

 .مهراهی می شد؛ ديدار و گفتگو کرد
 

او هنوز از سخنان آفاقی پادشاه چنين بر می آمد که 
هم به شدت بر محايت قبايل افغان باور داشت، از مجله 

باشنده نوار مرزی هند بريتانيايی که » آزاد«قبايل 
امان اهللا چند بار . او آنان را مهتبار خود می انگاشت

که به . به موضوع اصالحات شکست خورده خود باز گشت
پنداشت او روحانيت به رهربی بريتانيا در برابرآن 

 . ه  می کنندمبارز
 

سولوفيف موضوعی را مطرح کرد که بعدها ادامه سرنوشت 
  –سازی در صحنه سياسی افغانستان يافت

او ابراز نگرانی کرد که شايد نادر خان  به دنبال 
.  پيشربد سياست مستقلی در برابر امان اهللا بر آيد

 189.مگر، با پاسخ رد سرسخت امان اهللا رو به رو شد
 

ان داد که تنها دمشنان مشرتک تا کنون شاه به او اطمين
او و نادر را به هم انداخته اند و او اميدوار است 
تا هر آنچه را که موجب بر انگيخنت سوء تفاهم ميان 

با اين حال، امان اهللا برای  .بزدايدشان می گردد، 
حفظ ماتقدم، گفت که مساله هنايی نادر خان تنها پس 

سير او به کابل يا از ورود او به هند، بسته به م
امان اهللا از طريق سفارت  .قندهار آشکار خواهد شد

افغانستان در پاريس از نادر خواسته بود تا به 
  190.را بگيرد» دولت ملی«قندهار آمده، پست خنست وزير 

                                                 
س از پ1928، در سال یطرزحممود از پسران  یکي -یطرز واهابلاعبد.  188
به بازگشت و  کابلدانشگاه آکسفورد به  Eksters آموزش در کاجل افتيدر

با امان اهللا  1929در سال . منصوب شدمست رييس تشريفات وزارت خارجه 
 ارتوزسرپرست ر نقش و به گونه متناوب د خان در قندهار بود

 . کار می کرد )یچرخخان  قيصددر غياب (خارجه 
Afghanistan Strategic Intelligence: British Records. Vol. 2, ...  p. 912 

 .98مهان جا، برگ .  189
190  .Stewart R.T. Fire in Afghanistan 1914 – 1929. N.Y., 1973, p. 503 
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شايان يادآوری است که در کميساريای خلق در امور 
خارجی و دفرتهای منطقه يی آن از مهان آغاز، يعنی از 

 1929دريافت خرب بازگشت حممد نادر خان در زمستان سال 
به سياست، در زمينه نتيجه گيری در باره موقعيت او 

مگر خوب می دانستند،که مهو . شتاب منی ورزيدند
موضعگيری او به پيمانه چشمگيری می تواند روند 

 191.»رخدادها را در افغانستان رقم بزند
 

سازمان استخبارات  در اين مورد را ديدگاه بيشرت قطعی
 OGPUدر يادداشت گزارشی خبش خارجی: شوروی داشت

، 1929تاريخی يکم فربوری ) اداره کل ويژه خارجی(
تدوين شده برای سران خبش های امنيتی، ديپلماتيک و 
: نظامی، در واقع روند وقايع بعدی پيش بينی شده بود

با پديدار شدن نادر خان در افق سياسی، او مهه شانس «
ا را برای به دست گرفنت قدرت دارد، زيرا که هيچ يک ه

از مدعيان ديگر قدرت توانايی حفظ يکپارچگی و 
  192».استقالل افغانستان در آينده را ندارند

 
با امان اهللا خان تصوير روشنی را برای  -ديدار قندهار

فرستاده شوروی طی پنج روز حضور : پرداز کرد سولوفيف
يسته را در باره  متايالت و در اين شهر، اطالعات با

برنامه های شاه پيشين و مهراهان او گرد آوري و به 
حمض بازگشت به مسکو در اوايل مارچ به رهربي خود 

با داوری از روی گزارش سولوفيف می توان . گزارش داد
گفت که برداشت او از امور داخلی افغانستان و در 

 . گام خنست قندهار بس متناقض بوده است
 
او هر چه بود، برنامه کمک به امان اهللا  ايان هم، با

دادن جنگ افزار  :خان و هواداران وي را پيشنهاد کرد
، مربيان براي »به مقادير بس معدود«و ساز و برگ 

، اجازه )پارس تباراصوال، تاجيک و (بازآرايي ارتش 

                                                                                                                                                             
به قلم » جرقه های آتش در افغانستان«اين اثر زير نام : يادداشت

روانشاد کوهسار به زبان دری ترمجه و از سوی بنگاه انتشارات 
 .گ-.در پيشاور چاپ شده است 1380در » ميوند«

، 62بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند .  191
 .51، برگ 1806، کارتن 2پرونده ويژه 

بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند رفرنتوری در .  192
 60، برگ 151، پوشه 67، کارتن11باره افغانستان، پرونده ويژه
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از راه سرزمني شوروي،  براي ترانزيت جنگ افزار
ر در ميان مهاجران در مرز از کا» جلوگيری نکردن«

افغانستان و شوروی برای سازماندهی واحد های نظامی 
از مجع آنان و دادن چند فروند هواپيما با پرسنل 

 .شوروی به امان اهللا در صورت ترک کشور
 

مهچنني در بر گرينده ايده يي بود  سولوفيفپيشنهادهاي 
مينه کمک در ز: امان اهللا به ختت بيشرت مرتبط با بازگشت

» سبد«. اداري و مانند آن –بازنگري در نظام مالياتي
ديگر تدبريها گسرتش پيوندها با واليات مشايل افغانستان 

ارائه حد اکثر امتيازات و مزايا براي تاجراني که (
را در بر ) با شوروي بازرگاني مي کنند و مانند آن

سياست رمسي اعالم شده شوروي در افغانستان، بي . داشت
آن هم  .و عدم مداخله در امور مهسايه جنوبي بود طريف

رقيبان  -در حالی که مهانا اين سياست را انگليسی ها
اصلی شوروی بر سر تاثير در منطقه آسيای ميانه، به 

 . مهين گونه پذيرفته بودند
 

چنانی که از مکاتبات اطالعاتی و ديپلماتيک 
و بريتانيايی ها بر می آيد، آن ها در ارزيابی ها 

پيشگويی های خود اين واقعيت را مالک را قرار می 
دادند که وضعيت دشوار اجتماعی و سياسی در خود 
روسيه، به آن کشور اجازه منی دهد کدامين اقدام بزرگ 

  193.را در افغانستان روی دست بگيرد
 

حفظ بي طريف و عدم مداخله در امور داخلي ، اصوال
 -شوروی«سه گانه » تريومويرات«مشرتک  افغانستان موقف

در آن برهه در که  یتنها سه کشور(» پارس -ترکيه
با آن که هر کدام اهداف . بود) کابل منايندگی داشتند

بازی بر انگيخنت ؛ خاص و راهکارهای خود را داشتند
برای شان شاينده اقدامات شديد  اب تبارق -شراکت
  .نبود

 
به  ، با اشارهدر کابل سفير ترکيه -برای مثال، حکمت

وضعيت نوميدانه امان اهللا بی پرده و روشن افاده می 
 های مرزو گسرتش ترکيه در قبال پيش آوردن «داد که 

                                                 
193 . L/P&S/10/1291, Afghanistan Rebellion 1928/9, p. 64 
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هندوکش و هريرود نظر مساعد نشان می نوار شوروی تا 
 194.دهد
 

زير رست از مهان آوان رويدادهاي ددر اين ميان، 
پيکان ديگر سياست شوروي در افغاستان از  ،بررسی

ديگر سياست شوروي زمينه و حمور  يک -بودکمان رسته 
در افغانستان، که با اقدامات خبشي از خنبگان افغاني 

صالحات اپيوند داشت و هوادار پشتيباني از امان اهللا و 
 .توسعه يافتوي بود، پديد آمد و 

 
، و ...اين نيروها، بنا به يک رشته داليل سياسی و

ناگزير  هر چندگاهی، دگرگون شوندهاوضاع پيوسته 
به  ناچاربا ابتکار خود برآمد منوده و يا بودند 

واخر سال هنگام آشوب ابه ويژه  -اقدامات می گرديدند
 . 1930اوايل سال های دهه – 1920های دهه 

 
در گسرته آسيای ميانه و جنوبی، خبشی از گروه های 

نوار مرزی هند و افغانستان ) پشتون(تباری افغان 
خان مشرده می شدند، اگر چه  متحد طبيعی امان اهللا

قبايل و طوايف ) حب و بغض(ميزان مسپاتی و آنتی پاتی
 . جداگانه پشتون به پيمانه چشمگيری در نوسان بود

 
چيزهای بسياری بستگی به يارانه های بريتانيا و 

 1920مقامات کابل داشت، مگر اصالحات سال های دهه 
ان امان پشتون های حمافظه کار را به اردوگاه خمالف

نيروهای سياسی دارای  ،با اين حال. اهللا انداخت
انگيزه های ملی گرايانه در گسرته قبايل و استان 

هند بريتانيايی از ) ايالت سرحد(مرزی مشال باخرتی 
 .امان اهللا شاه در روز بد محايت کردند

 
که از سوی عبدالغفار خان و » جامعه اصالح افغان ها«

ايجاد گرديد، جنين  1921سال امحد شاه در ماه اپريل 
هدف اوليه آن، آموزش و . زايش چنين نيروهايی گرديد

پرورش پشتون ها، از مجله مطالعه زبان و فرهنگ آن ها 
بود » مدارس آزاد اسالمی«از طريق ايجاد شبکه يی از 

                                                 
بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، دبيرخانه قره خان، .  194

 .3، برگ 70،کارتن 12پرونده ويژه 
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مدرسه تاسيس شده هفتاد  روی هم رفته نزديک به(
 .ح گرديداما کمبود بودجه موجب شکست اين طر). بود
 
» پشتون«عامه فهم  -چاپ جمله فرهنگی 1928در ماه مه  

. آغاز گرديد که مشارگان آن به سه هزار نسخه می رسيد
جامعه به نشانه مهبستگی با اصالح طلبان افغان و کمک 

از پزشکان را به رياست داکرت خان  گروهیبه آن ها 
برادر بزرگ خان عبدالغفار خان که در آينده  -صاحب
 .استمدار بزرگی گرديد، به افغانستان گسيل داشتسي
 

خود غفار خان در تالش بود تا به قندهار به ديدار 
امان اهللا خان برود، اما مقامات بريتانيايی جلو رفنت 

در استان » ...جامعه اصالح«فعاالن . او را گرفتند
مرزی مشال باخرتی کارزار تبليغی گسرتده يی را به سود 

مان اهللا خان به راه انداختند و برای کارروايی های ا
حجره ها  -اين کار از مساجد جامع سنتی پشتون ها

)hudzhra (هبره جستند. 
 

به پيشنهاد يکی از دانشجويان کاجل اسالميه پيشاور، 
در » ...جامعه«در برنامه بود تا شبکه های جوانان 

افغانستان، ترکيه و خبارا ايجاد گردد و خنستين نشست 
به رياست عبدالغفار  1929سپتامرب  1به تاريخ  جوانان

، ملی 1929مگر، پاييز . برگزار گرديد زیومتاناخان در 
گرايان پشتون به گونه سازمانيافته در جنبش سراسری 

به رياست عبدالغفار » جرگه پختون«اجتماعی و سياسی 
 . خان افسانه يی گرد آمدند

 
ايجاد کرد را » خدايی خدمتگار«او دسته های داوطلب 

که بيشرت زير نام جنبش سرخ پيراهنان شناخته شده 
حجاب  -سرفراز خان  و دبير آن -رييس اين جنبش. است
اين  1931زير فشار اوضاع در اگست . بود) عجب گل(گل 

 .پيوستINC(195(جنبش به کنگره ملی هند 
 
سيمای خود را در کنگره ملی هند نيز » سرخ پيرهنان« 

حال، آن ها هيچگاهی مشکالت  در اين. حفظ منودند

                                                 
195 . Wiqar Ali Shah S. Ethnicity, Islam and Nationalism. Muslim Politics in the North-
West Frontier Province 1937-47. Karachi, Oxford University Press, 111. -  P. 22-26, 34 
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افغانستان را با مشردن آن کشور چونان خانه تاريخی 
 . خود از چشم نينداختند

 
آن چه مربوط به نيروهای درونی افغانستان می گردد، 

اين گونه ابتکارات به سود  و برجسته مظهر بس پرشور
 پسران -امان اهللا خان، خاندان سرشناس و با نفوذ چرخي

 نامدارفرمانده نظامي  -خان چرخی، سپهساالرغالم حيدر 
: شد خان و حبيب اهللاخان زمان امري عبدالرمحن 

که مقارن با آن برهه استاندار نظامی  –عبدالعزيز
قنسول  -بود، غالم جيالنی) ترکستان افغانی(مزارشريف
وزير امور خارجه در  -ر تاشکنت، غالم صديقدافغانی 

، هنگامه ترين پرشورم با دولت امان اهللا خان و سر اجنا
غالم نيب خان بود که در  -و پوياترين آن ها ساز ترين

 . آن برهه سفري افغانستان در شوروي بود
 

کارمندان بلند پايه جمرب، -خاندان يوسف زايی چرخی
می توانستند نه تنها زير  -ديپلمات ها و نظاميان

فرمان پادشاه کار کنند، بل نيز نقش مستقالنه يی را 
 – 1920چيزی که رويدادهای سال های دهه  -ازی منايندب

چرخی ها  -آن را نشان  دادند 1930اوايل سال های دهه 
در اين رخدادها هم کارروايی های با افتخاری داشتند 
و هم سقوط مرگبار با ترک گفنت صحنه سياسی 

 .افغانستان
 

غالم نبی خان که در کارنامه او فرماندهی سپاهيان 
ارشريف، کرسی سفارت در مسکو در سال های پادگان مز

بار دوم  1928و در پارس بود؛ در دسامرب  1924 -1922
م پويايی های رسفارت در مسکو بود؛ مهزمان سرگ

. بازرگانی به مقصد گرد آوری کمک به امان اهللا گرديد
وي بي درنگ تکاپوهای پرجوش و خروش خود را براي مجع 

ني از امان اهللا گسرتش آوري کمک و نريو براي پشتيبا
 . داد
 

کيان دانشجويان نظامي اندکشمار  1929او در جنوري
افغاني يي را که مقارن با حتوالت مورد نظر در 
آموزشگاه هاي نظامي شوروي سرگرم آموزش بودند، در 

انساني امانيست پشتوانه عمده ترين مگر، . دست گرفت
و  ها در مرز مشايل، گريزيان و ديگر پناهگزينان

 .مهاجران در سرزمني آسياي ميانه شوروي مشرده مي شدند
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و جتهيز آنان، کار آساني نبود شناسايی پيدا منودن، 
که با حل يک رشته مسايل حقوقي و کاغذبازي مهراه 

 196.بود
 

پيشنهاد هبره برجسنت از پرسنل قنسولگري  خان غالم نيب
 افغاني در تاشکنت براي ثبت نام و راجسرتي هم ميهنان

در . خود و ريش سپيدان کولوني هاي افغاني را کرد
حايل که جانب شوروي بيشرت بر فرمول  اجياد کميسيون 

مگر قانوني پا مي  ،دست و پا گير هر چند هم تلطخم
 .فشرد

 
اما غالم نيب که حتا در وضع دو هپلوي يک کارمند رژمي 

، قرار گرفته بود، عمال به و سرنگون شده واژگون شده
خود و گفتگوها با جانب شوروي را در باره  ابتکار

ارايه  چنني کمکي آغاز و در آتيه پيوسته بر آن حتميل 
 . مي کرد

 
برای به دست آوردن صالحيت بايسته از امان اهللا و او 

و نيز ترغيب احتمالی وی به پذيرفنت محايت شوروی، 
به قندهار پيکی فرستاد برای دلداری دادن به او، 

 -)خلبان آموزش ديده در شوروی( خان ستگيرمهدست غالم د
در  پيشربد کارهاتا بی درنگ دستورالعملی را برای 

 197.مسکو بفرستد
 

سکرتر  -به گونه يي که علي امحد(با اين مهه، امان اهللا 
سرنگوني امان «خاص وي در يادداشت هاي خود زير نام 

در دادن پاسخ شتاب به خرج منی داد ، )نگاشته است» اهللا
چيزی جز جلوگيری برادر غالم نبی، هم دليل اين امر و 

 . ديپلمات اصلی شاه نبود -غالم صديق
 

و متايل چنداني به دوسيت با او هر چند هم مهدردی 
به اين هبانه  می خواستبا اين هم ، شوروري ها نداشت

                                                 
بايگاني سياست خارجي فدراتيف روسيه، فوند رفرنتوري در .  196

 . 12، برگ 67، کارتن 151، پوشه 11باره افغانستان، پرونده ويژه
غالم نبی برای اين منظور درخواست کرد تا يک هواپيمای شوروی .  197

ن درخواست او رد شد و اطالعات و اما اي. به دسرتس او بگذارند
 . پيشنهادهای او برای امان اهللا با تاخير بسيار رسيد

، 147، پوشه 11برای افغانستان، پرونده ويژه  فوند رفرنتوری
 5. ، ص 8کارتن
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گفتگوهای رو در روی شخصی با روس ها به اجنام 
، نا به سامان وضعيتو از آن برای تغيير بپردازد، 
 هبره گيری منايد سر در گم قندهار ناگوار و 

 
 وا می داشت بر آن اوضاع صديق خان را هم با اين مهه،

عبدالعزيز  -هنگامی که برادرش: شتاب به خرج دهدتا 
آدم های  -هواداران امير نودر مزار شريف از سوی 

با آن که (سقاء دستگير و به کابل  فرستاده شد  بچه
، خاندان پريشان )در راه پا به گريز بگذاردتوانست 

 . چرخی آغاز به اقدامات بيشرتی منود
 

غالم جيالنی در ترکيه آغاز به گرد آوری دانشجويان 
افغانی در آن ديار که مشار شان به هشتاد نفر می 

به اين گروه، مشاری از هم ميهنان شان در ( ، کردرسيد
ه با آنان به و جيالنی خان مهرا) اروپا هم پيوستند

  198.مسکو آمد تا  سپس به سوی مرز افغانستان بروند
 

خواهش های امانيست ها چونان توپ بزرگ لوالن برفی که 
با هر بار لوليدن خود بزرگرت و بزرگرت می شد، رو به 

غالم نبی، به طور خاص، به دنبال به : افزايش داشت
ميل تفنگ و  4000-دست آوردن پارتی بزرگ جنگ افزار 

يعنی جانب (که ما خود  با اين شرط«قبضه تيربار  200
 به مزار شريفآن را گسيل و ، امکان حتويلدهی )شوروی

  199.بود ،»پيدا کنيم
 

» ناشناس«فرزند  پنهانی سفير اين معامله را با ورود
شاهزاده هدايت اهللا، مقارن  -امان اهللا خان به مسکو

دبير، گردانيد که قرار بود در صورت موفقيت اين ت
مهچنين مسأله گماشنت سه تن از . حمموله را به مهراه بربد

مربيان توپچی ازبيک تبار به دسرتس امانيست ها در 
به بار  مگر، پويايي هاي غالم نيب .دست بررسی بود

در آن جا  -پاسخ بايسته يي در مسکو نيافت ننشست و
 .انتظار روشن شدن بيشرت مسايل افغانستان را داشتند

 
که از رفتارهای های شريکان شوروی خود به خشم  سفير

برای مشا شکست در چين ««: آمده بود، با سرخوردگی گفت

                                                 
198  .L/P&S/10/1285, p. 38 

 .5مهان جا، برگ .  199
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مشا می خواهيد که انگليس مشا را در . بسنده نيست
مشا به اين آرزوی تان   ؟افغانستان هم در هم بکوبد

  200».خواهيد رسيد
 

شگفتی بر برای سرعت خبشيدن به کارها، گاهی غير او 
دامان و به  ترين آوندها را به کار می بستز انگي

برای  .يازيدستاويزها و شگردهای گوناگونی چنگ می د
با (منونه، باری با تالش برای خريد جنگ افزارهای روسی

با توجه به اين که شوروی دوست «گفت !) ارز نقد
ماست، می خواهيم که پول ها اين جا مباند تا اين که 

. او شوخی منی کرد. »!رودبه جای ديگری در خارج ب
پس از چندی آغاز به خريد جنگ افزار و  امانيست ها

در وزارت دفاع آماده . ساز و برگ در آملان کردند
بودند معامله سودمندی را اجنام بدهند، اما با 
مقاومت ديپلمات ها، که می ترسيدند  ممکن است سالح ها 

بر بيفتد و می تواند در برا» کسان ناباب«به دست «
  .برخوردندخود امان اهللا نشانه گرفته شود، 

 
دفرت سياسي کميته  1929فربوري  28، به تاريخ سر اجنام

) شاخه بلشويک(مرکزي حزب کمونيست سراسري روسيه 
فيصله کرد از دادن کمک نظامي به غالم نيب خان 
خودداري گردد و حتا از حتويل آيروپالن ها براي بردن 

اهللا به هبانه ناآگاهي از برنامه اشياي گرانبهاي امان 
 201.هاي پادشاه جلوگريي شود

 
به مهين اندازه، واکنش به پيشنهاد مهکاری از سوی 

و  برخی از گروه های تباری، به خصوص مجشيدی ها سرد
خانوار به خاک  4500آن ها در پی کوچيدن: بود خشن

 بچهشوروی و به دست آوردن سالح برای جنگ در برابر 
 .پاسخ رد دريافت داشتندد، اما بودن سقاء

 
عقب نشينی دست بردار نبود و با اين مهه، سفري پرشور 

بل در . او تنها به درخواست کمک بسنده نکرد. نکرد
يک سخن، خود نريوهاي پراگنده افغاني را زير پرچم 

از دانشگاه هاي نظامي شوروي هشت : امان اهللا گرد آورد
ند، فرا خوانده افسر افغاني که سرگرم آموزش بود

                                                 
 .5مهان جا، برگ .  200
، 17نوين  روسيه، فوند مرکز نگهداري  و بررسي اسناد  تاريخ .  201

 .39، برگ7، پرونده 162پرونده ويژه 
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به گونه فرموليته آن ها در مشار سامعان . شدند
گواهينامه سالح های شخصی شان را دريافت ماندند مگر 

در منطقه مرزي ترمز ثبت نام دسته هاي  .داشتند
. داوطلب گريزيان و مهاجران افغاني ديگر آغاز شد

غالم جيالني  -براي مهني هدف، مناينده ديگر خاندان چرخي
وي در اين جا به جلب و جذب و . ه مرو آمدخان ب

 .سازمانگري دسته هاي هزاره پرداخت
 

. پويايی های ديپلماتيک امانيست ها نيز افزايش يافت
اگر چه اين پويايی ها در اوضاع ناگواری به راه 

به عنوان مثال، هياتی متشکل از . انداخته شده بود
يد حممد پسر طرزی و س -غالم صديق خان، عبدالتواب خان

داماد وی ناگزير گرديدند شب هنگام، در اواخر –خان 
خود را به پياده ماه فربوری، با گذشنت از رودخانه 

 .منطقه کوشکا برسانند
 

منشي خاص امان اهللا خان مي  -به گونه يي که علي امحد
امانيست ها توانستند بيش از يک هزار تن از «: نويسد

که از سوي شوروي شهروندان افغاني را گرد بياورند 
تسليح و جتهيز شده و گروهبندي و آرايش يافته 

 . »بودند
 

قبضه تيربار،  9شوروی شوروی  -به دسته خمتلط افغانی
ميل تفنگ داده شد و برای مسلح ساخنت دسته دومی  2500

که قرار بود به سوی ميمنه و راهپيمايی بعدی به سوی 
 .  کابل بشتابند، به هرات رفتند

 
ر آن، جانب شوروي به غالم نيب از طريق تاجر افزون ب

که پيوندهاي بازرگاني حمکمي (عبداجمليد  زابلي -هراتي
دو صد هزار روپيه ) در مسکو  و تاشکنت داشت

  202.فرستاد
 

مهه اين کارزار با بوروکراسی دست و پا گير و شايد 
مناينده ديپلماتيک : هم حتا سبوتاژ به مهراه بود

گزارش ) G. Makaryan(ماکاريان . گ -شوروی در کوشکا
                                                 
202 . L/p&S/1285, Ali Ahmad, the Fall of Amanullah. – P.38back.  
به گونه يي که علي امحد مي نويسد، به قنسول روسيه در مزارشريف 
فرمان داده شد که به خزانه هرات يک ميليون روپيه براي پرداخت 

 . 37مهني منبع ص -هللا خان بفرستداين مبلغ به امان ا
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داد که غالم جيالنی خواهش منوده است در زمينه خريد 
. برای عمليات به او کمک منايد جنگ افزارچند جعبه 

 به ابتکارپسان ها روشن گرديد، اين سالح ها  
 .ضبط گرديده بودقنسولگری افغانستان در مرو 

 
 -شوروی چرخی -عمليات مشرتک افغانی. 2.2

 :اکفپريم
امانيست ها به آن  1929مقارن با ميانه هاي ماه مارچ 

پيمانه پويايي هاي سربازگريي خود را در ميان 
مهاجران افغاني در منطقه مرو هپن ساختند که حتا 
استخبارات شوروي را که از جار و جنجال بيم داشت، 

مگر، در اداره . در وضع دشواري قرار دادند
. موضوع را ناديده بگريند ديپلماتيک فيصله کردند اين

با اين که مني بايست هبانه يي براي تاييد اين مدعا 
به راه ) يعين شوروي(با توافق ما «که اين کارزار 

چون چنني چيزي مي (افتاده است، به دست مي دادند 
  203).توانست چونان مداخله ارزيابي گردد

 
مواضع جوانب  -اين پوياي ها منطق خود را داشتند

با آن که . و شوروي به هم نزديک شده بود افغاني
 -شايد نقش تعيين کننده يی را سفر قندهار سولوفيف

مناينده شوروی، که پس از آن انديشه بازی با برگ 
 . امان اهللا را پيش کشيده بود، داشت

 
جزييات برنامه مقتضي تا ميانه هاي ماه مارچ در 

وزير  –به اين منظور غالم صديق.  مسکو بررسي شده بود
امان اهللا، به مسکو آمده » دولت قندهار«امور خارجه 

 . بود
 

دفرت سياسي کميته  نشستدر  1929مارچ  بيستمبه تاريخ 
روسيه برنامه عمليات سراسری مرکزي حزب کمونيست 

شوروي در زمينه احياي وضع موجود  -بامهي افغاني
بازگشت امان اهللا بر  -در افغانستان )استاتوس کوو(

يعنی به  -مارچ 21فيصله به تاريخ ( پادشاهی اورنگ
در اختيار : ديدهنايي گر) روز نو روز تدوين شده بود

امانيست ها دسته شوروي ويژه گذاشته شد که در پوشش 
                                                 

بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند رفرنتوري در .  203
 .25، برگ 68، کارتن 11باره افغانستان، پرونده ويژه 
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به آن ها . عمل مي کردند» دسته افغاني فالني خان
وعده داده شده بود در ازاي مواد خام کمک اسلحه 

مستقيما براي نريوهاي  آن هم گسيل اسلحه. داده شود
امان اهللا در قندهار از راه هرات با بر قرار منودن 
کنرتل مقدماتي بر اين نقطه اسرتاتيژيکي مهم در 

 .افغانستان مشال باخرتي در نظر گرفته شده بود
 

در افغانستان سفري  -براي اين منظور، شجاع الدوله
بريتانيا که استان هرات و خود شهر را خوب بلد بود 

به تاريخ دوازدهم ماه  .از لندن فرا خوانده شد
مارچ، او مهراه با غالم نبی با قطار سريع 

مارچ به  22به تاشکنت رفت، و شام ) اکسپرس(السير
مهراه برخی ديگر از شرکت کنندگان عمليات آينده به 

 .کوشکا رسيد
 

در طي دو روز شجاع الدوله به سرعت براي خود 
ه يي هاي خود که در روستاي هوادارني از مجع هم قبيل

پالتاوسکي در نزديکي کوشکا بود و باش داشتند، مجع 
منود و با باشندگان افغاني نوار مرزي پيوندهايي 

 . برپا منود
 

. نکته شايان يادآوري اين که از کابل  به مسکو ل
به علت «نشان داده بود،  سستیاستارک سفري که از خود 

. ه شد و وظيفه وي به ابراي چندي فرا خواند» بيماري
 . رايزن نظامي سپرده شد -ريکس

 
بي ) بند پنجم فيصله نامه(پشتيباني نظامي شوروي

اين کمک در ازاي پنبه، چرم، پشم و  -آاليشانه نبود
 204.کاالهاي باارزش ارائه شد

 
نقش عمده در رويدادهاي آينده به غالم نيب خان داده 

قطه مرزي او به تاريخ هشت اپريل به ن -شده بود
دسته هاي افغاني از  گروهبندیجايي که  -شوروي کرکي

در . مجع گريزيان و مهاجران پايان يافته بود،آمد
ميان آن ها هم امانيست هاي آگاه، و هم آدم هاي 

 .ديده می شدندتصاديف 
 

                                                 
 .53، برگ7،کارتن162، پرونده ويژه 17مهان جا، فوند .  204
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که (فريدگوت مناينده ديپلماتيک شوروي در کرکي . ن 
بسيار نيب با دسته ها از سوي غالم  در آن جا گروهبندی

، اندوهبارانه مشاهده مي کرد که )اجنام مي شد وسواس
در . اجنام مي شد) گاهي تقريبا با اجبار(سرباز گريي
و  اوباش ،بي هرزهه، سفلآدم های هر گونه «يک سخن، 

نزاکت هاي حمرميت که هيچ گونه را افغاني  هرجايی
را و قواعد پنهانکاري ) پنهان کاري و راز داري(

 205.مني کردند، به دسته ها فرا مي خواندندرعايت 
 
از نارسايی های ديگر آماده سازی عمليات مزار  

بايسته است از فاکت سبوتاژ آن از سوی برخی از 
برای منونه، بنا بر : مقامات افغان ياد آوری کرد

رهنمود قنسولگری افغانستان در مرو چندين صندوق سالح 
ه شده بود، توقيف که برای اجرای عمليات در نظر گرفت

 206.گرديده بود
 

برخی از افراد داوطلب پنهان منی کردند که شوروی ها 
به آن ها سالح داده اند و اين که برای جنگ در 

 .افغانستان فرستاده می شوند
 

فرزند يک بازرگان بزرگ : گاهی کار به مضحکه می کشيد
شکواييه ) ؟(!از ميمنه به آژانس ديپلماتيک شوروی 

 ! فير او را وادار می سازد به جنگ برودکرد که س
 

داشت  شکوهبه نوبه خود يکی از کارمندان آژانس نيز 
راستش از نگهبانان، مرزبانان و ماموران اطالعاتی (

سياسی خطير که او را از اجنام يک چنين تدبير  )خودی
 .در تاريکی گذاشته بودند

 
 )تهيا(خود از اداره  تاياناز مهحتا چنين پنهانکاری 

ديپلماتيک، به ويژه بس شگفتی بر انگيز می منود و 
                                                 

به زبان   65، علي امحد، ص »سقوط امان اهللا«کتاب ياد شده   205
 . يانگليس

در ميان ساير مسايل در زمينه آماده سازي عمليات مزار، بايسته 
است فاکت سبوتاژ آن از سوي برخي از کارمندان افغاني را نيز 

براي مثال، بنا به دستور قنسولگري افغاني در مرو، . ياد آور شد
چند صندوق اسلحه که قرار بود براي اجراي عمليات گسيل گردد، 

بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، .  توقيف گرديده بود
 . 53، برگ 68، پوشه 151، کارتن 11، پرونده11پرونده ويژه 
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راز واحد  و افشای  بی پرده گسيلحتا هم در منت 
 . و ناخبردانه مسخره رزمی اعزامی

 
مارش بامدادی يکی از  -ژست زننده آشکارای خودمنايی

دسته های سواره آراسته به زين ها و ساز و برگ 
 .سوی مرز بود اروپايی در برابر مهه  شهريان کرکی به

 
از ديد و پر هنگامه روشن بود چنين تدارکاتی پويا 

افغان ها، حال چه رسد به عمال بريتانيايی پنهان منی 
مناينده بريتانيا در کرکی گزارش داد که : ماند

با مساعدت حکومت شوروی،  کارمندان قنسولگری افغانی
را بسيج و شوروی  سرزمينشهروندان افغانی باشنده 

. می پردازندمی منايند و به گروهبندی آنان تسليح 
کرکی برده  بهنفر از هزاره ها از مرو  1000نزديک به 

شده اند، که در آن برای گسيل به مشال افغانستان 
  207.آموزش می بينند

 
و  درز منودن آشکار اطالعاتدر به باور ناظران شوروی، 
ی ، احتماال به عمد خود غالم نبفاش ساخنت آگاهانه راز

ايجاد تصور جدی از برای او اين گونه  -دست داشت
محايت پويای  بزرگنمايی آنان و نيز نيروهای خود و

 . خارجی اميدوار بود
 

شوروي را به طور هنايي  -برنامه عمليات بامهي افغاني
اين برنامه به  -استالني با غالم صديق خان مهاهنگ ساخت

پايگاه گونه يي که در  باال ياد آوري شد، اجياد 
اتکايي امانيست ها در مشال، در مزار شريف، 

و » از افغاني ها«هزارنفري  6 -5سازماندهي ارتش 
نقطه مهم ديگر مشال . اشغال کابل را پيش بيين مي کرد

ميمنه، مي بايسيت از سوي دسته هاي حممد  -افغانستان
غوث خان که در آن برهه فرمانده سپاهيان واليت هرات 

مهراه با او پسر و برادر زاده . مي شدشده بود، آزاد 
) آموزشگاه های نظامی شوروی ختگانموآدانش (اش

 .بودند
 

مگر، هر چه بود، (در مرحله خنست عمليات، نقش مهم 
به دسته هاي اعزامي شوروي زير فرماندهي ) یموقت

                                                 
207  .L/P&S/10/1289, p. 342 
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. داده شده بود208پرمياکف -وابسته نظامي شوروي در کابل
ي درنگ پس فرا خوانده خبش بيشرت اين نريوها ب مگر،

براي کمک شدند، و تنها گروه کوچک تريبار و توپچي ها 
 .ماندبه افغاني ها 

 

 آماده شونده کارزار، در مسکو، در باره مياندر اين 
به . تنها اندک کساني آگاهي داشتند در دست اجرا

رييس  -گونه يی که در مشار آن ها حتا گيورگي آقابکف
نيامده  209،)او. پ. گ(سياسي  وقت خبش خاوري اداره کل

دليل اين که اداره کل سياسي را در روشين اين . بود
عمليات نگذاشته بودند، شايد اين بوده باشد که در 
اين اداره که اطالعات موثق چندين ساله در باره 
وضعيت راستني امر در افغانستان در دست داشت، امان 

 .  اهللا را دوست نداشتند
 

نو از اليه هاي پاييين جامعه در  هستارپديد آيي يک 
مي شود گفت  210سپهر سياسي افغانستان را چکيست ها

آن ها حتا  -تقريبا با خوش بيين پذيرايي کرده بودند
چندين بار  پيشنهاد کردند فرمانرواي نو را به رمسيت 
شناخته و به او براي آزاد ساخنت دست هاي خود کمک 

را متقاعد سازد  آقابکف مي کوشيد ديپلومات ها. کرد
ما به اين نتيجه رسيده امي  که بر ماست گام ...«: که

هايي براي برپايي مناسبات با بچه سقاء که مي تواند 
براي ما سودمندتر باشد تا امان اهللا که در ديدگان 
مردم به گونه هنايي بدنام و بي اعتبار شده است، 

 211.»بردارمي
 

                                                 
طرح گسيل سپاهيان شوروي به کمک جانب افغاني به فرماندهي .  208

پيشنهاد  1928پرمياکف، هنوز در هنگام شورش شينواري ها در پاييز 
 .ده بود، مگر اين طرح از سوي حواريون امان اهللا رد گرديدش

سازمان  -به زبان روسي« اداره کل سياسي« خمفف -.او. پ. گ.  209
کميته امنيت «خمفف   -ب.گ.استخبارات شوروي که پسان ها به ک

 .گ -تغيري نام يافت» دوليت
سازمان استخبارت شوروي در آغاز -)ها+ ايست.+ ک.چ( –چکيست ها. 210
ياد مي شد که خمفف ) چريزويچايين کميتيت(ه نام کميته فوق العاده ب

اين گونه کارمندان اين ارگان را چکيست ها مي . بود. ک.آن چ
 . خواندند

کميته فوق ( »دست به کار می شود.ک. چ« ، .س. آقابکف  گ.  211
 .194، برگ1992، مسکو، »)العاده
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پايان يافته و  در کمينرتن نيز عصر امان اهللا را عهد
خبش حتليلي اين ساختار پر  -به سر رسيده  می پنداشتند

شاخ و برگ مي کوشيد آبروي رخيته و رنگ باختهء خود 
بود که  اين. باز يابد »طرح انقالبی نوين«را با رخينت 

به دنبال اعاده اعتبار ضعيف و از دست رفته خود با 
. ندبوددر خاور » انقالب دهقانی«مطرح ساخنت انديشه 

و جا  برخی از تئوريسن های کمينرتن با وامنود ساخنت
، ها به جای واقعيت ها و آرمان ها آرزومندی زدن

و مهراهان رنگارنگ  سقاء بچهاز ابزاری  خمالف هبره گيری
 .نبودندبه عنوان انقالبيون برزگر  او
 

در ميانه هاي ماه اپريل عمال افغاني  -عمليات شوروي
سته هاي حممد غوث خان از هرات به هنگامي که د 1929

مقارن با اين . سوي ميمنه به راه افتادند، آغاز شد
که امانيست ها در نظر داشتند آن را به  -حلظه، هرات

يکی از اصلی ترين پايگاه های خود مبدل سازند، به 
که  -سرهنگ عبدالرمحان: کانون تنش ها مبدل شده بود

ه پادگاه هرات از سوی امان اهللا به عنوان فرماند
گماشته شده بود، در حادثه برخورد با سپاهيان کشته 

حممد غوث خان که به اين پست گماشته شد، می . شد
. بايستی دسته ويژه را به قندهار نزد شاه می برد

دقيق تر به گونه يی که از اسناد بر می آيد، برای 
 -شوروی، چرخی -به دسته خمتلط افغانی ياری رساندن

که قرار بود از حمور مزار شريف به کابل  -پريماکف
 .يورش بربند

 
حممد ابراهيم ) پدر زنش(پس از عبدالرمحان خان، خسرش 

امان اهللا خان نيز ) دايی(استاندار هرات و ماما  -خان
هوادار قديمی  –اين بود که حممد غوث خان. کشته شد

امان اهللا خان در پيامد اين رويدادها برای چندی 
مگر او نتوانست با . امی هرات گرديدديکتاتور نظ

شجاع الدوله استاندار نو که در اواخر ماه مارچ به 
چون خود مدعی . هرات آمده بود، زبان مشرتک بيابد

رهربی واليت هرات  بود و در عمل آن را اشغال منوده 
شجاع الدوله دومين بار بود که از سوی امان اهللا . بود

 .  به اين کرسی گماشته می شد
 

مارش دسته های او در چنين اوضاعی به سوی ميمنه 
در نزديکي شهر قلعه : پيامد تراژيکی به مهراه داشت
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بيشرت (، سپاهيان حممد غوث خان مرکز استان بادغيس -نو
، تقريبا يکسره به نريوهاي مهاجم به )تاجيک تبار

هرات از سوي ميمنه به فرماندهي جنرال عبدالرحيم 
عبدالرحيم خان . تسليم شدند .]گ-نايب ساالر[خان 

کميسيون (هوادار بچه سقاء به مست رياست تنظيميه 
او تا اين دم، . هرات گماشته شده بود) اصالحات

حبيب اهللا [کودتاهايي پريوزمندانه يي به سود امير 
باز . در مزار شريف و ميمنه کرده بود .]گ-کلکانی

 104غوث خان که مشارشان به . مانده هاي دسته هاي م
مي رسيد، به سوي ) از مجله خود وي و خويشاندانش(نفر

مرز گرخيتند که در آن جا در اواخر اپريل از سوي 
 .مرزبانان شوروي بازداشت شدند

 
اين گونه، برنامه جنگ پريوزمند در مشال افغانستان 

هر چند روشن 212.آغاز به رو به رو شدن با شکست منود
وه هاي اصلي به بود، نتيجه هنايي آن به ماموريت گر

  .بستگی داشتترکستان  افغاني، 
 

هواداران امان اهللا خان با هبره گيری از ضعف مسووالن 
بومی و با پخش آوازه ها در باره عمليات قريب 
الوقوع از خارج آغاز به راه اندازی کار پويای 

آن ها را سازمانی را ايجاد منودند : زيرزمينی منودند
شنفکران، برخی از بازرگانان متشکل از منايندگانی رو

و مشاری ) که در واقع اين کارزار را متويل می منودند(
 . از کارمندان

 
آن ها با مشار بسياری از شهرها و روستاها در مشال 

اندخوی، بلخ، : افغانستان ارتباط برقرار ساختند
در ميان رهربان سازمان از حممد ... شربغان، ميمنه و

                                                 
جه چندانی به امهيت اين نربد کوچک که در تاريخ افغانستان تو.  212

آن نشده است، در واقع يکی از بزرگرتين و مهم ترين و سرنوشت ساز 
ترين رويدادهای آن برهه است که منجر به سقوط هرات به دست 

دقيق تر نائب ساالر عبدالرحيم  -هواداران امير حبيب اهللا کلکانی
استاد خليلی و برهم خوردن مهه برنامه های ) دايی(ماما  -صافی
 .ان اهللا خان و شکست اسرتاتيژی شوروی در قبال افغانستان گرديدام
 

بزرگ ترين اشتباه تاکتيکي شوروي ها از ديدگاه نظامي اين بود 
که بر خالف عمليات مزار در عمليات ميمنه از مهان آغاز نريوهاي 

 .گ-. کمکي رزمي در دسرتس حممد غوث خان نگذاشته بودند
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  -ستاندار پيشين قندهارپسر ا(سعيد، عظيم جان 
 . نام می بردند... و) فرماندار پيشين تاشقرغان

 
نقش پويايی را در پر تنش شدن اوضاع در ناحيه مزار 

: شريف سپاهيان هزاره تبار پادگان حملی بازی منودند
تن از هزاره  1000 در ميانه های ماه اپريل، بيش از

 -پليس ها از  شهر گريختند و به دسته فرمانده پيشين
عطا حممد خان که از هواداران  امانيه بود، پيوستند 
که برای سازماندهی مقاومت در برابر کوهستانی ها 

اما ناگزير به . در تکاپو بود 1929هنوز در زمستان 
ترک مواضع خود تا فرا رسيدن فرصت مناسب، گرديده 
بود و اينک آمدن غالم نبی خان چنين فرصتی را برای 

 . ده بوداو فراهم آور
 

، در پی ساعت ها نربد در دژ 1929اپريل  22به تاريخ 
. سياهگرد، غالم نبی خان چرخی شهر مزار شريف را گرفت

مقارن با اين حلظه، مجعيت آن ها به پيمانه چشمگيری 
افزايش يافت و چنانی که علی امحد می نويسد حتا با 

 213.پيوسنت مشاری از مهاجران ترکمن
 
مزار در باره  پيشروی دمشن  دگانگرداننبا اين که  

به سوی شهر آگاهی داشتند، قادر به سازماندهی 
مقاومت نگرديده و سپاهيان آن ها شتابان به سوی 

بی آن که حتا جمال . دهدادی و تاشقرغان گريختند
 .بيابند خزانه را با خود بربند

 
استاندار مزار، سياستمدار سرشناس  -ميرزا قاسم خان
 سقاء چهاز خنستين گماشتگان ب –يک تبارو بازرگان تاج

از شهر  در مزار شريف، ناگزير گرديد پابرهنه
قنسول  -)Veyzager(او شب گذشته با وايزاگر . بگريزد

ه از برنامه های مسکو بيخی ک( شوروی در مزار شريف
آگاهی نداشت و اين گونه بی آن که آگاه باشد، در 

، گفتگوی )وضع بس خماطره آميزی قرار گرفته بود
تنها يورش سريع و پيروزمند دسته . ناخوشايندی داشت

شوروی به شهر وايزاگر و زير دستان او  -خمتلط افغان
 . را جنات داد

 

                                                 
213.  India Office Records, L/P&S/1285, Ali Ahmad, The Fall of Amanullah,  p. 38back . 
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کارمند استخبارات زير زميين  –پسان ها يک شاهد روسي
به رغم آن که به «: در مزار شريف به خاطر مي آورد

به زبان  دسته ها دستور داده شده بود در افغانستان
روسي گپ نزنند، پس از اشغال مزار شريف در خيابان 

هواپيماها . ها گاهگاهي فحش روسي شنيده مي شد
گستاخانه، حتا بدون آن که ستاره هاي بال هاي خود 

را رنگ منايند، هر ) نشانه هاي نريوي هوايي شوروي(
روز بر فراز منطقه دمشن به پرواز در مي آمدند و 

  214.»مبباري مي کردند
 

به هر رو، هيات منايندگان باشندگان بومی به پيشواز 
غالم نبی خان چرخی شتافتند و در شهر  -استاندار نو

مگر، به تعويق . اندکی آرامش فرمانفرما گرديد
افتادن يورش بعدي، به هواداران بچه سقاء امکان داد 
به سرعت و به گونه عملياتي نريوهاي خود را بازآرايي 

 . يي هم دست به پاتک بيازندکنند و تا جا
 

بيشرت،  -در اين هم بود که باشندگان بومي دشواری
اقليت هاي تباري که هرگز مشتاق بازگشت امان اهللا 
نبودند، و گذشته از آن از مداخله شوروي هم به خشم 

. آمده بودند، روشن بود از غالم نيب پشتيباني ننمودند
گرفنت شهر،  اين در حايل بود که امانيست ها خود با

انديشه محايت . هيچ چيزي نوي به مردم پيشنهاد نکردند
از امان اهللا نيز خيلي دير، هم آن بر اساس توصيه مهان 
دفرت سياسي کميته مرکزي حزب سرتاسري کمونيسيت روسيه 

از نام غالم نيب پيام هايي با : مطرح گرديد) بلشويک(
وي در  شرح سرشت رويدادهاي روان و فراخوان محايت از

   215.مبارزه در برابر بچهء سقاء پخش گرديد
 

پيش نويس هاي اسناد تبليغي آن دوره از سوي امانيست 
. ها، با مشارکت بالفصل رهربان شوروي تدوين مي گرديد

براي مثال، صديق خان چرخي که فراخوان عنواني 
باشندگان ترکستان افغاني را تدوين منوده بود، پس از 

معاون کميسارياي خلق در امور  -گفتگو با کاراخان
رييس اداره نظامي، در منت آن،  -خارجه و واراشيلف

                                                 
، 17اسناد تاريخ نوين روسيه، فوند  مرکز نگهداري  و بررسي.  214

  236-235، برگ هاي 1806، پوشه 2پرونده ويژه 
، برگ 1806، پوشه 2، پرونده ويژه 17، فوند ....مرکز بررسي . 215

 ، 236-235هاي 
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تزهايي مبين بر احرتام به آيني هاي مذهيب، نقش آموزش و 
 216.مهسايگی نيک و روابط سنيت ميان دو کشور را گنجانيد

 
به عنوان : روش های سنتی نيز به کار بسته می شد

روپيه و  25ماهانه مثال، برای سربازان دمشن حقوق 
دادن چهار سير گندم، افزايش فوق العاده درجات 

 . وعده داده می شد... نظامی و 
 

. هر چه بود، گره از کار فروبسته گشوده مني شد
عمليات جنگي مهچون «: پرمياکف به مقامات گزارش داد

اقدامات گروه سواره نظام کوچک برنامه ريزي شده بود 
بايسيت به تشکيالت بزرگ حتول  که در روند کار رزمي مي

مي يافت، مگر از مهان روزهاي اول ناگزير با خصومت 
 217.باشندگان خشمگني رو به رو شد

 
در اوخر ماه اپريل، نريوهاي تقوييت شوروي در يک تالش 

در آن . ناموفق کوشيدند به مزار شريف رخنه کنند
هنگام، ناگزير گرديدند پارتي جديد مهامات جنگي و 

 . رها را با هواپيما از راه هوا برسانندتيربا
 

سازماندهي عمومي عمليات نيز نا به سامان و نا به 
به ويژه مهاهنگي و تعامل ميان نريوهاي . هنجار بود

غالم نبی ناگزير گرديد با . مهدست افغاني و شوروي
گسيل تلگرام ها از طريق سفارت خود در مسکو تقاضاي 

نوبه خود اين تلگرام ها  نيروهای تقويتی منايد که به
حتا هرگاه او براي (به برادرش غالم صديق می رسيد 

چيزی که در گرماگرم نربدها در  -مثال در آملان می بود
 ).مزار شريف رخ داد

 

                                                 
ي فدراسيون روسيه، فوند کاراخان، بايگاني سياست خارج.  216

 .33، برگ 71،  مراسله 75، پوشه 12پرونده ويژه 
-در سرزمني افغانستان[پاول ابتيکر، خنستني خون هاي رخيته شده .  217
،  اين مقاله 2، مشاره 1999، سال )ميهن(« رودينا«، جمله .]گ

ه کوتاه، که از سوي اين ژورناليست هتيه شده و در گزينه ويژه جمل
يکي از انگشت مشار آثار چاپ شده در  -ميهن جا داده شده است،

اين مقاله با آن که در . باره رخدادهاي آن برهه افغانستان است
بر دارنده فاکت هاي جاليب است، سرشار و آگنده از لغزش ها و  

 .     نادرسيت ها است
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غالم صديق در زمينه با مقامات مسوول کميساريای خلق 
در امور خارجی متاس می گرفت که راندمان موضوع را تا 

پيش ... ميان،  و مسووالن اطالعاتی و به پايان با نظا
 .می بردند

 
چنين بود روند دست و پا گير مهاهنگی عمليات از  

اما دشواری های بسياری در خود کار زار جنگی . مرکز
برای مثال، به تقصير شاخه . در مرز نيز برخاسته بود

مرو وزارت خارجه، نيروهای تقويتی برای غالم نبی خان 
متوقف گرديده ) تن از افغان ها  100گروهی متشکل از (

اوضاع مهانندی با حتويلدهی جنگ افزارهای ختصيص . بود
 . داده شده برای دسته های افغانی نيز پديد آمده بود

 
وضعيت امانيست ها در مشال، مقارن با اوايل ماه مي، 

رهرب گريزي بامساچي هاي  -هنگامي که ابراهيم بيک لقي
ان، با دسته هاي جنگي اش، آسياي ميانه در افغانست

به ياري حکومت سرنگون شده در مزار شريف شتافت، از 
مزار شريف حماصره شده و از منابع . اين هم بدتر شد

بازارها مهه بسته شدند و . آب و خواربار  حمروم گرديد
پريماکف باز هم تقاضای . زندگي از تکاپو ايستاد

از مجله . نيروهای تقويتی  و مهمات و ساز و برگ کرد
مگر اين بار چيزی به دست . نارجنک های گازی ايپريتی

 218.نياورد
 

فرمانده نظامي  -در اين اوضاع، غالم نيب خان چرخي
مزار شريف، به تدبريهاي سخت ابزاري و خشونتبار 

به تاريخ يکم ماه مي به دستور او شش تن : متوسل شد
ران از پوياترين خمالفان امان اهللا در مالي عام تريبا

اما سرکوبگري و خشونت مني توانست گره از کار . شدند
 .فروبسته او بگشايد

 
غالم نيب، پيهم، تلگرام هاي نوميدانه يي  به مسکو که 

غالم صديق بسر  -آن جا برادر پريشان و نگران ديگرش
در اين جا منت يکی از اين . مي برد، مي فرستاد

                                                 
رسانه ها از  یبرخ یاحساس یادعاهاداشته  تسمواد مستند د.  218
در  یشورو یاعزام هایروين از سوی  گاز خردلنی بر  کار برد مب

برای منونه نگاه . تاييد منی کنند را  1929افغانستان در هبار سال 
برگ های جنگ  ،»طانيش آخرين آوند«ورونوف،  ريميوالد :شود به 

 7. ، ص 17مشاره ، 1995، ناشناخته، جمله مهدم
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 1929ه می ما 2تلگرام های آذرخش آسا را که به تاريخ 
 : فرستاده شده بود، می آوريم

    
 . مزار به حماصره در آمده است .1
منظور از هنر [ -به روی ما بسته اندآب را . 2   

 .] گ-دهدادی است
 . مهمات، تفنگ و ساز و برگ نداريم. 3   
موفق به مجع آوری بسياری ... در نتيجه تبليغات. 4   

 .   الح نداريماز مردم  شده ايم، اما برای آن ها س
در . حريف با گذشت هر روز قوی تر می شود. 5   

 .دهدادی سالح بسيار  دارند
 . جنگ روز و شب روان است. 6   
من برای . هرگاه کمک نفرستيد، مهه می ميريم. 7   

زندگی خود افسوس منی خورم  مگر درد آور است که مهه 
  .چيز از دست می رود

 
مسوول خبش  -تسوکرمان. و غالم صديق نوميد به دامان

خاور ميانه کميسارياي خلق در امور خارجه، چنگ 
مگر او در چنني مسايل مهم، هيچ صالحييت . انداخت
معاون پر قدرت  -)قره خان(کاراخان . ل. نداشت

کميسارياي خلق در امور خارجه که در تئاتر دوسيت در 
مسکو بنام بود، بيشرت نيمه هاي شب، دير به خانه مي 

مد و وزير افغان جز اين که تا بامداد در خودرو آ
منتظر معاون خوشگذران مباند، راه ديگري ) موتر(

در اين حال، او به خوشباوري خود نفرين . نداشت
او را به . فرستاد و به سرنوشت برادرش افسوس خورد

مهني پيمانه، برپايي هنگامه حمتمل مداخله شوروي نگران 
تسوکرمان هم با او شريک  در اين نگراني،. مي ساخت

بچهء سقاء داليل و قراين روشن مداخله ما را «: بود
حتا مرده هاي .... اسريان روسي  -به دست مي آورد

سربازان ما مي توانند به عنوان داليل انکار ناپذير 
 219.»ارزيابي گردند

 
نشان داده  خوبیهرچه بود، خوشبختانه به زودي واکنش 

ز طريق مرز دومني دسته متشکل به تاريخ پنجم مي ا: شد
سپاهي شوروي، جمهز با شش دستگاه توپ و هشت  400از 

بر مواضع هواداران امري . قبضه تيربار گسيل گرديد
                                                 

 47مهان جا، برگ .  219
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نيز ضربات هوايي وارد آورده .] گ -حبيب اهللا کلکاني[
 220.شد
 

چند روز بعد، دفرت سياسي حزب سرتاسري کمونيسيت روسيه 
را براي گشودن بی درنگ يک رشته تدبريهاي ) بلشويک(

گره فروبسته افغاني اختاذ منود که در ميان اين 
تدبريها، اجنام مانورها براي پنهان نگهداشنت دست داشنت 

 . شوروي ها در عمليات مزار، جايگاه برجسته داشت
 

 : پياده ساخنت تدبريهاي زير در نظر بود
پخش گزارش هايي در رسانه ها مبين بر رخنه  -1

اهيم بيک به سرزمني شوروي و پرداخنت باندهاي ابر
 .آنان به تاراجگري و چپاول دار و ندار مردم

پخش گزارش هايی در رسانه ها مبنی بر اين که   -2
باندهای مربوط مشاری از سر دسته ها با بسنت 
رودخانه، شهر مزار شريف را از آب حمروم ساخته 
اند و به مهين علت نبی خان باند ها و چيدمان آن 

ا مبباران منوده است و نيز اين واقعيت است ها ر
 . که باندها تفنگ های ساخت بريتانيا دارند

. فروخنت هواپيما به افغان ها در ازای پول نقد -3
. زدن نشانه های افغانی بر بدنه های هواپيماها

                                                 
خود می » يادداشت های خاور شناس«نديان در نعل ب. ب. آر.  220

هرگز و هيچگاهی از گسيل يگان های ارتش سرخ به «: گويد
و گورودويکف هنگام پيگرد  بوديونی، پريماکف افغانستان به رهربی

که به آن جا از ترس انتقام به خاطر رهزنی ها و  باندهای بامساچی
سواره . منی شدکشتارها در آسيای ميانه گريخته بودند؛ هم ياد 

روستايی در کوهپايه  -بوديونی در آن هنگام تا دوشی نظام سپاه
به هرات رسيده  پريماکف تيپ مکانيزه . های هندوکش تاخته بود

 ».بود
يادداشت های خاور «. نعل بنديان، س. ب. آر: نگاه شود به 

 . 119 -118. ، ص2002، مسکو، »شناس
 

وشن منی سازد که سخن بر سر با اين حال، نعل بنديان ر: يادداشت
شايد . کدام خبش های هنگامه است و آن ها را مستند ارائه منی دهد

سخن  1930و يورش های رخنه يی اوايل  1929او در باره عمليات هبار 
بی آن که آن ها به گونه جداگانه پرداز منايد و اين . می گويد

 . گردد گونه با در هم آميخنت دو رويداد، دچار لغزش هايی می
سواره نظام بوديونی که برای پيگرد و درهم کوبيدن نيروهای 
ابراهيم بيگ لقی به خاک افغانستان رخنه منوده بودند، ربطی به 
رويدادهای مزار نداشتند و نيروهای مکانيزه پريماکف که به 
مهراهی چرخی به مزار شريف رفته بودند، هرگز به هرات نرفته 

 .بودند
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بايد بی درنگ به آموزشدهی خلبانان افغانی 
پرداخت با اين سنجش که پس از يک ماه خلبان ما 

 .افغان ها بتوانند تعويض منايند را
بايد کار به گونه يی پيش برده شود که ديگر در  -4

تلگرام ها و پيام های راديويی امضاء های روسی 
دئبنکو، وروشيلف، سوکولسکی : مانند(ديده نشود 

و تنها نام های افغانی و ترکی به کار ...) و 
 ...) مانند ابراهيم، صادق و ( برده شودذ

ه و فراخوان از نام غالم صديق خان يا پخش اعالمي -5
امان اهللا خان در باره اسالم، استقالل و مبارزه با 
شبکه هاي جاسوسي بريتانيا؛ توسعه بازرگانی، 

 ... لغو موقت گرفنت ماليه از دهقانان و 
بايد اين اعالميه تکثير و با هواپيماها پخش گردد و 

 . سپس هم چاپ گردد
)  شوروی در مزار شريف قنسول(Veyzager وايزاگر  -6

 . فرا خوانده شود
 . پيک هايی نزد نادر خان و امان اهللا گسيل گردد -7
برگردانيدن بی درنگ دسته رزمي پنجصد نفری    -8

 شوروي پس از گرفنت پادگان دهدادي در مزار شريف
به . سربازان ما نبايد به هرات فرستاده شوند  -9

 وروشيلف رهنمود داده شود تا در باره مساله 
 . هرات بينديشد

نظارت بر اجنام اين تصميم ها به دوش رفيق  -10
 221.وروشيلف گذاشته شود

 
شکنندگی و حساسيت اوضاع و خطر دگرديسي آن  ،باريکي

دشوار  موقعيتبه يک هنگامه و رسوايی بني املللي، 
امانيست ها در  مزارشريف، مهدستان شوروي آن ها را 

فتار مي کردند آن ها به گونه يي ر -با گذشت تر نکرد
. که گويي با اجنام يک معامله بازرگاني روبرو باشند

 108110در ازاي فروش سه فروند هواپيماي يونکرس، 
روبل طاليي گرفته بودند، در اين حال، هيچ ختفيف يا 

براي پرداخت بي . يارانه يي در نظر گرفته نشده بود
درنگ پول هواپيماها، از تاشکنت با پرواز ويژه به 

استقرار نريوهاي غالم نيب، هواپيمايي سازمان داده  حمل
مسوول اداره  -در يادداشت کاري برزين. شده بود

                                                 
ی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، پرونده ويژه  بايگانی دولت.  221

 .78-77، برگ هاي 7،  کارتن 162دفرت سياسي، پرونده ويژه 
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اطالعات ستاد ارتش سرخ، به گونه شگفيت برانگيزي خاطر 
هواپيما ها در ازاي پول «نشان ساخته مي شود که 
از مهني سند، چنني بر مي  222.»پرداخيت،  فرستاده مي شود

اي فروخته شده مي بايسيت چندي از آيد که هواپيماه
سوي پرسنل شوروي با تعويض آتيه آن ها با پرسنل 

 .افغاني سرويس گردد
 

در آغاز، دو خلبان آموزش ديده افغانی را به دسرتس 
نفر ديگر قرار بود  12-10غالم نبی خان گذاشتند و سپس 

کورس های کوتامهدت هوايی را در تاشکنت سپری می 
 .منودند

 
که يادآور گرديدمي، در عمليات مزار، دو دسته چنانی 

يکي از آن ها مي بايسيت : رزمي شوروي درگري شده بودند
اندخوي به سرزمني شوروي بر مي گرديد و  -از راه آقچه

بر سر راه خود  اين منطقه مرزي را از هواداران امري 
براي تصرف ميمنه و . حبيب اهللا کلکاني پاکسازي مي کرد

فنت غالم نيب خان از حمور هرات، با غوث زير پوشش گر
سخن، به (الدين خان مهکاري صورت مي گرفت که نريوهايش

گمان بسيار، بر سر خبش هايي از نريوهاي هاي باقي 
مانده وي از هرات  است که در ماه اپريل در حومه 
قلعه نو در هم کوبيده شده و سپس از سوي مرزبانان 

-500در برنامه بود تا را ) شوروي بازداشت شده بودند
نفر افزايش دهند و آتشبارهاي توپخانه يي و  نيز  600

ده ميل مسلسل و مهچنني مشار مربي و رايزن در اختيار 
 .او بگذارند

 
جنرال بازداشت شده که چندي در کوشکا بسر مي برد، 
در پي به دست آوردن اجازه از حکومت شوروي براي رفنت 

به هبانه اجنام دستورهاي به افغانستان بود و ظاهرا 
 . شجاع الدوله، استاندار نو هرات

 
 :در عمل، حممد غوث خان سه واريانت داشت

بازگشت به هرات در صورت توافق شجاع الدوله و  -1
 بودن نظر مساعد مردم؛

                                                 
، 12، فوند کاراخان، پرونده ويژه ....بايگاني سياست خارجي.   222

 .34، برگ 71کارتن 
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انتقال دسته هاي او با راه آهن تا ترمز و پيوسنت  -2
با نريوهاي نيب خان که در آن هنگام در مزار شريف 

 .بود
رفنت به فراه از راه هرات، هرگاه وضع به او    -3

  223.امکان ماندن در هرات را مني داد
 

شجاع : مگر، هيچ يکي از اين واريانت ها حتقق نيافتند
الدوله در اوايل  مي ناگزير گرديد هرات را به نايب 
ساالر عبدالرحيم خان صايف واگذار منايد و خود از شهر 

راي کاهش دادن تنش ها بگريزد و فرماندهي شوروي ب
ميان عبدالرحيم خان و حممد غوث خان، حممد غوث را به 

 .  دور از مرز، به عشق آباد  فرستاد
 

 اولآن چه که مربوط به غالم نيب مي شود، گروه اعزامي 
گاهي اين دسته . شوروي براي چندي نزد او ماندگار شد

پياده نظام، سواره (را براي اجياد گروه هاي خمتلط 
اقدامات  پيشربد که توانايی )ظام، توپخانه، تيربارن

مي گماشتند که را داشتند، مستقل در حمورهاي جداگانه 
کل نريوهاي ضربيت که يبا اين کار، طرح قبلي مبين بر تش

مشار آن مي بايسيت تا مشار نفرات يک لشکر نظامي باال 
مهچنان يک رشته تدبريهاي . مي رفت؛ بر هم مي خورد

مزار  -در راه کابل) کتل(ن اشغال گردنه چو(دفاعي
 -براي جلوگريي از آمدن نريوهاي سيد حسني224شريف،

نيز در )  سپهساالر امري حبيب اهللا بچه سقاء و مانند آن
 . نظر گرفته مي شد

 
يعين در کل، با تدبريهاي برمشرده شده در باال، عمال، 
تاکتيک هاي جنگي در مشال افغانستان از ريشه  دگرگون 

اين کار امکان مي داد تا جايي پريوزي عمليات . مي شد
شوروي را در افغانستان مشايل گسرتش  -بامهي  افغاني

غالم نيب کنرتل يک  1929در جريان ماه مي سال : خبشيد
رشته نقاط افعانستان مشايل را در دست گرفته بود 

پرمياکف مقارن اين زمان، ديگر به شوروي فرا خوانده (
 ).شده بود

                                                 
اجنت ديپلماتيک در کوشکا  -نگاه شود به نامه ماکاريان.  223

بايگانی سياست  -هربی منطقه يی و مسکویبه ر 1929اپريل   30تاريخی
خارجی فدراسيون روسيه، فوند رفرنتوری در باره افغانستان، 

 . 91. ، ص68، پوشه 151، کارتن 11پرونده ويژه 
 .گ-شايد منظور از کتل شرب باشد.  224
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پريوزي هاي نو امانيست ها به سبب پيوسنت هزاره ها از 
مجع واحدهاي رزمي امري حبيب اهللا کلکاني به مجع آن ها 

نقش معيين را در اين امر، آوازه . ممکن گرديده بود
هاي بزرگنمايي شده مگر ديرتر پخش شده در باره 

به اين علت، براي : پريوزي هاي غالم نيب بازي کردند
ه کودتاها به سود امانيست ها در واليت مثال، يک رشت

خان آباد  و چند نقطه  -بدخشان، در مرکز آن -قطغن
 . مسکوني کوچکرت رخ داده بود

 
امانيست ها هنوز سرمست باده پريوزي هاي راستني نظامي 

آن ها، براي مثال، در نزديکي تاشقرغان (بودند 
ز که گردون ا) نريوهاي سيد حسني را درهم کوفته بودند

آن ها رو گردانيد و خبت و اقبال پريوزي نظامي ايشان 
هر چه بود،آن ها موفق نشدند بي تفاوتي . فروخوابيد

ازبيک ها، (و خصومت  انبوه باشندگان استان هاي مشايل 
تاجيک ها، ترکمن ها و منايندگان ديگر اقليت هاي 

 . مهار کنند) تباري را
 

ه خان آباد به حسني، نريوهاي کمکي ب براي کمک به سيد
آقچه  -در منطقه اندخوي. نزديک شدن ادامه مي دادند

گروه هاي بزرگ ترکمن هاي مهاجر گرد مي آمدندکه قصد 
اشغال مستقيم مزار شريف و نابود ساخنت گروه هاي غالم 

اما در اين کارزار، به گونه غري . نيب را داشتند
منتظره براي مهه، خود امان اهللا عمال نقطه پاياني 

او که از هم ميهنان خود نوميد شده بود و :  گذاشت
مني توانست مبارزه هواداران خود را در گسرته مهه کشور 

ماه مي  افغانستان را   23سازماندهي کند؛ به تاريخ 
 .براي مهيش پدرود گفت

 
نريوهاي نيب خان که در حميط خماصم در انزوا عمل مي 

. ادندکردند، چشم انداز سياسي را هم از دست د
براي آن ها حق انتخاب ) غالم نيب خان(وانگهي پيشوا 

سوي ديگر  ماندن در ميهن يا جستجوي پناهگاه در آن
مي  31خود وي به تاريخ . شوري را داد -مرز  افغاني

 صداندکي بيش از (با گروه کوچکي از هوادارانش  1929
به سرزمني شوروي بازگشت، که با خشونت در سطحي ) نفر
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ديگر اشرتاک کنندگان افغاني عمليات  برابر با
 225.بازداشت گرديد

 
مي دسته شوروي نيز  28پيش از اين، به تاريخ 

) کشته و زمخي(فراخوانده شده بود که تلفات کلي آن 
آنچه مربوط مي گردد به افغاني . نفر مي رسيد 120به 

ها، باشندگان بومي استان هاي مشايل، شرکت کنندگان 
به خاطر  -انيست ها و سقاويست هاام -جنگ از دو طرف

 .اين ماجراجويي  هزاران زندگي پرداختند
 

اقدامات رزمي پويا در مشال و پخش آوازه ها در باره 
شرکت مستقيم شوروي در نربدها موجب بر انگيخنت نگراني 

اداره سياست خارجي بچه سقاء به : جدي دولت کابل شد
ه گونه ريکس، ب. ا -شوروي)  شارژ د آفري(کادار 

ديپلمات هاي شوروي در کابل در . مقتضي برخورد کرد
وضع بس دشوار و حتا خطرناکي قرار گرفته بودند و 

آوازه هاي حتريک «هيچ چاره ديگري جز اين نداشتند که 
را رد کنند و حتا به وارد آوردن اهتامات » آميز

با يورش هاي .] گ-جانب افغاني[متقابل مبين بر مهراهي 
نه دسته هاي بامساچي ها به سرزمني شوروي دهشت افگنا
 .دست يازند

 
در پيش نويس يادداشت پاسخی سفارت شوروی که از مسکو 

 :گفته می شد به کابل گسيل گرديده بود،
به حکومت شوروی نه حمل عبور غالم نبی خان از مرز  -1

و نه منبع دريافت سالح های او  نه روشن است و 
    .  نه می تواند روشن باشد

2- ... 
حکومت شوروی با قاطعانه ترين وجه اعالم می   -3

منايد که که طی مهه ساليان جنگ داخلی در 
بدون اجازه  افغانستان هيچ هواپيمای شوروی

ستان پرواز بر فراز آمسان خاک افغان حکومت کابل
 . ننموده است

                                                 
 800000عبدالغين مي نويسد که غالم نيب خان با ترک مزارشريف .  225

مي توانست در آن وضعيت با خود بگريد،  روپيه و هر چه قالني و پشم
مگر وقايع بعدي بازداشت و بود و باش وي در قلمرو . برداشت

براي به دست آوردن آگاهي . شوروي اين فاکت را تاييد مني منايد
 . 784عبدالغين، ص : هاي بيشرت نگاه شود به
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حکومت شوروی در مهاهنگی کامل با تعهدات آن  -4
به گونه پغمان  1926و پيمان  1921مطابق قرار داد 

بال احنراف بر موقف عدم مداخله کامل در امور 
داخلی افغانستان و احرتام به استقالل افغانستان 

  226.است
 
مگر بزرگرتين ترفندي که رژمي کابل به آن دست يازيد،  

تقاضاي دگرباره به رمسيت شناخنت ديپلماتيک رژمي از 
مي  26با آن که بچه سقاء به تاريخ . سوي شوروي بود

از  بسياریدر پايتخت گردمهايي يي را با اشرتاک مشار 
هواداران خود که خواستار جنگ با شوروي بودند، برپا 

 .کرد
 

خواست هاي کابل در عرصه سياست خارجي نوميد کننده 
در ترازهای گوناگون رهربي شوروي آماده : نبودندهم 

براي منونه، در . برپايي مناسبات با رژمي کابل بودند
 3ست کميسارياي خلق در امور خارجه  به تاريخ نش
ريکس . به آي«تصميم گرفته شده بود که   1929جون

رهنمود داده شود با تاکيد بر عدم مداخله ما در جنگ 
داخلي در افغانستان، به بچهء سقاء افاده بدهد که 
در صورت استحکام و گسرتش حاکميت او، به رمسيت شناخنت 

 227.»احمتمل مني باشدرژميش از سوي شوروي، ن
 

با رفنت گروه هاي رزمي غالم نيب خان از استان هاي 
مشايل، در اين استان ها خالي قدرت و پراگندگي پديد 

براي منونه، مزار شريف سه روز آزگار به باد . آمد
بيشرت کوهستاني (تاراج زندانيان تازه از بند رسته 

شهر  گرفته شد که به زودي گروه هاي هزاره را از) ها
در هرج  يکسرهشهر و عمال سراسر استان . بريون راندند

 . و مرج  فرو رفت
 

ن خبشيدن به اين مهه، ريش سپيدان بومی ايبرای پا
 228.برگزيدندحکومت موقتی را برای واليت 

                                                 
بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، دبير خانه قره خان، .  226

 .22، برگ 75، کارتن 12ه ويژه پروند
 .66مهان جا، برگ .  227

بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند رفرنتوری در .  228
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، مناينده 1929سر از اوخر فربوري  -مريزا  قاسم خان

بچه سقاء در ترکستان  –اصلی پيشني  امري حبيب اهللا 
فغاني که چندي هم سرپرست استاندار نظامي مزار ا

شريف بود، از سوي شهريان، با شرط جلوگريي از 
چيزي او که  -خونريزي هاي تازه به اين شهر دعوت شد

او با يک هزار . در باره آن به قرآن سوگند خورد
جنگجوي ترکمن وارد شهر شد و آغاز به گفتگو با 

اهيان خود در اداره حملي در باره شامل ساخنت سپ
مگر به او . پادگان نظامي به عنوان نريوهاي منظم کرد

به اين دليل پاسخ منفي دادند که چنني واحدهاي اجريي، 
 .قبال  از  مجع  هزاره ها تشکيل شده است

مگر در فرجام، هر چه بود، ترکمن ها شامل واحدهاي 
نظامي از پيش تشکيل شده گرديدند و خود مريزا قاسم 

 .اداره نو واليت شد خان شامل

اين ارگان موقت بومي خود گردان منطقه يي، حسن نيت 
اعضاي آن حتا از  –خود را نسبت به کابل اعالم کرد

بچهء سقاء درخواست کردند تا به مزارشريف استاندار 
آن، حکومت نو و تاجران مهراه با . نظامي نوي بفرستد

ه در مسايل بومي مايل به پيشگريي مشي مستقالنه، از مجل
براي مثال؛ روشن است : مناسبات سياست خارجي؛ بودند

که مريزا قاسم خان به رييس خبش منطقه يي منايندگي 
کميسارياي خلق در امور خارجه سرخان دريا با تقاضاي 
گسيل سريع منايندگي ديپلماتيک شوروي به مزار شريف،  

 229.و نيز از سر گريي روابط  جتاري با  شوروي، رو آورد

شايان يادآوري است که چنني نرمشي را مريزا قاسم  
مناينده ارشد  –يکي از سرسخت ترين سقاءيست ها  -خان

که پسان ها در (پيشني بچه سقاء در ترکستان افغاني 
                                                                                                                                                             

ارباب ايوب از مجع  -از افغان ها: ترکيب اين اداره چنين بود
خبشی از مجع برزگران، از مير رضا  -برزگران، از هزاره ها

فيض  -مير ايوب از مجع تاجران، از عرب های تاجيک -فارسيوان ها
مال رجب از مجع روحانيون، از  -اهللا خان از مجع تاجران، از ترکمن ها

شير علی خان و  -مال بوری از مجع روحانيون و از نظاميان -قشالق ها
 ). ی هاميرزا قاسم خان و يک مناينده ناشناس از کوهستان

بافتار اداره، گواه بر داشنت بار ائتالفی، بس تباری، فرا گير 
 .    اجتماعی، و شايد هم خصلت سياسی آن بوده است

بايگاني سياست خارجي روسيه، فوند رفرنتوري در باره . 229
 . 28، برگ 13ب، کارتن16، پوشه 12افغانستان، پرونده ويژه 
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در هنگام نا به ساماني هاي مزارشريف از  1929اپريل 
اين شهر گرخيته بود و براي چندي در ريگزارهاي 

 -و در آن جا با ايشان خليفه اندخوي پنهان شده  
رهرب ترکمن ها آمادگي مي گرفت  تا بر نريوهاي غالم نيب 

. ،  نشان داده بود)خان ضد محله يي را سامان دهد
شعار مريزا قاسم خان گرفنت مزارشريف و اعالم غزوه در 

 .حاميان غالم نيب خان بود -برابر روس ها

؛ فراموش اما اين سياستمدار بانفوذ، و نه تنها او 
نکرد پسان ها از خم و پيچ هاي عمليات هباري سال 

، به ويژه در باره جنگ افزارهايي ضبط شده از 1929
سوي غالم نيب خان از زاردخانه هاي حملي، که براي مهيشه 
در انبارهاي يگان هاي نوار مرزي شوروي براي مهيشه 

بازگردانيدن اين . شدند، يادآوري نکند» ماندگار«
ارها يا جربان بايسته آن با ارايه کمک هاي جنگ افز

مادي، ساليان دراز به عنوان يکي از شرط هاي عادي 
سازي روابط دو جانبه، از سوي حکومت روي کار آمده 

 .پس از واژگوني امانيست ها عنوان مي شد

 -در اين ميان، دردسر به مهني پيمانه بزرگ معنوي
اين کلمه را رواني، تباري و اجتماعي به مفهوم وسيع 

اين . پيامدهاي ديگر عمليات بامهي، به بار آورده بود
در آسياي ميانه شوروي، : پيامدها بيشرت مسلم بودند

در گام خنست، در  نواحي مرزي، چندين صد نفر از دست 
. سرازير شده بودند» لشکر کشي مشال«داشتگان در 

نفر که با غالم نيب خان آمده بودند؛ در  150نزديک به
نفر  با گروه  100بيش از . شکنت ماندگار شده بودندتا

حممد غوث خان آمده بودند که پس از  بازداشت به عشق 
 .آباد  برده شدند

سر اجنام، ده ها تن از هواران امان اهللا خان که از 
اروپا وارد شوروي شده بودند، چه رسد به اشخاص ساده 

ا و ه چیسراکاروان ،، ساربانانکارگران، بازرگانان(
يا کسان ديگري که دست روزگار تصاديف ) مزدوران گريزي

خود غالم . آنان را به عمليات افغانستان کشانيده بود
انبوه خشمگني هم : نيب نيز در وضع سخيت افتاده بود

ميهنان آواره و بي سر و سامانش، نزديک بود او و 
 .غالم جيالني را بکشند  -برادرش
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وی را متهم منوده و از سفير خود ادارات گوناگون شور
آنان می خواست تا به او در آغاز اشيای شخصی اش را 
باز گردانند و سپس هم اموال بسيار ارزنده مانند سه 

» روس -افگان«هزار پوست قره گل را، که او به شرکت 
 15پول با سود آن به ميزان  -داده بود يا معادل آن

  230.هزار روبل را

ه دوم افغاني نيز با وضع فرمانده گرو -حممد غوث خان
اين جنرال چند بار در روز . دشواري روبرو شده بود

به منايندگی مرزی کميساريای خلق در امور خارجی ديده 
راس اسب او را  25می شد که و خواهش می کرد تا  

برايش بازگردانند تا با فروخنت آن ها ترمز را ترک  
 .بردند پسان ها وي را به درون سرزمني شوروي . گويد

ساربانان کاروان هايي که در سراسر کارزار در خدمت 
راس اسب   203غالم نيب خان بودند، با شکيبايي در باره 

  231.راس خر خود، يادآور مي شدند  21و 

آسيای ميانه و (ديپلمات های شوروی در منطقه 
خنستين کسانی بودند که زنگ های خطر را ) افغانستان

ساني که دست سرنوشت آنان را در باره وضع نوميدانه ک
به اين چنني روزگار بس دشوار انداخته بود به صدا در 

مناينده منطقه يی  –وينوگرادوا. بانو آ. آوردند
کميسياريای خلق در امور خارجی در تاشکنت، بيشر از 
هر کسی به گونه برجسته و مهه جانبه مشکل افغانی ها 

انه، حقوقی، را برای مسکو مطرح و بر سرشت انساندوست
.] گ-کمک به[«: (اجتماعی و سياسی آن تاکيد ورزيد

، پذيرش افغان ها برای »گريزيان زيامنند شده افغان
ادامه حتصيل و يا کار در شوروی، ايجاد سازمان 
مهاجران سياسی از بانفوذ ترين شخصيت ها، پيکربندی 

  232...و ) ها و گروه های متمايل به مهکاری

                                                 
سيه، دبير خانه قره خان، بايگانی سياست خارجی فدراسيون رو.  230

 .53، برگ 71، پوشه 75، کارتن 12پرونده ويژه 
مهان جا،  فوند رفنتوري در باره افغانستان،  پرونده ويژه .   231
 .114، برگ 68،  پوشه 151، پرونده 11

يورش ) مسنگان(برآنان دسته های فيضل اهللا شير اف از آيبک .  232
ميل تفنگ، يک ختته قالين،  63خر،  3اسپ،  73سپاهيان وی  -بردند

 .را ربودند... يک دست يونوفرم، و 
، فوند رفرنتوری در باره افغانستان، ...بايگانی سياست خارجی

 .114، برگ 68، پوشه 151، کارتن 11پرونده ويژه 
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ين ديپلمات ها را جوانان حتصيل بيشرتين ناخشنودي ا
کرده و افسران کادري افغاني و نيز دانش آموزان 

دسته هاي آگاهرتي  -پيشني آموزشگاه هاي نظامي شوروي
که در عمليات بامهي شرکت داشتند، به خاطر 
بروکراتيزم و سردرگمي در ادارت شوروي و نيز ديگر 

اني  داليل؛ بي سرنوشت مانده و يا در آوارگي و سرگرد
و در به دري در شهرهاي نوار مرزي شوروي پراگنده 

 . شده بودند، به بار مي آوردند

براي منونه، آوارگان هراتي از گروه حممد غوث خان مي 
مگر، به خاطر تاخري در به . خواستند به ايران بروند

. دست آوردن ويزاي ايران، مني توانستند، بروند
اين گروه را اصال  ديپلمات هاي شوروي بر آن بودند تا

به خصوص که . براي چندي در شوروي نگه دارند
ايرانيان خود در پي راندن مشاري از افغان ها به مشول 
وزير حربيه و وزير امور داخله پيشني دولت امان اهللا 

در کميسارياي خلق در امور . خان از مشهد بودند
خارجه، هراس داشتندکه مترکز مهاجران افغاني در 

بر » اشتهاي پارس را بر هرات«در آينده ايران، 
 233.خواهد انگيخت

 
ناشی از شکست لشکرکشی به  نا به هنجاری های
معاون کميساريای خلق در امور -افغانستان، قره خان

خارجی را ناگزير ساخت ابتکار عمل برای ايجاد کميته 
ويژه مشرتک برای حل و فصل مسائل مربوط به عمليات 

در : را به دست بگيرد انستانافغشوروی در  -افغان
او يادداشت بايسته را به نايب رييس  1929ماه اگست 

حکومت گسيل و مهچنين طرح خود در زمينه اطالعات نظامی 
 234.را به آگاهی او رساند

 
فرجام ناکام و ناميمون عمليات و به ويژه رفتار 
اسرتاتيژيست های کرملن در سرنوشت ساز ترين حلظات، 

مگر با نداشنت . ي يي براي امانيست بودضربه رواني جد
گزينه ديگري، آن ها ناگزير به سرو کار داشنت با 

براي چندي تقريبا تا اواخر تابستان . مسکو بودند

                                                 
، 12، فوند کارا خان،  جزوه  ....بايگاني سياست خارجي.    233

 . 53، برگ 71، کارتن 75پرونده 
نی سياست خارجی فدراسيون روسيه، دبيرخانه قره خان، بايگا.  234

 .36، برگ 82، پوشه 76، کارتن 12پرونده ويژه 
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حلقه رهربي امانيست ها اميدوار بودند که پادشاه  1929
براي  -پيشني به ميدان مبارزه پويا باز مي گردد

ن اهللا از ايتاليا  مثال، نيب خان مي پنداشت که  اما
به ترکيه مي آيد و از آن جا مي تواند به مسکو 

مگر چنني انديشيه يي به ميل جانب شوروي که . برسد
ديگر در افغانستان مشي ديگري را پيش گرفته بود، 

ناسيوناليست با  -وزير حربيه پيشني  -نادر خان. نبود
نفوذ پشتون، در اين برهه،  مهره اميد خبش تري مي 

 .  دمنو
 

مسوول امور خاور ميانه در کميساريای خلق  -تسوکرمان
در امور خارجی بر آن بود که بزرگرتين چيزی که می 
توان کرد، اين است که مناينده تام االختيار کورسک در 
رم با امان اهللا خان ارتباط برپا منايد و شايد به 
گونه غير رمسی به ديدار او برود و به منايندگی از 

        235...وروی به او ابراز دوستی و مهدردی کند و حکومت ش
 

که در موازی با اين، در نظر بود با غالم صديق خان 
اين کار را . برلين بسر می برد، ارتباط برقرار کرد

سفير شوروی در آملان اجنام می  -قرار شد کريستينسکی
داد و روشن است مناسبات را با غالم نبی خان پس از 

 .  شکست عمليات در آغاز عادی و سپس پوياتر ساخت
 

در مسکو  1929پيش از اين، به تاريخ دوازدهم سپتامرب 
سفير شوروی که گويا برای چندی به  -ستارکليونيد ا

کشور فرا خوانده شده بود، با غالم نبی خان چرخی 
بنا به پافشاری جانب شوروی اين ديدار و . ديدار کرد

 .گفتگو جنبه خصوصی داشت
 

نبی خان چرخی تالش داشت استارک را متقاعد گرداند که 
او هنوز هم نيروی جدی و اميد خبشی در سيمای 

ان و مهکاران نزديک پادشاه پيشين که کنون در هوادار
او از . ايتاليا بسر می برد، در اختيار دارد

مهان  -سخن گفت که برنامه آن» امانيه«موجوديت حزب 
برنامه اصالحات و ساماندهی های شاه پيشين به مهان 

يعنی (شکلی که پس از سفر خارج وی تدوين گرديده بود 

                                                 
 .53، برگ 75، پوشه 71مهان جا، کارتن .  235
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که موجب دامنه يابی  در راديکال ترين واريانت آن
 .  ، است)گرديد 1928حبران سياسی در کشور در اواخر 

 
روشن  )امانيه(رهرب عملی امانيست ها  -نبی خان چرخی

ساخت، که آن ها صرف نظر از اين که سرنوشت شخصی 
که به باور شان، هنوز هم (پادشاه پيشين اصالح طلب

قم ؛ چگونه ر)شانس بازگشت به کشور و سياست را دارد
 . خواهد خورد؛ مايل به کار کردن هستند

 
را کار  1929نبی خان رسالت کنونی برای پاييز سال 

سازمانی در زمينه بسيج نيرو و در گام خنست برگزاری 
غالم صديق، غالم جيالنی (نشست نزديک ترين مهکاران خود 

در برلين، جايی که برنامه ريزی شده ) و شجاع الدوله
ل در آينده معين گردد و با امان بود رئوس برنامه عم

 .اهللا مذاکره شود، اعالم منود
 

در اين ميان، به گونه يی که در باال ياد آور شديم، 
سازمانی  -هسته ايدئولوژيک و سياسی -گروه چرخی

امانيه هبره گيری از عامل شوروی را اصوال مهم می 
 .مشرد
 

با اين حال، برنامه های آن به گونه چشمگيری تغيير 
يکي از طرح هاي تازه پيشنهاد شده از : يافته بود

سوي غالم نيب خان،  تصرف هرات در گام خنست با وارد 
آوردن ضربات بعدي بر حمور قندهار و کابل را در نظر 

رشريف اعنصر حتمي عمليات طراحي شده، تصرف مز. داشت
از طريق ميمنه بود که امانيست ها انتظار داشتند 

حساب ترکمن ها و ازبيک هاي  پايگاه  خود را  از
 . دلسرد شده از بچهء سقاء توسعه بدهند

 
امانيست ها به عنوان پايگاه اضافی سريازگيری 

که باشندگان آن درست مانند ترکستان  -نورستان را
اقليت های تباری بودند و نسبتا به تازگی،  -افغانی

در دوره امير عبدالرمحان به آيين اسالم گرويده 
 .نظر گرفته بودند بودند، در

 
در برنامه بود که غالم جيالنی چرخی که از رشته مهسرش 
در نورستان پيوندهای خانوادگی بزرگی داشت، برای 

به آن جا برود و آن را  1930راه اندازی کارزار هبار 
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به پايگاهی برای شورش در  مشال خاوری کشور مبدل 
 .گرداند

 
از کشور و مترکز غالم نبی گسيل نيروهای باشنده بيرون 

آتيه آن ها را در حمور هرات؛ در نظر داشت از طريق 
 .پارس عملی سازد

 
متايل قاطعانه رهربی جنبش امانيه و در عين حال، 

پس از : ناآرامی و شوريدگی آن ها، داليل جدی يی داشت
بيرون رفنت خود امان اهللا از گردونه مبارزه، ادعای آن 

بود تا ثابت سازند که ها به رهربی کشور مستلزم آن 
در مبارزه و رقابت با ديگر نيروهای نظامی و سياسی 
که برجسته ترين آن ها در آن برهه خاندان يحيی خيل 

 . به رهربی نادر خان مشرده می شد، دست بااليی دارند
 

غالم نبی و مهکاران وی بايسته می پنداشتند برنامه 
يرا اشغال های خود را هر چه سريع تر پياده منايند؛ ز

منتفی منی  1930کابل از سوی نادر خان را تا هبار 
 236.دانستند

 
آن ها می توانستند تنها در صورت اجرای برنامه خود، 
بر نوعی از توافق در تقسيم قدرت سنجش داشته باشند 
و به سخن غالم نبی،چونان وزنه يی در برابر نفوذ 

 . انگلستان در افغانستان بر آمد منايند
 

شوروي در اين گزينه، تنها ارائه کمک هاي مايل محايت 
مگر . 237بود) تنها به دسرتس گذاشنت جنگ افزار(و نظامي

اين گزينه حتا به مهني شکل هم از سوي هنادهاي مسوول 
 . در مسکو رد گرديد

 
کارمندان ديپلماتيک در مسکو، در بريون انداخنت 

ا مگر، ب. امانيست ها از گردونه سياسي شتاب نداشتند
توجه به ضعف سازماني آن ها، با بر زبان آوردن 
سخنان کلي، آنان را به بازي مي گرفتند و به تار 

اين وضع، در بازگرايي آتيه . خام مي بستند
ناسيونال افغاني، به  -اسرتاتيژيک اپوزيسيون ليربال

                                                 
بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند رفنتوری در .  236
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ويژه خاندان چرخي به سوي اروپا و انتقال مرکز شان 
 .به آملان، جاي آخر را نداشت

 
اوايل سال -1929خدادهاي افغاني سال در اين ميان، ر

به گونه جدي بر سياست خارجي و حتا  1930هاي دهه 
  در گام خنست،. سياست داخلي شوروي تاثري گذاشتند

تضعيف قدرت مرکزي در افغانستان و تغيري وضع اقتصادي 
 به خصوص  در اين کشور، در کل و در مناطق جداگانه آن

ي و هنادهاي بازرگاني خارجي اين کشور ديپلماسي شورو
را بر انگيخت تا کار را در استان ها و نواحي هم 

 .مرز پويا تر سازد
 

خنستني اقدام از اين دست، مصوبه دفرت آسياي ميانه 
کميته مرکزي حزب سراسري کمونيسيت روسيه شاخه بلشويک 

سند در روز اشغال شهر مزار ( 1929اپريل  22تارخيي 
شوروي؛ تصويب شده  -وي دسته هاي افغانيشريف از س

در باره وضع و وظايف آينده کار در مناطق مرزي ) بود
طبق مصوبه در گسرته هپناور مرزي که . افغانستان بود

در بر گرينده مناطق قره لوق، قزل آياق، کرکن و برخي 
تا (نواحي ديگر بود، کاهش چشمگري ماليات کشاورزي 

امتيازي با شرايط سهل و ، و افزايش  وام دهي )3/1
 .، پيش بيين شده بود....مساعد براي بينوايان و 

 
در عني زمان، رژمي فعاليت هاي اقتصادي مهاجران تا 

از نزد آنان مالکيت . اندازه يی سخرت شده بود
کاريزها گرفته شده و صدور قره گل و پشم ممنوع شده 

براي مثال؛ عشاير : مگر سختگريي مهگاني نبود238.بود
دراني، و غلزايي مانند گذشته در ) پشتوني(افغاني

اين در حايل . مرز شوروي به دام چراني مي پرداختند
بود که ماليات براي آن ها تا پنجاه درصد کاهش 

 .يافته بود
 

مناينده تام االختيار کميسارياي خلق در  -زنامنسکي
امور خارجي در ازبيکستان در آستانه فروخفنت جنگ 

مطمني ترين وسيله اجراي «: تيجه گريي کردداخلي چنني ن
وظايفي که در برابر ما گذاشته شده است، توسعه 

                                                 
، 62اسناد تاريخ نوين روسيه، فوند  مرکز نگهداري  و بررسي. 238
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پيوندهاي اقتصادي و کشانيدن حقيقي واليات مشايل 
درست در مهان 239.»افغانستان به مدار جتارت شوروي است

اجازه بازگشايي منايندگي  1929هنگام، در اوايل اکترب 
يزي که خود افغاني ها جتاري شوروي در مزار شريف، چ

 . آن را مي خواستند، داده شد
 

، جانب شوروي 1929پيش از اين، سر از آغاز هبار سال 
آغاز به هبره برجسنت از زمينه مساعدي که در نتيجه 
برهم خوردن پيوندها ميان مناطق جداگانه افغانستان 
و نيز افغانستان و هند بريتانيايي پيش آمده بود، 

يي در بازار با ارزش ترين مواد خام  سود ويژه . کرد
با بسته شدن راه :  قره گل نويد داده مي شد -افغاني

هاي جتاري به سوي کابل و پيشاور، در مناطق مشايل 
. افغانستان، پارتي هاي زياد قره گل انبار شده بود

بنا به سنجش منايندگان ديپلماتيک شوروي، ظرفيت 
هزار ختته  800به  1929دورمنايي بازار قره گل در سال 

هزار ختته آن مي توانست  400پوست مي رسيد که تقريبا 
   240.موضوع داد و ستد بامهي با مشارکت شوروي شود

 
دستيابی به چنين تراز باال و ابعاد معامالت در نتيجه 
ناتوانی خود بازرگانان افغانی و هندی پيش بينی می 

نقد و شد که به دليل شرايط ياد شده در باال، پول 
کاال در اختيار نداشتند و منی توانستند در معامالت 

 .  ارزی چونان رقيب تبارز منايند
 

توجه ويژه يي به مهاجرت های فرامرزي، از مجله به 
. مهاجران نريوي کاري از افغانستان مبذول مي گرديد

مقررات کنرتل مهاجران و ) 1929در اکترب(با چندي تاخري 
هبره جسنت از آنان، تدوين شده مکانيزمي هاي اقتصادي 

در موسسات دوليت آمارگريي مهه کارگران  از : بود
. پيش بيين شده بود) و مهچنني از ايران(افغانستان 

مهچنان ثبت آن ها هنگام گذر از مرز شرط حتمي اشتغال 
 . گرديده بود

 

                                                 
، 62اسناد تاريخ نوين روسيه، فوند  مرکز نگهداري  و بررسي.    239

 170، برگ 1806، اسناد 2پرونده ويژه 
، 62يخ نوين روسيه، فوند اسناد تار مرکز نگهداري و بررسي.  240

 36-35، برگ 1803، اسناد 2پرونده ويژه 



 187 صفحه …دولت و اپوزيسيون در افغانستان
 

مهچنان ترتيب نو حماسبه کاري پرداخت کارمزد با 
به آن ها اجازه داده : شدمهاجران اين کتگوري نافذ 

شد که تا بيست و پنج درصد دستمزد خود را به خارج 
در صد دستمزد در کشور متوقف  40–30بفرستند و با 

اين چنني طبيعي 241.فيها کاالهاي صنعيت به دست بياورند
سازي به ميزان معيين مهاجران را به نظام کشاورزي 

منافع   روسيه آسيايي وابسته مي ساخت، با آن که درکل
متقابل کارگران و کشورهاي کار فرما را به سنجش مي 

آخرين حمدوديت اين که براي شوروي مهم بود تا  .گرفت
اسکناس ها يا بانکنوت هاي ده ( بريون بردن چرونس ها

 .را  به خارج معدود سازد )روبلي
 

بايد اعرتاف کرد که کارگران گريزي از افغانستان 
از آن ها در پنبه  -بودندمسلما براي شوروي سودمند 

. کاري و ديگر زمينه هاي توانفرسا کارگرفته مي شد
به اين علت مهاجران کاري از کشور مهسايه به شيوه 

با آن که به گونه يي . هاي گوناگون تشويق مي شدند
که از روي اسناد آورده شده در باال بر مي آيد، اين 

يد و کار از ديدگاه اداري و اقتصادي تنظيم مي گرد
سياسي يي که -ابعاد آن با توجه به بي ثباتي اجتماعي

شوروي  حفظ گرديده  -سال ها در نوار مرزي افغاني
 .  بود، کنرتل مي گرديد

  
مگر شيفتگی و تشبث جانب شوروي در حمور افغاني مني 
توانست جمموع کامل مسايل سابق و به مسايل به سرعت 

يانه يي خود در حال انباشت در سرزمني هاي آسياي م
رکود زندگي اقتصادي، تنش های : شوروي را مانند

سياسي و مهاجرت هاي غري قابل کنرتل را حل  -تباري
 .بکند
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مشار گريزيان از افغانستان . 124، برگ 1803، اسناد 2پرونده ويژه 
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اکترب  سال  –جنوري(بچه سقاء » کابلستاِن« -3.2
 :مشي سياست داخلي و خارجي :)1929

 
حبران اقتصادي و ناخشنودي روزافزون توده هاي گسرتده  

نيت واپسگرا و ديگر نريوهاي خمالف باشندگان که روحا
هيمه مي افگندند، در .] گ-به آتش آن[با توامنندي 
در عمل عهد امان اهللا  1929تابستان سال -1928پاييز سال 

در اين دوره، در . را به پايان خود نزديک مي ساخت
سپهر سياسي افغانستان، مهره هاي نو و ديگر نامداري 

گرهگشايي از مسايل مربم  پديدار شدند،که مدعي رهربي و
کارروايي هاي اين بازيگران در حبران . کشور بودند

اواخر دهه بيست سده بيستم و مهچنان رفتارهاي اشخاص 
اليه هايي که مدعي قدرت  -/ جنبش ها/و گروه ها

بودند، اجازه مي دهد در باره يکي از خنستني کوشش هاي 
ف خود در جدي اپوزيسيون مبين بر مطرح ساخنت الرتناتي

زمينه توسعه اجتماعي افغانستان در سده بيست سخن 
 . گفت
 

بچهء سقاء و نريوهايي  –يکي از اين مهره ها، حبيب اهللا
» کابلستان«او براي اجياد دولت نو] توان[ بودندکه از

در واقع هبره (بر ويرانه هاي رژمي امان اهللا، پشتيباني
 .   مي کردند) برداري

 
نده سرشناس تاريخ شوروي و روابط پژوه -گيلنسن. م. و

نظام بني املللي در دوره بني دو جنگ جهاني، در پاسخ 
سياسي اين نريوها که  -به اين پرسش که سرشت اجتماعي

توانستند حاکميت خويش را در سرزمني نسبتا وسيع 
افغانستان هپن کنند، چگونه بود، چنني نتيجه گريي مي 

 -المگرايان راديکالاس –در واقع، امان اهللا را«: کند
جتزيه و . »واژگون کردند242»طالبان«نياکان جنبش کنوني 

حتليل اسناد دست داشته و جمموع کار افغانستان شناسان 
ميهين و جهاني در خصوص اين مساله و مسايل توسعه 

. م. معاصر افغانستان، نشان مي دهد که نتيجه گريي و

                                                 
ها  جنبش بامساچي -»زير درفش سبز هايباند«، .ام .گيلينسني و.   242

و  1930اوايل سال هاي دهه  -1920در تاجيکستان در سال هاي دهه 
، 5، مشاره 1999تارخيي،  -جمله نظامي -مناسبات افغانستان و شوروي

دردمندانه اين مقاله سرشار از نارسايي ها است و لغزش هاي . 30ص
 . بسياري دارد
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شده، به  وي اجنام از سويگيلنسن و قرينه سازی يی که 
حد اقل تدقيق نياز دارد و بدون سري اساسي در تاريخ 

اوايل سال  -1920کوتاه جنگ ميهين اواخر سال هاي دهه 
 –کشور، دقيق تر در تاريخ جتربه اجتماعي 1930هاي دهه

 .ممکن نيست» کابلستان«سياسي، دولت نام هناد 
 

) تاجيک ها(مناينده اقليت تباري  -تبارز بچهء سقاء
تگاه اجتماعي پايني، پيامد فروريزي رژمي با خاس

چندين مرکز سياسي و اجتماعي  اماني، رخيتيابي
روز افزون  به حاشيه رانده شدناپوزيسيوني در منت 

باشندگان و شيوع رهزني در کشور در کل و در 
 . روستاهاي مشايل استان کابل، به ويژه بود

 
ء را برخي از منابع شوروي، آغاز جنبش سياسي بچه سقا

گويا . مي پندارند 1928در ميانه هاي ماه نوامرب سال 
مهان هنگام، پس از شورش عشاير شينواري در واليت 
مشرقي، او براي خنستني بار، خواستار لغو مهه اصالحات 

مگر نشانه هاي تاکتيک نو سپاهي  243.امان اهللا گرديد
پيشني قطعه منونه کابل که او را از ديگر سرکرده هاي 

ي نيمه بانديسيت کوچک برجسته مي ساخت، در هبار واحدها
بچهء سقاء تنها به . هويدا گرديده بود 1928سال 

تاراج تاجران و کارمندان دوليت بسنده مي کرد و خبشي 
از آن چه را که به دست مي آورد، به بينوايان مي 

اين کار، شهرت معيين را براي وي فراهم آورد و . داد
اهللا را وادار به يک رشته عقب  حتا امکان داد تا امان

پادشاه که از سوي شورشيان در . نشيين ها منايد
خاورکشور، رانده شده بود، حاضر گرديد تا مشاري از 
هواداران بچهء سقاء را رها سازد و خود او را با 
دادن پول و اسلحه،گويا براي دفاع از نظم موجود به 

  244.بگمارد) غند مشر(عنوان سرهنگ 
 

                                                 
نگاهي به گذشته، در باره قيام (ي برگه اطالعات: نگاه شود به.  243

بچه سقاء که از سوي يکي از کارمندان خبش خاور ميانه وزارت امور 
بايگاني سياست خارجي . زودين تدوين گرديده بود. پ -خارجه شوروي

ب، 33فدراسيون روسيه، فوند رفرنتوري در باره افغانستان، کارتن 
 .   3آ، برگ  226، پرونده 1پرونده 

، 62نگهداري و بررسي اسناد تاريخ نوين روسيه، فوند مرکز .  244
 .180، برگ 1806، پرونده 2کارتن 
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اي آينده، برخاسته از ميان توده ها و تاجيک فرمانرو
تبار، فرزند امني اهللا کوهستاني که به نام سقاءي 
کابلي معروف بود؛ يگانه کس از برادران  بود که 

مادرش از بينوايان . خدمات رايگان ارايه مي کرد
بود که چند سال پس از به دنيا ) کوهدامن(کلکان 

ار، با زني از آمدن پسرش، درگذشت و پدرش دومني ب
پس از چندي، حبيب اهللا که لقب . ميدان، عروسي کرد

ي ) برادر اندر(گرفته بود، نابرادري » بچه سقاء«
پيدا کرد به نام محيد اهللا که در آينده يکي از مهکاران 

 .نزديک او شد
 

او مريد بزرگ جان : حبيب اهللا، آدم بسيار مومين بود
در  -ددي کوهستانيجمددي در سراي خواجه و مشس احلق جم

به گفته خليل اهللا خليلي، . روستايي نزديک گلبهار بود
يکي از پوياترين بازيگران رويدادهاي  اواخر سال 

، پيشواي 1930اوايل سال هاي دهه   -1920هاي دهه 
در کابل، با امري خبارا که در  1921آينده قيام در سال 

شد  آن هنگام مهاجر و مهمان دولت افغاني بود، آشنا
هرگاه چنني نيازي  -و به وي قول داد که به جهاد خبارا

به تاييد خليلي، کلکاني به عهد . پيدا شود، بپيوندد
خود وفا کرد و در ماجراجويي خبارايي انور پاشا شرکت 

 245.کرد و گويا از سوي او تقدير شد
 
موفقانه، ) خورد ظابطي(خدمت سربازي و درجه داري  

او  -با گردانندگان رها نکرد حبيب اهللا را از درگريي
ناگزير به گرخينت به پاره چنار  گرديد و سپس چندي را 

حبيب . در پيشاور گذارند و به چاي فروشي دست يازيد
                                                 

، پژوهشگر تاجيکستاني 94خليل اهللا خليلي، عياري از خراسان، ص.  245
عبداهللا يف، يکي از آگاهان تاريخ نوين آسياي ميانه، يادآوري . ک

ينده آ مي منايد که شايد اين تنها گمانه زني خليلي باشد که امري
مگر . افغانستان در جنبش اسالمي آسياي ميانه اشرتاک ورزيده باشد

اين گونه گمانه زني ها کامال با اوضاع آن برهه افغانستان و 
 : نگاه شود به .  آسياي ميانه مهخواني دارد

Abdoullaev k. Central Asian emigres Afghanistan: first wave 1920- 1931,- central asia 
monitor, 1994, No- 5, p.21.  
پسان ها، عبداهللا يف در کارهاي بعدي خود، در اين زمينه به باور 

 -معيين مي رسد و آشکارا بر مسپاتي حبيب اهللا کلکاني به جنبش ملي
، .ک. عبداهللا يف: نش به . شورشي آسياي ميانه تاکيد مي وزرد

برگرفته ) کمخبش ي( عياري از خراسان -تاريخ در سيماها، بچه سقاء
 :از

www.ferghana. Ru/ articale. 
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بازگشت به ميهن، در راه بني مشايل و پايتخت، با اهللا، 
خيلي زود نامور گرديد و مورد توجه روحانيت و 

 . رسومخندان مشايل قرار گرفت
 

جسته شدن او در حمافل شورشي مشايل، مقامات دولتی با بر
که نگران شهرت وی گرديده بودند، در پي شکار وي 

به نوبه خود بچه سقاء تالش ورزيد با خمالفان . شدند
 -حيات اهللا. بانفوذ در گرد و بر امان اهللا، متاس بگريد

برادر پادشاه و برخي از بلند پايگان دوليت، حاضر 
حتا تاريخ سوء قصد به جان . منايندشدند به او کمک 

آن گاه، .دسيسه نافرجام ماند. شاه، تعيني شده بود
بچهء سقاء براي گرفنت خبشايش رمسي از مقامات، براي 

او با اين خواهش، به حممد ويل : آخرين بار کوشش کرد
مهکار نزديک پادشاه که بيشرت در روستاي  –خان دروازي

. مي آمد، رو آورد »هواخوري«قلعه مراد بيک براي 
شورشي، شايد، به مهبستگي تباري با ويل خان تاجيک 

سر اجنام، با شرط دست برداشنت از . تبار اميدوار بود
رهگريي، رستگاري يافت و تا هنگامي که ويل خان هنگام 
سفر پادشاه به خارج، در نيابت سلطنت بود، بچه سقاء 

 .به پيمان خود پابند بود
 

ازگشت امان اهللا از خارج، اعتماد در آينده، پس از ب
حکومت به بچهء سقاء از اين هم بيشرت شد تا جايي که 
به او، حتا يونوفرمي مانند آن چه که براي سپاهيان 

که در آن جا عشاير شينواري (پادگان واليت مشرقي 
مگر بچهء . ، داده می شد، دادند)شورش کرده بودند

روحانيت سقاء با پيشوايان شينواري که از سوي 
واپسگرا پشتيباني مي شدند، از سر سازش پيش آمد و 

آغاز به لشکرکشي به سوي   1928در ماه  دسامرب سال 
 . کابل کرد

 
او به عنوان پادشاه  1928دسامربسال  11به تاريخ  

به اين رويداد، آخوند زاده صاحب تگاب، مال  -اعالم شد
پس . ردندمحيداهللا خان و ديگر رهربان ديين کمک زيادي ک

از چند روز، دسته هاي بچه سقاء به هبانهء کمک به 
دولت، به کابل نزديک شدند و چيزي منانده بود که آن 

 . را بگريند
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در اين هنگام، مقامات توانستند در برابر سه صد 
صد نفر را که بيشرت آنان افسران و دانشجويان  –شورشي

با . آموزشگاه حربيه بودند، رو در رو آرايش دهند
اين هم، تالش هاي نوميدانه شاه در بسيج مردم، براي 

تنها مقادير . پاسداري از پايتخت، دستاوردي نداشت
زياد سالح در شهر پخش گرديد که به بي نظمي و هرج و 

امان اهللا که به دليل اصالحات توده يي . مرج دامن زد
خود، آماج خدنگ هاي خمالفان  قرار گرفته، سخت 

 . سراسيمگي و ناتواني، عفب نشيين کرد ترسيده بود، با
 

، فرماني صادر کرد که خبش 1929جنوری  9او، به تاريخ 
بزرگ نوآوري هاي وي را لغو مي کرد و خوٍد ساختار 
قدرت در افغانستان را به گونه بنيادي تغيري مي داد 

اجياد سنا با حق تصويب مهه تصاميم دولت، اجياد شوراي (
وجود، برقراري سراسري هناد ملي بازنگري قوانني م

مگر، به ). حمتسبان براي کنرتل اخالق جامعه و مانند آن
 -زودي، براي جلوگريي از خونريزي، به سود برادرش

عنايت اهللا که در تاريخ افغانستان به عنوان پادشاه 
وارد شده است، از تاج و ختت کناره گريي » سه روزي«

توافق سقاوي  چون او به تاريخ هفدهم جنوري با(کرد 
ها و انگليسي ها، پايتخت را براي پيوسنت به امان اهللا 

 ).که به قندهار گرخيته بود، ترک گفت
 

امان اهللا، پس از   -با آن که اصالحگر نگونبخت و بدشانس
اين گونه حتول رويدادها، به سرعت کناره گريي خود را 

کشور  را اعالم کرد،» ملي«ناديده گرفت و اجياد دولت 
به چند مرکز خودخمتار و نيمه خودخمتار قدرت  گر عمالدي

افزون بر دولت ملي قندهار امان اهللا، : فروپاشيده بود
ناپايدارترين ساختارهايي که اجياد گرديد و به گونه 

دولت  -فرماليته مهم ترين مرکز قدرت وقت گرديد
عبدالرحيم خان » مجهوري هراِت«بچه سقاء، » کابلستاِن«

هاي تباري افغانستان مشايل و  ائتالف اقليت نايب ساالر،
 ... مهاجران آسياي ميانه و 

 
روي هم رفته، پرهنگامه ترين و بلند پروازانه ترين 

اقدامات علي امحد  -تالش سياسي براي جلوکشيدن خود
خويشاوند امان اهللا، که براي چندي شوراي دولت  -خان

خان علي امحد . را رهربي مي کرد، به مشار مي آيد
بارکزايي، در آغاز، براي گرفنت دوباره حکومت امان 
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اهللا در واليت مشرقي تالش کرد، مگر با درک بيهودگي اين 
. گونه مساعي، خودش را به عنوان امري اعالم کرد

دادگرانه است اين نکته را يادآور شومي که او در 
ميان عشاير بومي نفوذ داشت و مهچنان جتربه معني 

مجله جتربه بني املللي، اما نه بي از (ديپلماتيک 
هم داشت و به زبان هاي انگليسي و اردو به ) شايبه

 . رواني سخن مي گفت
 

علي امحد، در سايه دسيسه ها و پويايي هاي تفرقه  
. افگنانه، توانست عشاير شينواري را منزوي گرداند

آن  -مگر نتوانست نريوهاي زير پرچم خود را کنرتل منايد
آباد يورش برده و آن را تاراج کردند و  ها بر جالل
را رها » خود بر افراشته و خود گماشته«سپس  امري 

، ناگزير به گرخينت به پيشاور بود، تا براي او. کردند
نادر خان و برادران (يافنت زبان مشرتک با مصاحبان 

که براي محله به افغانستان آماده مي شدند، تالش ) وي
 . شکل نگرفت مگر چنني ائتاليف. ورزد

 
ورود علي امحد به هند بريتانيايي، انگليسي ها را 

به اميد  اودر اواخر مارچ، . نيز نگران ساخته بود
پس از رفنت امان اهللا . آشيت با امان اهللا، به قندهار رفت

، علي امحد بار ديگر براي 1929از کشور در ماه جون 
ت دستيابي به تاج و ختت ريسک کرد، اما باز هم شکس

خورد و از سوي نريوهاي بچهء سقاء دستگري و به کابل 
آدمک، در زمينه چنني نتيجه گريي مي . برده و اعدام شد

آن هم . بازي سياسي او، سرگرمي يي بيش نبود«: کند
  246.»يک سرگرمي ناکام

 
 -در فهرست مدعيان تاج و ختت، چندي هم، غوث الدين

ز خودمنايي پيشواي عشاير  امحد زي از واليت جنوبي ني
در اين حال، او با بلندپروازي هاي خود، دو . کرد

و در اواخر جنگ داخلي،  1929در: بار عرض اندام کرد 
در مورد اخري نه بدون اجازه انگليسي . 1931در اوايل 

ها، چون او در آن برهه، در شهر ديره دون هند 
 . بريتانيايي بسر مي برد

 

                                                 
246  .Adamac L., Afghanistan in foreign Relation …, p. 147. 
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حبيب «ديگر به نام بچهء سقاء که  -»خود گماشته«امري 
خوانده مي شد؛ مدعي بازي کردن نقش » اهللا غازي

گروه  -هر چند، بيشرت پريامونيانش. فرمانرواي ملي بود
رنگارنگ زمينداران و خان هاي بزرگ کوهدامن و 

تاجيکي شده و / کوهستان، يعين خبشي از جامعه تاجيک
شرکت کنندگان کارزار  -خبشي از روحانيون برجسته

با امان اهللا و نيز مالهاي ارجتاعي، چنني خمالفت 
 .بلندپروازي هايي داشتند تا خود او

 
ايدئولوژي و سياست رژمي نو، ) اکلکتيزم(با مهه التقاط

کاهش تسلط -مشي آشکار آن، تالش به تعادل در آوردن
. پشتون ها، به ويژه در عرصه مناسبات قدرت بود

سياسي  -شايد، با مهني هدف، نام توپونومي تباري
به نام ) پشتون ها –کشور افغان ها(» افغانستان«

عوض شده بود، که » کابلستان« )جغرافيايي(گيتاشناخيت 
به گونه استهزا آميزي مرزهاي سرزميين يی را که از 

پايتخت، مناطق مشايل استان کابل و امسا (سوي رژمي نو 
کنرتل مي ) غرب و ديگر جاها –ترکستان افغاني، مشال

مگر سياست ملي و مذهيب  247.ازتاب مي دادگرديد؛ ب
سرکوب  -هرگز با موازانه برجسته نبود» کابلستان«

به کار عادي مبدل ) در بلخ و ديگر جاها(يهوديان 
گرديد که باپشتيباني بي چون چراي حکومت جديد و 

 248.روحانيت اجنام مي شد
 

اسناد آرشيوي دست داشته و برخي مدارک ديگر، امکان 
زد که عمال اهلام دهنده باوري خيزش مشايل  مي دهد گمان

فاکتو گرداننده  -ها در برابر امان اهللا و پسان ها د
وزير دربار بود،  -، شري جان صاحب زاده»سقاوي»اداره 

که در آستانه رويدادهاي پرداز شده، در کرسي حاکم 
شري جان، پسر صاحب . سراي خواجه و کوهدامن نشسته بود

روحاني پر آوازه قلعه بلند بود  -زاده مري خواجه خان
که در عهد امري عبدالرمحان خان به هند تبعيد شده 

مري خواجه، با بازگشت به ميهن، هوادار شهزاده . بود
برادر امري گرديد و در اين زمينه در  -نصراهللا خان

خمالفت با امان اهللا، فرزندان فزونشمار او هم 
ط با بريتانيايي شريجان مهچنني با داشنت رواب. پيوستند

                                                 
، 1929-1928اسرتاخف، جنگ داخلي در افغانستان، سال هاي  -سوکلف.  247

 .51، ص 1931مسکو، 
 .1929ي م 15روزنامه پراوداي خاور، مشاره .  248



 195 صفحه …دولت و اپوزيسيون در افغانستان
 

ها مشهور بود که آن را در طي چندين سال پنهان 
. حتا زنداني هم  شد 1928او، در پاييز سال . نکرد

 . مگر بعدها به کمک بچه سقاء رها شد
 

عطاء احلق خان که به شهزاده عنايت  -برادر بزرگ او
در راس گروه جوانان  1925اهللا خيلي نزديک بود، در سال 

و براي آموزش هوانوردي گسيل گرديده افغاني به مسک
او، پس از باز گشت، به فرماندهي يک هنگ . بود

در سفارت  1929گماشته شد و در آستانه حتوالت سال 
افغانستان در مسکو به عنوان مسوول دانشجويان 

حبيب اهللا، پس از تاجگذاري . افغاني در شوروي کار کرد
ي نريوي ، در آغاز، به وي کرسي فرمانده)تاجپوشي(

هوايي را داد، مگر بعدها اداره سياست خارجي 
شايد در اين کار،   -را به او سپرد» کابلستان«

افزون بر مهه، اين نکته که  او زبان هاي عربي، 
اردو، روسي و انگليسي را  مي دانست، موثر بوده 

 .باشد
  

حممد صديق خان و حممد  -به دو پسر ديگر مري خواجه خان
) نايب سالري(نني کرسي هاي فرماندهي ارتش کرمي خان، مهچ

خاستگاه اين 249.و رييس پليس خمفي داده شده بود

                                                 
يکي از روشنرتين توضيحات در باره تيم بچه سقاء در مقاله .  249

 :پژوهشگر آملاني افغانستان شناس آمده است -کالوس جاکل
Jakel Klaus, Reform und Reaktion in Afghanistan: Notizen zu Aufstieg und Fall 
Amanullahs// Mardom Name, N3, 1977, S. 40-43. 

مري خواجه خان که تري پشت اداره ) ه چهارنفريگرو(از کوارتت 
 -شريجان و حممد صديق -کابلستان را مي ساختند، دو تن از آنان

حممد کرمي به پيشاور گرخيت و در آن . يکجا با بچه سقاء اعدام شدند
جا زير نام مستعار ملک عبداهللا خان نورستاني در برابر خاندان 

س از جنگ جهاني دوم به ميهن او پ.  مصاحبان آغاز به خمالفت کرد
بازگشت و تنها خويشاوندي با خاندان اعتمادي زندگي او را  جنات 

عطاء احلق که با هاشم خان رشته  -بزرگرتين برادر اين خاندان. داد
هنگامي که هاشم خان صدر . دوسيت داشت، بيش از ديگران عمر کرد

ت و در سال سالگي زيس 87اعظم شد، او نه تنها زنده ماند، بل تا 
 .درگذشت 1972

مگر، نه مقاله جاکل و نه آن چه را که ديگر افغانستان شناسان 
در زمينه چاپ کرده اند، مني توان با کار ماندگار و بس وزنني 

با آن که او . ، مقايسه کرد»تاريخ خمتصر افغانستان«عبدالغين 
هاي با تکيه بر فاکت  او.بدبيين خود را از سقوي ها پنهان مني کند

بينظري در باره ساختار کابينه بچه سقاء و موقف او در قبال برخي 
راستش، بنا به . از مسايل سياست داخلي، قلم فرسايي مي کند
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عطاء احلق خان، . خاندان، روستايي نزديک چاريکار بود
هيچ گاهي ميانه خوبي با شجاع الدوله که خاستگاه وي 

اين وضع، . از غوربند در مهسايگي چاريکار بود، نداشت
بپندارند که ديپلمات به انگليسي ها امکان داد 

  250.کليدي بچه سقاء، بازي دوگانه يي را پيش مي برد
  

در مشار ديگر خانوادهاي کليدي و گردانندگان 
،  بايسته است چند خاندان ديگر را نيز »کابلستان«

 :افزود
عبدالقادر خان و عبدالقدوس خان که خواهرشان را  -

کرسي هر دو، به نوبت (به زني بچه سقاء داده بودند 
 ). وزارت جتارت داشتند

خواجه بابو خان که زماني بچه سقاء را پنهان کرده  -
و پناه داده بود، وزارت امور داخله را رهربي مي 

خواجه مري علم، عضو لويه جرگه سال  -برادر او. کرد
در رهربي سقاوي، پسران . معاون وزير حربيه بود - 1928

بوخان، از ا -آن ها هم بودند، پسرخواجه بابوخان
فارغان آموزشگاه هوايي شوروي، نريوي هواي رژمي را  

 .فرماندهي مي کرد
خويشاوند (عبدالغفور خان، زميندار بزرگ از تگاب  -

 . وزير داخله بود) مهسر عنايت اهللا خان
زمينداري از (امور نظامي به دست سيد حسني  -

 1928کوهدامن، که با بچه سقاء در تاراج هاي سال 
شده بود و معاون او و نايب السلطنه  مشرده مي نزديک 

 . ؛ سپرده شده بود)شد
زميندار  -امور مايل کابلستان را مريزا عبدالقيوم -

کارمند پيشني دولت، اجنام مي  -بومي يي از کوهدامن
 . داد
 . سيد امحد بود -رييس صکوک دربار -
هر چند، امري خزانه دار (خزانه دار بود  -غالم حضرت -

 ). مريزا حممد ايوب خان -را داشت خود

                                                                                                                                                             
عبدالغين حتا ترديد داشت . گزارش يکي از وزيران مورد اعتماد وي

 : نش به. که آن ها دلچسپي کسي را برانگيزند
Abdul Ghani, A Brief Political History of Afghanistan (Lahore, 1989), pp. 756-757. 
 
250. Afghanistan strategic intelligence: British records, 1919-1970. Ed. By Anita L. P. 
Burdett. Slough: Archive Editions, 2002, v. 2, p. 17.  
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يار ديرين امري، از هنگام آوارگي، فرمانده  -ملک حمسن
امور خزانه دولت، و  –برادرش مريزا حممد اکرب. کابل شد

 . عبدالغين خان، دژبان ارگ، شدند -برادر زاده اش
را رياست مي »  کابلستان«زين العابدين،  گمرک  -

 . کرد
ل را کارمندان بلندپايه پيشني برخي از کرسي هاي مسوو
 : امان اهللا در دست داشتند

رييس پيشني نريوگاه برق در جبل  -عزيز اهللا خان -
 . السراج، ورکشاپ ها و توليدات را رياست مي کرد

رييس اداره مايل، به وظايف خود ادامه  -مري هاشم -
هرچند هم، در آغاز، بچه سقاء مي خواست . داد

او به . جاي وي بگماردغالم حيدر جمددي را به 
مامور ماليه پيشني امان اهللا به دستربد هنگفت مايل 
بدگمان بود و تا روشن شدن موضوع، فرمان داد تا 

راستش، مري هاشم به تقاضاي . او را زنداني کنند
سردار حممد عثمان خان،  -حممد صادق جمددي و عمويش

مستويف پيشني  –پس از چندي رها شد، اما مريزا جمتيب
کوهدامن که به پاکدامين بنام بود، براي تفتيش و 

به اعرتاف ملک حمسن، مريزا جمتيب (بازرسي اداره او 
حتا يک بار او را به خاطر تالش براي رشوه 

مريزا که در . ، گماشته شد)ستاني، کتک زده بود
او از آن ها حتا (بود » سقاوي ها«هنان بدخواه 

ان و مبلغ وام حقيقي يي را که براي تاجر
بازرگانان از سوي رژمي پيشني سپرده شده بود، 

؛  روشن است که در کار مري )پنهان کرده بود
هاشم، هيچ گناهي پيدا نکرد و او هم کرسي خود 

 .را حفظ کرد
 -بازوي راست بچه سقاء و در واقع آهنني وي  -

محيداهللا بود،که به مست  -کوچکش) اندر(برادر ناتين 
لسلطنه در درجه سرداري معني ا -جانشيين پادشاه

 . اعلي گماشته شده بود
 

حبيب  اهللا، به ويژه بر کساني که کدام زماني از امان 
اهللا رجنيده يا از او بنا به داليل اصويل جدا شده 

از مجله، خاندان سرداران . بودند، تکيه مي کرد
 -بازماندگان امري دوست حممد خان از طرف دخرت -افغاني

حممد نادر  -مدارترين مهره آن ها، که  نا)حيياخيل(
وزير حربيه پيشني امان اهللا و به حق يکي ازآماده  –خان

او جتربه زياد جنگي و حتا . ترين فرماندهان ارتش بود
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ديپلماتيک داشت، اما با پادشاه در مسايل تاکتيکي 
سرعت اصالحات و اقدامات دولت در قبال شورش خوست در (

 . به کناره گريي گرديد جدا شد و ناگزير)  1924سال 
 

، نادر در سيماي يک فرد 1920در سال های اخير دهه
هنگامي . عادي در نيس، در حومه پاريس زندگي می کرد

که در افغانستان درگريي باال گرفت، بازيگران اصلي 
، هر کسي بنا به داليل خود، عامل نادر را »داستان«

 . به سنجش داشتند
 

ه وزير کنار رفته و سفري، امان اهللا، اميدوار بود ک
، به »سقاوي ها« -شورشيان. اردوگاه او را تقويت کند

نوبه خود، هم  کارگريي از او را دست کم براي چندي، 
به عنوان سپهساالر و يا حتا رييس حکومت انتظار 

براي جلب خمالف بانفوذ، آن ها هياتي را . داشتند
شاه  سرداران امحد: متشکل از خويشاوندان نزديک او

خان و عبدالعزيز خان، براي سفر به پاريس و نيس و 
گفتگو با نادر و برادرانش، با پول کايف گسيل 

اما مياجني ها دير کردند و عمال با آن ها  251.داشتند
 .در مبيب برخوردند

 
. نادر، با آغاز آشوب نو، به سوي ميهنش شتافت

برادر  -مهزمان، بچه سقاء فيصله کرد از شاه حممود
ک نادر، براي تبليغات در ميان عشاير خوست که کوچ

را فراموش نکرده بودند،  1925 -1924سرکوبي هاي سال 
شاه حممود با تين چند از نزديکانش، از اين . هبره گريد

ماموريت به عنوان راه گريزي در واقع از اسارت، هبره 
در راه، او به سرشناسان بومي بازگفت که در . جستند

د و در پاره چنار به برادرانش که کابل چه مي گذر
برنامه مقدماتي عمل را که سر اجنام، آنان را به 

سرشت اين برنامه، 252.قدرت رسانيد؛ مي رخيتند، پيوست
                                                 
251. Abdul Ghani, A Brief Political History…, p. 817.  

سقاء  بچه -با آن که دمشن حبيب اهللا -که شاه حممود خانطرفه اين . 252
بود، بی آاليشانه باالترين ارزيابی را در باره او و رويدادهای 

او در گفتگوی شش ساعتی با : کابل، داده بود 1929اوايل سال 
حبيب اهللا، هر چند هم بی : سفير انگليس گفت  -) Humphreys(مهفريس

 . ی شخصيت نيرومند استسواد است، آدم دادگر و دارا
 

شاه حممود خان با مقايسه کودتای حبيب اهللا با تصرف قدرت از سوی 
او . رضا شاه در ايران اظهار داشت که او منی تواند ديری بپايد
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متحد ساخنت عشاير افغاني از راه برگزاري جرگه 
» کابلستاِن«سراسري و اقدامات مشرتک بعدي در برابر 

 . بچه سقاء شد
 

اد شاه خود گماشته برخاسته نادرخان، نه تنها پيشنه
از اليه هاي پاييين را ناديده گرفت، بل از حبيب اهللا 
خواست تا اسلحه، پول و ديگر اشياي گرانبهاي به دست 

. آورده را تسليم منوده و پايتخت را ترک گويد
شورشيان خشمگني، نادر را از فهرست متحدان باالقوه 

و و ا. خود خط زدند و خانه او را تاراج کردند
برادرش را غيابي حمکوم به اعدام و براي سرهاي آن 

 .ها، وعده پاداش دادند
 

مگر، حتا پس از اين هم، بچه سقاء براي جلب نادرخان 
عبداللطيف و  -او، مهاجر هندي. به سوي خود، کوشيد

برادر زاده نادر را نزد  –در پي او، سردار علي شاه
مي بايسيت  مگر، ماموريت سردار جوان که 253.وي فرستاد

به پيش بيين اسرتاتيژيست هاي او، نادر را متقاعد به 
علي شاه . مهکاري مي ساخت؛ در عمل تاثري وارونه داشت

مهه چيز را در بدترين چشم انداز پرداز کرد و خود 
مردانه به پايتخت باز گشت تا به سرنوشت خانواده 
. خود که گرفتار و گروگان بچه سقاء شده بود، بپيوند

، خبشي از اشراف افغاني، از مجله مشاري از اعضاي مگر
شاهزاده حيات اهللا خان، شهزاده حممد (خاندان شاهي 

بازماندگان  –...کبريجان، عزيز اهللا خان، امني اهللا خان و
و مشاري از ) امري عبدالرمحان خان و حبيب اهللا خان

سرشناسان افغاني، براي منايش حسن نيت خود به پادشاه 
 .ند هم خود گماشته، شتاب داشتندنو، هر چ

 
رژمي نو کابل، از پشتيباني خبش بزرگ روحانيت 

) پري(مرشد  –) جمددي(حضرت بزرگ جان . برخوردار بود

                                                                                                                                                             
) پشتون(باور داشت که حبيب اهللا از تاج و ختت به سود يک افغان

امان سرشناس و برجسته که مورد پذيرش قبايل بوده و به خانواده 
 . اهللا خان تعلق نداشته باشد، کنار خواهد رفت

 .در اين باره به لندن گزارش داد 1929فربوری 9فريس به تاريخ مه 
 :نگاه شود به

 Baker, Anne, and Air Chief Marshal Sir Ronald Ivelaw-Chapman. Wings over Kabul. 
The First Airlift. London, 1975. - P. 168  

 .854-853جا، ص  مهان.   253
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. روحاني بچه سقاء و رايزن نزديک او از کوهستان بود
مهچنان مال آخوند زاده صاحب تگاب خمالفت در برابر 

به شورشيان امان اهللا را رهنمون شد،که براي کمک 
مهچنان مولوي حممد . نزديک به دو هزار نفر فرستاد

که به (يکي از طراحان توافق با انگليسي ها  -رفيق
از فارغان ديوبند  -، و مولوي عبداحلي)روي کاغذ ماند

خوست، به  1924و يکي از اهلام خبشان عمده شورش سال 
 254.پيوسته بودند»  سقاوی«حمافل نزديک 

 
شورش ضد امان اهللا، خاندان با نفوذ  در مراحل آغازين

، محايت »سقاوی ها«از ) جمددي ها(حضرت ها  -و زميندار
بزرگ خاندان، رهرب روحاني بسياري  -شري آقا. مي کردند

از پشتون هاي غلزايي از عشاير سليماخنيل واليت جنوبي 
حممد صادق با مالي کوهستان و با بچه  -برادر او. بود

او را به اشغال کابل و واگذاري سقاء متاس داشت که 
عموي حضرت هاي ياد شده  –فرماندهي به حممد عثمان خان

که شوراي دوليت افغانستان را تا آخرين سري اصالحات 
مهانا او، بنا . (امان اهللا رياست کرد، بر مي انگيخت

به باور خاندان، بايسيت تاج و ختت افغاني را اشغال 
اء را نوميدانه منقاد خود عثمان خان بچه سق. مي کرد

مي کرد، پيشنهاد کرسي فرماندهي کل ارتش يا وزير 
حربيه يا کدام کرسي ديگر را  پس از اشغال کابل 

 ). بپذيرد
 

با آن که بلندپروازانه ترين متايالت خانواده جمددي رد 
شد، خنستني تصاميم در خصوص تشکيل قدرت دوليت از 

ار تدوين شده مهراه با حضرت شورباز» سقاويي ها«سوي
مهانا، جمددي ها به بچه سقاء مشورت دادند تا از . بود

خدمات کارمندان دولت پيشني، که خبشي از آنان براي 
منايش دادن حسن نيت خود رژمي نو، بي درنگ پس از 

می  1929واژگوني کابل در ميانه هاي جنوري سال 
 .، بگذردشتافتند

 
رژمي، پي ريزي اداري خنستني  -يکي از تصميم هاي سياسي

يا  به  255جملس تنظيميه اسالميه، -شوراي اداري اسالمي

                                                 
بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند رفنتوري .   254

 .107-98و  161، پرونده هاي 41، کارتن 13افغانستان، پرونده ويژه
255 .Abdul Ghani, A Brief Poblication History…, P. 755-756.  
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گونه يي که در منابع و تاريخ نويسي انگليسي زبان 
شوراي دوليت بود که رييس آن که مال حممد  -ناميده شده

زمينداري از کوهدامن گرديد  -اعظم خان اندري
هزار روپيه  برآورد مي   600دارايي او  نزديک به (
 ).شد
 

: را مشاري از کارگزاران» سقاوی«سيماي کاري رژمي 
واليان و فرمانداران، کارمندان با ماموريت خاص، 
 –مهچنني چند مهره مشکوک و مرموز، چون حمفوظ خان

تبعه هند (برادر بچه سقاء –دستيار محيد اهللا 
 . تکميل مي منايند) بريتانيايي

 
قت، جايگاه ويژه يي را در ميان سران منطقه يي و

مجهوري نامنهاد «وايل هرات و اجيادگر  -عبدالرحيم خان
واليان  –و نيز گروهي از سياستمداران مشال» هرات

مريزا قاسم خان تاجر : ترکستان افغانی اين دوره
پسر مستويف املمالک حممد  –زميندار و خليل اهللا خليلي

اعدام شد،  1919حسني خان که از سوي امان اهللا در سال 
 .داشتند

 
کاتب پيشني شري آباد، پيش از آن که  -مريزا قاسم خان

کرسي يکي از کارگزاران برجسته منطقه يي رژمي بچه 
سقاء را بگريد، فراز و نشيب هاي فراواني را 

پدر 256.درنورديده و گرم و سرد روزگار را چشيده بود
کارمند خزانه داري مزار، پول هاي خزانه را براي -او

رباخواري زمينه زر . مي دادبازارگانان کوچک وام 
اندوزي، به مشول خريد جايداد را براي او فراهم مي 

مريزا قاسم خان نيز به راه  –از پي او، پسرش. کرد
مگر او، افزون بر رباخواري، به تشبث . پدر رفت

 . نيز پرداخت) خانه سازي،کاروان سراي سازي(
 

 او مهه گمرک هاي 20و در اوايل سده 19در اواخر سده 
. بدخشان و مزار را به اجاره گرفته بود -منطقه قطغن

در زمان امان اهللا، پيمانکاري رسانايي خواربار و 
او، در . را نيز به دست آورد] در مشال[عليق ارتش 

                                                 
بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند رفرنتوري در . 256 

، 13آ، پوشه هاي  16، پرونده 12انستان، پرونده ويژه مسايل افغ
   .28-27برگ هاي 
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 60اين ميان، گسرته زمني هاي خود را افزايش داد، که به
 1927در سال  257).هزار هکتار رسيد 12نزديک به (پيکار 

متهم به اختالس مايل شد و دارايي هاي او  مريزا قاسم
مريزا، تا . مصادره و به خزانه واريز گرديد

مگر، . در کابل زير نظر بود 1929رويدادهاي جنوري 
کمي پيش از حتوالت، از سوي امان اهللا خبشوده شد و مهه 

 . دارايي هايش واپس برايش داده شد
 

ا به بچه سقاء، با اشغال پايتخت، بي درنگ مريزا ر
اردوگاه خود جلب و او را به عنوان وکيل خود در مشال 

مريزا قاسم، عمال اداره مزار را تا  اشغال  .گماشت
با آن که . شهر از سوي نريوهاي نيب خان چرخي رهربي کرد

در ماه مارچ، خواجه عطاء حممد که رمسا از سوي کابل 
نفر آمد،که   600به کرسي واليت گماشته شده بود، با 

ا پيچيدگي ها و سر درگمي هايي را در اداره به تنه
 . بار آورد

 
رهرب  -از اواخر اپريل، مريزا قاسم با ايشان خليفه

ترکمن ها در ريگزارهاي نزديک اندخوي پنهان شد و پس 
از رفنت گروه هاي غالم نيب خان، به مزار شريف، بازگشت 

مگر، ديگر تا سرکوب . و به دولت اتئاليف مشال پيوست
اوی ها، مريزا قاسم خان که در نزد خبش معني جامعه سق

تاجيکي و ازبيکي ترکستان افغانستان اعتبار داشت، 
ناگزير گرديد سياست را کنار گذارد و به وضع يک فرد 

نه او، و نه ديگر مهره هاي بانفوذ . عادي، برگردد
 .مشال، مني توانستند جلو خونريزي در منطقه را  بگريند

 
يزيان آسياي ميانه نيز در کشاکش هاي سر اجنام، گر

و در اوايل  1920دروني افغاني در اواخر سال هاي دهه 
آنان در . ، نقش چشمگريي داشتتند1930سال هاي دهه 

 -نريوي انساني و سازواره هاي اداري پشتوانهسيماي 
مي کردند؛ با آن که » برآمد«نظامي رژمي سقاوی 

. ، کوشا بودندپيوسته براي پاسداري از منافع خود
 -براي منونه، ميانه خبش مهاجران ترکمن و پيشواي آنان

سيد حسني، به  -بچه سقاء حربيهايشان خليفه با وزير 
ويژه پس از خودداري ترکمن ها از به زمني گذاشنت جنگ 

                                                 
مساله کشاورزي در ترکستان افغاني، مسکو، . الکسيينکف پ. 257

 . 35، ص 1933
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افزارها و گذاردن دسته هاي خود در اختيار او، براي 
 . پيکار با هزاره ها، تريه شد

 
به ويژه  -و مهاجران خباري» ابلستانک«ميان حکومت 

گروه هايي که زير فرمان ابراهيم بيک لقي بودند، 
قرباشي خودکامه براي . نيز مهيشه تفاهم وجود نداشت

در : اجراي فرمان هاي رنگارنگ از کابل شتاب مني کرد
 -تنها پيکار با هزاره ها، در مورد ديگر -يک مورد

  258...وي وقطع ناگهانی تک ها به سوي مرز شور
 

با اين مهه، اليه هاي رهربي مهاجران آسياي ميانه، 
سياسي کابلستان را در گسرته  -حضور سخت افزاري

پيشوايان پيشني . چشمگريي در مشال کشور تامني مي کردند
جنبش بامساچي ها در کرسي هاي حاکم هاي حملي گماشته 

در ماه مارچ سال : شده و ِسّمت هاي ديگري را گرفتند
اوتان بيک، نريوهاي مرزباني را  فرماندهي مي  1929
 .کرد
 

دولت سردار، دسته هايي از ترکمن ها را زير فرمان 
ابراهيم بيک که در دسته هاي او چهار هزار . داشت

. نفر بودند، بر سپاهيان خان آباد فرمان مي راند
او در . براي جنگجويان او حقوق پرداخته مي شد

مدارک دست  259.ازده تري داشتزرادخانه خود تفنگ هاي ي
داشته امکان مي دهد با ديدگاه مناينده کميسارياي 

: خلق در امور خارجه در ازبيکستان موافق شد
در واليات ) 1930-1929سال هاي (رويدادهاي دو سال اخري«

آسياي [ بدخشان، نشان داد که مهاجران -مزار و قطغن
ت سقاوی ، نريوي اساسي کوهستاني ها و حتوال.]گ-ميانه

 260.»در اين دو واليت بودند
 

                                                 
نريوهاي مهاجران آسياي ميانه، هنگامي که رژمي بچه سقاء .  258

اميدوار بود به شناسايي رمسي از سوي شوروي دست يابد، يا بنا به 
حظات ديگر پراگماتيکي، براي چندي از اجنام اقدامات مال

 .    ويرانگرانه در برابر شوروري، دست برداشتند
، 62مرکز نگهداري و بررسي اسناد تاريخ نوين روسيه، فوند . 259

  . 82و 73، صص1803، پوشه 2پرونده 
بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند رفنتوري در باره . 260

  . 210برگ . 156، پوشه 70، پرونده 12کارتن افغانستان، 
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به هر رو، برمشردن ساده برخي از کرسي هاي اداري 
بااليي کابلستان، گواه بر وجود يک ساختار قدرت 

اين ساختار . اجرايي در تراز مرکز و  اطراف است
حکوميت، بارها ساده تر و حمافظه کارتر از دوره اماني 

  261.اعي مي کردبود که در پاره يي از موارد آن را تد
 

بيشرت (برخالف پندار رايج در باره سرشت متباين تباری 
سقاء  دستگاه مديريت در دوره کوتاه بچه) تاجيکی

، رهربان نو کشور آماده بودند )1929اکترب ،  -جنوری(
منايندگان اقوام خمتلف، از مجله پشتون ها را در 

کبير لودين،  -يکی از آن ها( دستگاه دولت بپذيرند
فارغان جوان ليسه حبيبيه، در ستاد وزارت داخله  از

از ديدگاه درجه .] گ-روشن است[هر چند هم 262،)بودی
اعتماد سياسی، پشتون ها در جايگاه آخر قرار 

 . داشتند
 

به هر رو، به زودي پس از روي کارآمدن بچه سقاء، 
مهانندی شاخه هاي قانونگذاري دولت وي با دوره اماني 

در آغاز، اين کميته اسالمي بود،  .نيز هويدا گرديد
اسالمي، مرکزي ناميده  -که پسان ها اداره مرکزي ملي

چهار نفر از هر  -نفر بود 28اين ارگان متشکل از . شد
که از راه ) ولسوايل(دو نفر از هر فرمانداري  -واليت

در آغاز، : انتحابات دو مرحله يي گزيده مي شدند
تخاب کننده را دهکده ها و مرکزهاي اداري يک ان

پيشنهاد مي کردند که آنان، به نوبه خود، اعضاي 
نيم آن ها در . اداره را خودشان را بر مي گزيدند

کابل مي ماندند و ديگران به اطراف به  عنوان 
  263.کارمند اين ساختار قانونگذاري منا  مي رفتند

                                                 
تدوين کنندگان گزارش از انستيتوت بني املللي کشاورزي .   261
به عنوان جنبه ارجتاعي » پريامون ارزيابي جنگ ميهين در افغانستان«

دستگاه حاکميت ... «جنبش بچه سقاء خاطر نشان ساخته بودند که 
سياست خارجي فدراسيون بايگاني  -»دوليت عمدتا حفظ گرديده بود

، کارتن 11روسيه، فوند رفنتوري در باره افغانستان، پرونده ويژه 
 .189، برگ 151، پوشه 67

 
بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند رفرنتوري در . 263

. 233، برگ 151، پوشه 67، کارتن 11باره افغانستان، پرونده ويژه 
که به آن (پرداز مي کند  وداد، سيماي ديگري از اين ارگان را

، که از )جملس ملي انتظاميه اسالميه مرکزي -نام ديگري هم مي دهد
مجله سی نفر اعضاي آن، چهار تن آن بايد مناينده کابل، چهار نفر 
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 18يکي از مهم ترين اسناد رژمي نو، فرمان تارخيي 

بچه سقاء بود، که فهرست درازي از  1929فربوري سال 
معيشيت و  -دستورهاي امري در زمينه هاي اجتماعي

اين گونه، فرمان او، احياي . اقتصادي را در بر داشت
، به جاي برداشنت کاله که به دستور »سالم« -درود سنيت

، پوشيدن جامه هاي اسالمي سنيت )امان اهللا مقرر شده بود
ش گذاشنت براي مردان و و ري) عمامه(و بسنت لنگي 

پوشيدن حجاب براي زنان و ظاهر شدن آنان در مالي عام 
را  .... تنها با مهراهي شوهران يا خويشاوندان شان و

 . الزامي  مي کرد
 

با اين فرمان، دبستان هاي خارجي بسته شده و دخرتاني 
که در خارجه درس مي خواندند، به ميهن فراخوانده 

ماهتابی خورشيدي، تقومي  به جاي گاهنامه. شدند
روز مجعه به جاي ) تعطيلي( رخصيت. برقرار شد )قمري(

دولت هزينه روحانيت . روز يک شنبه، از سر گرفته شد
با آن که سياست  مذهيب رژمي نو کابل  . را به دوش گرفت

در اسالم ) حنفي(به جريان سين . با نرمش متمايز نبود
که اقليت هاي  اين در حايل بود. ترجيح داده مي شد

مذهيب مورد پيگرد قرار گرفته و آزار و اذيت مي 
 .شدند

 
يکي از منايندگان دبستان افغانستان  -گريگوريف. ا .س 

سانکت پرتبورگ در زمينه چنني ) افگانيستيکاي(شناسي 
با داوري از روي يک رشته مدارک «: نتيجه گريي مي کند

مانروايي بچه يعين دوره فر(غري مستقيم، مهو مهان هنگام 
يکي از سنگني ترين دوره ها در تاريخ نوين ) سقاء

                                                                                                                                                             
مناينده قندهار، چهار نفر مناينده مزار، چهار نفر مناينده هرات، 

نيز از واليات و از واليات مشرقي و جنوبي از هر واليت دو نفر، و 
بدخشان، غزني، و وردک از هر  -فراه، ميمنه، هزاره جات، قطغن

 . کدام دو نفر
سپتامرب  2فرمان براي برگزاري انتخابات براي جملس ملي، به تاريخ 

هنگامي که رژمي بچه سقاء دشواري هاي جديي را . صادر شد 1929
 . متحمل مي گرديد

اکترب  -جنوري(  خان بچه سقاء وداد، خليل اهللا، حکومت امري حبيب اهللا
  . ، رساله دکرتي 95، مسکو، ص) 1929
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سختگريي در برابر 264.»اسالميزاسيون در افغانستان بود
 . يهوديان، به ويژه در واليت هاي مشال جاي داشت

 
در زمينه اقتصادي؛ دولت، در سيماي حکومت کابلستان، 

مارچ  21ماليات پرداخت ناشده تنها تا (لغو باقيات 
و پرداخت برخي از ماليات را که چندان ) 1929سال 

زياد هم نبودند و به منظور پرکردن خزانه به ته 
کشيده به علت اصالحات شتابزده امان اهللا، کشور ويران 

، را اعالم )شده در اثر جنگ ميهين، وضع شده بودند
 .کرد
 

ايده کليدي مشي نظامي، پيوسنت داوطلبانه به خدمت 
» سبِد«داوطلبان را بايسيت . يدزير درفش اعالم گرد

 –براي پياده نظام: پرداخت ها، شيفته مي ساخت کاملِِ
روپيه و چهار سري غله در ماه، دو دست لباس  20پرداخت 

با اسپ هاي خود (و يک جفت موزه؛ براي سواره نظام
به اين فراخوان، در ميان  265.روپيه در ماه 50 -)شان

به . پاسخ داده شد مهاجرن آسياي ميانه، جاندار ترين
ويژه در ميان شهرنشني ترين خبش خبارايي آن، که فرصيت 

اما لغو خدمت نظامي عمومي، .  براي کاريابي شده بود
: هرگز مشکل جلب و جذب به خدمت نظامي را لغو نکرد

روپيه  300(مهه حياطه هاي دهقاني مشمول ماليات مي شد 
 ). رفت يمبراي سرباز جديد، که نيمش به حکومت کابل 

 
حکومت نو، عمال، در مهه جهات تکاپوهاي خود، سخت دچار 

کارمند  -ريکس. به گونه يي که ا: سرگرداني بودند
که در گرماگرم جنگ (ارشد سفارت شوروي در کابل 

ياد آور ) ميهين، وظايف مناينده خمتار را اجرا مي کرد
حکومت کوهستاني هيچ کار قانون گذاري را اجنام «: شد

                                                 
// مالحظات و مشاهدات: اسالميست هاي افغاني. اي.گريگوريف س.  264

، ص )3(1، مشاره 2، جلد1996پيک انستيتوي خاورشناسي سان پرتبورگ، 
اين پژوهشگر،  خبشي از هزاره ها را در صفوف خمالفان مذهيب . 248

شيعيان از مجله هزاره ها از مجله در سيماي (مشي بچه سقاء رژمي و 
اين گونه نتيجه گريي را مني توان  مقرون . بر مي مشارد) اسالميزم

يا امانيه در (چون هزاره ها متمايل به پشتون ها . به حقيقت مشرد
سياسي  -بيشرت بنا به داليل اجتماعي. بودند) برهه تارخيي مورد نظر

نت به اردوگاه نريومندترينان و يا نريوهايي که با تالش به پيوس
 . نريومندتر از ديگران پنداشته مي شدند

 117-115مهان جا، برگ هاي .  265
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و به دشوار قادر به اجنام کدامني کار سازنده در نداد 
نکته شايان يادآوري اين که  266.»آينده نيز بود

تقريبا مهه قوانني دوره امان اهللا به قوت خود مانده 
براي مثال، اداره تنظيميه، با بررسي قانون . بودند

جزايي، آن را کامال مهخوان با شريعت يافت و در نظر 
 . کشور،آن را نافذ منايدداشت پس از آرام شدن 

 
اعالميه در باره تغيري سياست مايل نيز بيهوده و ميان 

بازگشت به اشکال طبيعي ماليات : هتی از کار برآمد
هر چه بود، حبران مايل شدت . ديگر امکان ناپذير نبود

ذخاير  1929ديگر، مقارن با تابستان : مي گرفت
تقريبا به ) ميليون روپيه 30( بازمانده از امان اهللا

وام هايي که رژمي پيشني براي رشد . ته کشيده بود
ويل به جاي . بازرگاني و صنعيت داده بود، مصادره شد

به دولت،  متمايللغو ماليات، در استان هاي بيشرت 
مجع آوري . سال جلوتر آغاز شد 4 -3 – 2اخذ آن براي 

ملک ها و (ماليات بار ديگر حق ويژه اشخاص بانفوذ 
شد که از آنان حتا اسناد گزارشي مايل ) ديگران

 .خواسته مني شد
 

هر چه بود، دشواري هايي  برمشرده شده، افزون بر 
انزواي بني املللي عملي، به کابلستان مزامحت مني کرد 

نيز » اماني«پول هاي . تالش ورزد پول خود را چاپ کند
سکه  –از چلند افتاد و پول هاي موقت عبارت بودند از

-1919(يي رخيته شده با متثال امريحبيب اهللا خان هاي نقره
در اوضاع حبران اقتصادي، . با تاريخ نو ضرب)  1901

که رژمي بچه سقاء در  1929مقارن با تابستان سال 
دومني «آستانه فاجعه قرار گرفت، حکومت کابل براي 
را » بار اسکناس هايي با ارزش يک ميليون روپيه يي

طر مقاومت بازرگانان و به خا اما،. انتشار داد
پيچيدگي هاي ديگر دوره مد نظر، پول هاي نو عمال به 

  267.بازار عمومي افغاني نيفتاد
                                                 

قره (بايگاني سياست خارجي روسيه، فوند دبريخانه کاراخان . 266
 .50، برگ75، پوشه 71، کارتن 12، پرونده ويژه )خان
 

ه خود در باره دوره حبيب پژوهشگر افغاني در مقال -داکرت رهني.  267
به چاپ رسيده است، مواد ) در سويدن(اهللا کلکاني که در جمله خاوران

و  5، 1منونه هاي اسکناس ها ( و مدارک حقيقي و مصور را آورده است
 در باره مشي سياسي رژمي وقت کابل) پنجاه افغانيگي را 
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 4هرات، تارخيي» اتفاق اسالم«بر پايه گزارش روزنامه 

سکه هاي طال نيز ضرب » کابلستان«، در  1929دسامرب سال 
با  .سکه طال 1-روپيه کابلي  30زده شده بود با هباي 

گوني کابلستان، سکه هاي فلزي نيز از چلند باز واژ
مانده و در معرض فروش براي آهنپاره هاي کهنه 

 .گذارده شدند
 

منابع دست داشته، هنوز مبنايي براي پرداز يک رشته 
. کلي جهات و تدبريهاي جداگانه رژمي بچه سقاء، مني دهد

واژه يي که بيشرت در (» کوهستاني سازي«اما  گرايش
ديپلماتيک شوروي وقت به کار مي رفت و در مکاتبات 

سرزميين  -قرينه مورد نظر به معناي چريگي اصل تباري
مهه کرسي هاي اداري و  ) در سياست کادري رژمي مي باشد

واگذاري زمني ها به فرزندان منطقه مشايل استان کابل 
، به پيمانه بسنده )ارضي -از حساب ديگر مجاعات ملي

 . آشکار است
 

يخ نگاري موجود مساله، ارزيابي هاي منفي در تار
چريگي دارد و در پرداز رژمي بچه سقاء و سياست او 
بيشرتينه پژوهشگران و اصوال کساني که در زمينه کار 
مي کنند، در اين موضوع تنها با مالحظات عمومي بسنده 

 . مي کند
 

تاکيد بر برجسته ساخنت دو  -يکي از اين نکات مشرتک
ترقيخواهانه و [(مرتقي و ارجتاعي  -سقاویمشي در رهربي 
 .است.] گ-)واپسگرايانه

 
منابع ديپلماتيک شوروي، مشي ترقيخواهانه را مربوط 

يعين برادران صاحب  -به وزير دربار و امور خارجه
شريجان و عطاء احلق مي دانند و بر آن اند که  -زاده

بچه سقاء خود به خاطر نزديکي به شري جان، زير نفوذ 
اما به دليل اين که حمکوم . بود» ترقيخواهان«وه گر

به رويارويي هاي جنگ ميهين سنگني بود، مني خواست و مني 
شايد، 268.توانست با انديشه هاي ترقيخواهان مهسو گردد

                                                                                                                                                             
Rahin, Rasoul. Sime Notes on the Amir Habibullah Kalakani,s era (1/1929-10/1929). – 
http:// khawaran.com/Kalakanis Era.htm.   

بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند سکرتريت .  268
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مهو به مهني دليل، مي پنداشتندکه او از انديشه هاي 
مهپيمان بيشرت  -وايل هرات -عبدالرحيم خان نايب ساالر

تا ) جملس(ر خود، مبين بر تاسيس پارملان افغانيخود خمتا
. پايان جنگ و برپايي حکومت مجهوري، پشتيباني نکرد

هرچند هم اين منابع، در باره موافقت اصويل حکومت 
کابل در اين زمينه و در زمينه ساير مسايل 

 .اسرتاتيژيک، آوندهاي روشين در دست ندارند
 

افغاني، بافت پژوهشگر  -.]گ-بارش[خليل اهللا وداد 
اندک متفاوتي را در ساختار نه چندان پيچيده رده 

به . هاي سياسي بااليي کابلستان ارزيابي مي منايد
در دولت نو، دو گروهبندي آشکارا روياروي «باور او، 

هم آرايش يافته بود که از هم ديگر با ديدگاه ها، 
 269.»جهان بيين ها و شيوه هاي کار خود، تفاوت داشتند

سيد حسني، ملک حمسن، : ز گروه ها مشتمل بود بريکي ا
و کرنيل ) جنرال ها(جرنيل ها « -محيداهللا و خودخمتارها

و سردسته هاي واحدها و » هاي خودخمتار) کلنل(ها 
 . گروه هاي شورشي که تابع  هيچ کسي نبودند

 
با باسواد بودن، «به گفته وداد بارش؛گروه ديگر، 

روه ياد شده در باال، از گ» داشنت جتربه و پويايي
متمايز بودند که از کارمندان پيشني دولت امان اهللا به 

در کابل،  -پسران خواجه صاحب زاده(مشار مي رفتند 
در هرات،  -در مزار، عبدالرحيم صايف -خليل اهللا خليلي

مگر او، روي هم رفته، به ). در قندهار -عبدالقادر
براي (د سود طرح خود داليل مشروحي  ارايه مني کن

و مانند » رويارويي آشکار دو گروه«مثال؛ در باره 
 ).آن
 

خودمنايي جريان هاي رنگارنگ در رهربي کابلستان را 
يکي از خنستني و سختگري  -مسلمان هندي(داکرت عبدالغين 
پزشک شخصي پيشني امري عبدالرمحان خان و  -ترين منتقدان

هر چند . نيز تاييد مي منايد) بنيادگذار ليسه حبيبيه
هم، در شالوده اين جريان ها، او تنها تفاوت شيوه 
ها را مي بيند، نه منافع را؛ زير قلم سختگري او، 
تاراجگراني چون ملک حمسن و سيد حسني که به قدرت باال 
رخنه منوده بودند، آشکارا از ديدگاه کيفيت در برابر 

                                                 
 -جنوري( وداد خليل اهللا، حکومت امري حبيب اهللا خان بچه سقاء .  269
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خردمندترين سياستمرد در « –شري جان -گروه وزير دربار
يگانه کسي که با جامعه «بچه سقاء  -ه  حبيب اهللاحاط

 .، متمايز بودند»متمدن ارتباط داشت
 
شريجان ضعف مهکار پيشني و بعدها حامي خود را خوب مي «

او در امور دوليت براي کمرنگ ساخنت اثر . دانست
کوهستاني هاي بي سواد، با جذب کارمندان پيشني دولت 

 جان خدمت شايسته رو مهانا به شري. اماني تالش مي کرد
به راه کردن بيشرتين يا کمرتين کارهاي سازمان يافته 

به ابتکار او، چاپ . دستگاه دولت، ربط مي گريد
يگانه نامه رمسي و نشريه  -»حبيب االسالم«روزنامه 

  270.»موقوته رژمي سازماندهي شد
 

هيچ کسي ديگري «به گونه يي که داکرت عبدالغين نوشت 
ز سرکوب مجعي هواداران امان اهللا در مانند شريجان ا

فهرست مظنونان . آغاز حکومت بچه سقاء، جلوگريي نکرد
سقاوی ها آنان را الالها مي (داراي متايالت مرتقي 

در آن هنگام، سر به دو هزار نفر  مي زد و ) خواندند
در شوراي دوليت براي آن ها حکم اعدام آماده کرده 

، خمالف آن برآمد منود بودند، که وزير دربار با نفوذ
و عادالنه بر آن بود که چنني اقدام موجب خشمگني شدن 
مردم شده، سر اجنام، منجر به واژگوني رژمي نو خواهد 

 .گرديد
 

واليات هرات،  1929مقارن با ميانه هاي تابستان سال 
بدخشان و قندهار خبش جنوبي خوست  -ميمنه، قطغن

امسا از بچه ) منطقه بود و باش عشاير سليمان خيل(
در ترکستان افغاني، در آغاز . سقاء فرمان مي بردند

فربوري، دسته هاي سيد حسني حکومت بچه سقاء را برقرار 
افغاني  -کردند، اما بعد از ناکامي  لشکرکشي شوروي

مي   –ميانه هاي اپريل(و پرمياکف و  غالم نيب خان چرخي 
ت هاي حکومت نيمه خودخمتار ائتاليف اقلي) 1929سال 

تباري باشنده اين جا و مهاجران آسياي ميانه برقرار 
سرزميين  -هرچند هم، رهربان ساختارهاي اداري. گرديد

                                                 
عبدالغين تاييد مي کند که شريجان حتا موفق شد بچه سقاء را .  270 

متقاعد به پوشيدن جامه هاي اروپايي گرداند و يکي از مهسران امري 
چنني بدعيت در گذشته چوناٍن يکي . توده يي چنني جامه هايي مي پوشيد
که هباي تاج و ختت  شاه اصالحگر -از اهتامات اصلي در برابر امان اهللا

 .وي اجناميد، عنوان مي شد
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ياد شده، سياست هاي جداگانه يي را با فاصله گرفنت 
 . هر چه بيشرت از بچه سقاء پيش مي بردند

 
براي مثال، مريزا قاسم خان پس از پيچاپيچي و تالطم 

ي شخصي و زندگي ترکستان افغاني،که ها در مقام سياس
اتفاق افتاد، اصوال به  1929تابستان  –در طي زمستان

هر چند هم، باشندگان و . وضع فرد عادي رو آورد
بازرگانان،که خودش وقيت به آن ها تعلق داشت، مايل 

اما باشندگان مشال . به ديدن او در رياست واليت بودند
مهانا او در . بودند کامال به عبدالقيوم خان نيز راضي

، کرسي واليت »کوهستاني«مرحله پاياني موجوديت رژمي 
 . داشت

 
کابلستان، طي نه ماه موجوديت خود، شناسايي بني 

هر چند هم در مهه اين وقت در پايتخت . املللي نيافت
شوروي، ترکيه و : افغانستان، سفارت هاي سه دولت

روابط  فاکتو -آن ها با سقاوی ها د. پارس باز بود
کاري خود را حفظ منوده بودند و تا جاي امکان سياست 
جدي بيطريف و عدم مداخله در امور داخلي افغانستان 

» اين مثلث«در اين حال، هر عضو . را پيش مي بردند
ترک ها، براي مثال، : تاکتيک خود را تدوين مي کرد

مهتاي شوروي خود را براي اشغال مشال افغانستان بر مي 
مگر ديپلماسي شوروي، خود در افغانستان . دانگيختن

تا هبار : بازي خيلي سنگني و پيچيده يي را پيش مي برد
به امان اهللا تکيه اساسي داشت و بعد   1929سال 

هواداران او را از نظر نينداخت و نيز بنيه نادر 
 . خان و بچه سقاء را  مطالعه مي کرد

 
 –آقابکف. سيماي پذيراتر توسعه رخدادها، در بيان گ

اين ) اداره کل سياسي(او . پ. رييس وقت خبش خارجي گ
اگر ما مي توانستيم به موقع رايزن هاي «: گونه بود

خود را نزد او بفرستيم، آن گاه ممکن بود دست او را 
بگريمي و او را براي برداشنت گام هاي بعدي به سوي هند 

و براي اين کار، هبرتين شيوه آن بود تا ا. سوق بدهيم
را به عنوان فرمانرواي افغانستان پيشرت از کشورهاي 

 . ديگر مي شناختيم
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از اين راه، ما دوست خنستني او شده، مهزمان، امکان 
آقابکف  271.»کار بدون بالمانع را به دست مي آوردمي

کوشيد رهربي کميسارياي خلق در امور خارجي را متقاعد 
ه در ادار. به اين کار گرداند، اما موفق نشد

ديپلماتيک بر آن بودند که بستگي تباري بچه سقاء به 
يک اقليت و خاستگاه پايني او، جمايل براي حتکيم وي در 

حتا امسا . افغانستان به عنوان رييس دولت، مني دهد
کارمندان منايندگي  -با اين هم، مهو ديپلمات ها. هم

ناگزير از کار کردن در کابل در   –هاي خمتار در کابل
 .، بودند1929آزگار از جنوري تا اکترب  نه ماه

 
و شوروي را در مرز » کابلستان«مي،  –حبران ماه اپريل

اما نابرابري آشکاراي قوا، جمايل . منازعه قرار داد
پسان ها، پريامونيان . براي اجتناب از درگريي مي داد

بچه سقاء بارها مساله شناسايي رژيم کابل را و يا 
ري رمسي جتاري به مسکو را با حق حد اقل گسيل مناينده غ

براي (مکاتبه رمزي در برابر جانب شوروي مطرح کردند 
مري  -اين ماموريت، يکي از خويشاوندان بچهء سقاء

مگر، اين کار، ). افغان، بازرگان، پيشنهاد شده بود
بنابر پافشاري پيگريانه جانب شوروي تا پايان جنگ 

ا آن که رهربي ب. ميهين در افغانستان کنار گذشته شد
در صورت حتکيم و گسرتش قدرت (شوروي با شرايط معيين 

 . شناسايي رژمي کابل را  رد مني کرد) آن
 

که به ويژه (براي برداشنت اين چنني گام مهم 
استخبارات شوروي از آن پشتيباني مي کرد،که حتا 

به تقويت اعظمي پايه ) کنرتل بچه سقاء را ممکن مي مشرد
افغاني شوروي نياز بود که براي آن،  اطالعاتي سياست

. گ: اعزام دو پيک ديپلماتيک در نظر گرفته شده بود
 -ريسنر. آمر خبش خاور استخبارات و اي –آقابکف

  272.خاورشناس و ديپلمات که قبال به اين کشور آمده بود
 

واقعيت اين بودکه رژمي بچه سقاء از مهان آغاز، به 
البته، در آن حدود . جلب محايت انگلستان گرويده بود

                                                 
نام وقت  -خمفف کميته فوق العاده. (ک.چ«،  .آ. آقابکف، گ.   271

، »در راه اجنام ماموريت«) سازمان اطالعات و امنيت ملي شوروي
 .189، ص 1992مسکو، 

بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، سکرتريت کاراخان، .  272
 . 52،66-51، برگ هاي 75، پوشه 71تن ، کار12پرونده ويژه 
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. نو و خود انگلستان، جماز بود» کابلي هاي«که ائتالف 
طرح توافق دو جانبه، در شرايط مهانند آن چه که در 
زمان امري  عبدالرمحان و حبيب اهللا  وجود داشت، براي 
امضاء در روز  ورود بچه سقاء به کابل، آماده شده 

 -حمبوب عليشريجان و مولوي حممد رفيق مهراه با  –بود
اما، سند . دبري ميسيون بريتاني، در زمينه تالش کردند

مولوي سرشناس ديين بانفوذ  -به خاطر خمالفت  فضل ربي
 .در ميان مومندها امضاء نشد

  
روي هم رفته، بنا به ارزيابی جانب شوروی، انگلستان 

با اين سنجش که «غري رمسي از بچه سقاء محايت می کرد 
از سياست فعاالنه در حمور هند بنا  دولت کوهستاني ها

حکومت خود، خود داري کند و در » تاجيکي«به سرشت 
 -ازبيکي -قبال شوروي با تکيه به مهاجران تاجيکي

با اين هم،  273.ترکمين، سياست جتاوز کاري را پيش گريد
در اسناد دست داشته بريتانيايی و خبش بيشرت آثار 

فی يی از رژيم مولفان انگليسی، ارزيابی های بس من
حبيب اهللا بچه  -و ممثل آن 1929اکترب  -کابل دوره جنوری
 . سقاء داده می شود

 
، حکومت کابلستان، 1929با به پايان رسيدن تابستان 

لي لشايد تالش پيگريانه آخر را براي شناسايي بني امل
انگلستان : نافرجاماجنام داد، مگر در اين بار نيز 

ر هيات افغاني ويزاي شخصي موافقت کرد تنها براي سف
ويل شوروي در آن هنگام به پيشگريي مشي دفع . بدهد

حفظ روابط کاري با حبيب اهللا و گسرتش هرچه «الوقت 
در . پرداخت» بيشرت سريع روابط اقتصادي با واليات مشال

افغانستان، کماکان منايندگي سياسي و سه منايندگي 
حتا . ر مي کردقونسويل و نيز منايندگي جتاري شوروي کا

ارتباط هوايي با کابل و مزار شريف از سر گرفته شده 
 . آن هم بنا به تقاضاي خود کابلستانی ها .بود
 

اما، به نظر مي رسد که انگيزه اساسي جانب افغاني، 
گسيل کاال به پيشاور، به دست آوردن : اقتصادي بود

آن هم، تنها تقريبا . درصدي را نويد مي داد 60درآمد 
چون کاروان ها ديگر از مسريهاي شغنان (ماه  8از پس 

در حايل که بازرگاناني که ) و واخان راه مي پيمودند

                                                 
 مهان جا .   273
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در حمور ترمز کار مي کردند، با درآمد اندٍک معامالت 
يک بار، مي توانستند به گردش ده برابري سرمايه 

 .سنجش داشته باشند
 

گونه که يادآور شدمي، بچه سقاء و  بهبا اين مهه، 
شناسايي و بر  وابستگان او، خواست هاي بيشرتي داشتند

و به خاطر  می منودندسنجش  ز سوي شوروي،اديپلماتيک 
اين کار، حتا ابراز آمادگي در تراز گسرتش روابط در 

شايد با الگو برداري از امان  .دوره امان اهللا، کردند
فروخنت جنگ افزار با (اهللا، مبين بر تقاضاي کمک نظامي 

طرفه اين،که در ماه ). و فرستادن پرسنل هوايي اقساط
در سرآغاز حکومت امري نو، هنگامي که  1929فربوري 

شوراي اسالمي بچه سقاء، در باره کنار زدن کارشناسان 
خارجي تصميم گرفت؛ خلبانان روسي، توپچي هاي 

 274.ايتاليايي و يک ترک را استثناء قرار دادند
 

هاي نوميدانه يي براي به رژمي کابل مهچنني دست به تالش 
دست آوردن محايت ترکيه يازيد، از مجله به هباي پذيرفنت 
بي قيد و شرط مهه توافقنامه هايي که بني کماليست ها 

نه . اما مهه بيهوده بود. و امان اهللا بسته شده بود
ديپلماسي ترکي و نه ديپلماسي شوروي، در اين حلظات 

 . عوض نکردندسرنوشت ساز، مشي سياست افغاني را 
 

هرچند هم، ديپلماسي شوروي، ناگزير گرديد چريگي 
بلهوسي اداره استخبارات و هنادهاي بانفوذ 

يکي  -ايدئولوژيک، چون انستيتوت کشاورزي بني املللي
از ساختار حتليلي پيشرو و پيشتاز کمينرتن 

خبش خاور . ، را بزدايد)انرتناسيونال کمونيسيت(
ملللي که در آن سال ها آن را انستيتوت کشاورزي بني ا(

. ا. ريسنر مي رياست کرد و معاون او ر. م.اي 
  1929در  اوايل سپتامرب سال  275،)اوليانفسکي  بود
» در باره جنگ ميهين در افغانستان«گزارش کتيب يي 

رييس انستيتوت کشاورزي بني املللي، اين . آماده کرد
ري سند را به دفرت سياسي کميته مرکزي حزب سرتاس
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 .133، ص1993مسکو، 
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. مولوتف، ک. مشخصا به استالني، و(کمونيسيت روسيه 
گسيل داشت که از آجنا آن را براي نتيجه ) واراشيلف

در کميسارياي خلق در امور خارجه  -گريي به کاراخان
 . فرستادند

  
، به رمسيت شناخنت دولت »يادداشت«فرازهاي برازنده 

مبازه پريورمند در برابر «بچه سقاء به منظور 
ان و در کل ارجتاع فئودايل با گسرتش مهروند نادرخ

را » کارهاي سياسي و تبليغي ديگر در افغانستان«
نتيجه هنايي، اين گونه کارها، بايسيت . بازتاب مي دهد

نابودن کردن انقالبي اسارت فئودايل با شيوه قدمي «
مصادره مهه امالک و ديگر زمني ها، و از ميان بردن مهه 

رزي از زمينداران و روحانيون اشکال وابستگي کشاو
اجنام مهه اين ها، از پايني با اجياد کميته هاي (

، حل  مساله ملي بر پايه خود گرداني مهه )دهقاني
، آزادي مستمندان شهري از اسارت )اقليت هاي تباري

خلق با  سرمايه رباخواري و بازرگاني، اجياد مجهوري
رده ساخنت دولت انقالبي در راس،که تنها توانايي برآو

 276.؛ مي گرديد»مهه مطالبات باال را دارا باشد
 

خبش (رفتار کميسارياي خلق در امور خارجه 
، از طرح هاي کمينرتن به گونه چشمگريي )خاورميانه

براي مثال، در هپلوی مهنوايي با نويسنده . تفاوت داشت
دوره حکومت امان اهللا در «يادداشت، مبين بر اين که 

، ديپلمات »مرحله بگذشته مي باشدتاريخ افغانستان 
مهچون نريوي (ها قصد برهم زدن روابط با امانيست ها 

هنوز هم حقيقي هوادار شوروي و وزنه و نريوي متقابل 
را، ) حمتمل در برابر نريوهاي تندرو سياسي افغاني

ارزيابي ديپلمات ها از نادر خان هم، کمرت . نداشتند
پيوند آشکار وي : ودقطعي نسبت به ارزيابي کمينرتن، ب

با انگليسي ها، مهکاري با وي را در آينده منتفي مني 
مهانا، نادر، در کنار امانيست ها، به عنوان . ساخت

ارزيابي مي شد، در » نريوي متحد کننده افغانستان«
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با اهتمام ). 1929(يادداشت گزارشي انستيتوت بني املللي کشاورزي
. ل.سومني نشست خاورشناسي، بزرگداري و يادبود از س -بويکو

 . 191-184، ص 2000لفشيتس، برناول، 
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حايل که بچه سقاء، جدا از متايالت ذهين اش، به گونه 
 277.ي دادعيين، نريوي فروپاشنده افغانستان را منايش م

 
، بس نا استوار و )کوهدامين ها(وضع کوهستاني ها 

اما، حتا پيش بيين هاي خيلي موافق . ناپايدار بود
براي آن ها، سودمندي يي را براي جانب شوروي، نويد 

کمبود عمده اسرتاتيژيک عبارت بود از . مني دادند
سياسي آغاز شده افغانستان و  -دگرگونسازي تباري
رگريي ها در اين چهار راه بني دوليت افزايش ناگزير د

از کمک نظامي به رژمي بچه سقاء خود . آسياي ميانه
داري شد و به گونه يي که در کميسارياي خلق در امور 

شناسايي آن در اين حلظه، «: خارجی نتيجه گريي کردند
که به معنای پشتيبانی غير مستقيم از او خواهد بود، 

وي، در اين حلظه، ممکن  شناسايي. را نيز بايد رد کرد
است او را تا اندازه يی تقويت کند و در روابط ما 
با نادر خان و با امانيست ها در صورت روي کار آمدن 

  278.»آنان، نقش منفي بازي منايد
 

با اين مهه، مهان گونه که از تزها در باره افغانستان 
که مهچنني شايد، در پستوهاي ساختارهاي کمينرتني در 

تدوين شده بودند، بر مي آيد  1929اکترب اوايل 
هنگامي که رژمي بچه سقاء ديگر در آستانه واژگوني (

زمينه هاي زدايش ناپذير «، در اين کشور ديگر )بود
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 .263، برگ 67، 67، کارتن 151، پوشه 11ان، پرونده ويژه افغانست
 1929بر پايه اطالعات بريتانيا، مناينده شوروی با نادر خان در 

هنوز در دوره اقامت او در فرانسه، برای بررسی امکانات بازگشت 
وی به افغانستان از راه روسيه، که به معنای اقدام ضروری به 

بود، ديدار منوده ) تاج و ختت به اوبازگردانيدن (سود امان اهللا 
 . بود

Question of the Reply to be given to an Enquiry received from the Afghan Government 
as to the attitude of His Majesty’s Government if the Soviet attacked Afghanistan. 
Memorandum for the Cabinet by the Secretary of State for Foreign Affairs and the 
Secretary of State for India. Appendix II. Note of a Conversation with the Afghan Prime 
and Foreign Ministers on the 29th March 1919. CAB/24/232. - P. 5-6 
 

از طريق هند بريتانيايی،  -برگزيدن مسير ديگر از سوی نادر
ر گرايش هوادار بريتانيايی او پديد آورد، با اين سوءظن ها را د

هم رخدادهای بعدی جانب شوروی را متقاعد به نداشنت هيچ گزينش 
 .ديگری به سود نادر گردانيد

 264مهان جا، برگ .   278
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مساله کشاورزي و جنبش : »انقالب کشاورزي آينده
مناد آن، فراهم آمده  -حبيب اهللا بچه سقاء.] گ-دهقاني[

گريي کردند که رشد مؤلفان اين سند، نتيجه . بود
مستقل سرمايه داري افغانستان توهم زيانباري بيش 

يا نيمه (نيست و اين کشور مي تواند چونان مستعمره 
سرمايه انگليس و يا در چهار چوب شوروي، ) مستعمره

 279.»توسعه يابد
 

هر چه بود، چنني طرح ها از سوي رهربان شوروي محايت 
ليربايل -دلنشد و ترجيح دادند به سود رژمي معت

که از  نادرخان) از حلاظ سرشت و حمتوا-ناسيوناليسيت(
داعيه پادشاهي داشت، فيصله 1929ميانه هاي اکترب

  280.منايند

                                                 
 . 263مهان جا، برگ .  279 

سياست فرصت طلبانه و ابزاری روسيه در قبال افغانستان .  280
روس ها به خوبی می دانند که . ستامروز نيز کمابيش چنين ا

افغانستان توانايی توسعه مستقل را ندارد و هرگاه به حال خود 
به پاکستان و نيم ) خبش پشتون نشين آن(رها شود، نيمی از آن 

خواهد و يا کشورهای آسيای ميانه به ايران ) مشال آن(ديگر آن 
يدا از اين رو، مادامی که روسيه توان کنرتل آن را پ. پيوست

ننموده، هبرت است زير اداره امريکا باشد و با هزينه آن روزگار 
 . به سر برد

 
در اين حال، اين اداره نبايد هيچگاهی کامل و موفق و دولت دست 
نشانده به هيچ رو پايدار و مستحکم باشد و بايد در يک حالت بين 

يم و اميد و پيروزی و شکست و يک حالت کجدار و مرگ و زندگی، ب
امريکا نيز . يز و حبران و با چالش های فراوان رو به رو باشدمر

نبايد پيروز گردد، بل  که بايد در يک حالت ميان شکست و پيروزی 
 .مباند

 
چنين چيزی به روسيه اجازه می دهد از اوضاع نا به هنجار و نا 
به سامان افغانستان به سود خود برای در گير کردن روز افزون 

از آن در ازای مهکاری با آن در هپنه سياست های غرب و باجستانی 
جهانی سود بربد و در عين حال با گرفتار کردن غرب در باتالق 
افغانستان زمينه مانور آن را در ساير ميدان های بازی های 

و نيز  آسيای ميانه و اروپای خاوری  ،کای التينيجهانی مانند امر
به حمض فراهم شدن زمينه و مگر، . حمدود تر سازد) ارکتيکا(مشالگان 

تغيير اوضاع سياسی در تراز جهانی و پيدا منودن توانايی، از هيچ 
ابزاری برای بيرون راندن غرب و روی کار آوردن يک دولت دست 

و حتا حضور نظامی در افغانستان اولرتاناسيوناليست پشتون نشانده 
 .دريغ خنواهد کرد

 
دن يک دولت اولرتا در اين حال، سود روسيه در روی کار بو

چه، با تقويت . ناسيوناليست پشتون، بگذار وابسته به غرب، است
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منابع دست داشته ارجيينال، جمايل براي عنوان کردن رژمي 
بچه سقاء به عنوان قدرت دوليت مني دهد، اما برخي از 

توان اجنام  نتيجه گريي هاي مقدماتي را به هر رو مي
 . داد
 

پرسنل  -خنست، آنچه مربوط به خود بچه سقاء مي گردد
ديپلماتيک بي اندازه حمتاط شوروي که خود بارها با 
هتديد از دست دادن زندگي شان در کابل روبرو شده 

) آن هم خيلي خوبي(بودند، او را به عنوان سپهدار 
ياد مي کنند، اما با دادن نقش تزييين براي رجال 

ليت، روحانيون و خان هاي کوهدامن و کوهستان؛ دو
 . سيماي آنان را در پس پرده مي مانند

 
بافت کادري ساختارهاي رهربي و اصوال شخصيت هاي 
بانفوذ کابلستان، نشان مي دهد که قدرت در پايتخت 
افغانستان و در برخي از ديگر مناطق و واليات کشور 

اثر اصالحات  در واقع به دست گروه هاي زيان ديده در
امان اهللا خان رسيده بود که از ديدگاه تباري در ميان 
آن ها، خان ها و زمينداران تاجيک تبار با وزن هاي 

صايف ها (خمتلف، گروه هاي پشتوني کم نفوذ تاجيکي شده 
 –، برخي از عشاير و طايفه هاي پشتون)و ديگران
داوود زي و عمرخان که در کوهدامن زندگي مي (غلزايي 

، خبشي از سليمان خيل ها و مانند آن؛ ديده مي )کردند
 .شدند

 
گروه چشمگريي را در صفوف سقاوی ها، کارمندان پيشني 
دولت امان اهللا، از مجله کارمندان بس برجسته آن، 

آناني که از اصالحات او ناخشنود  –تشکيل مي دادند

                                                                                                                                                             
روز افزون ناسيوناليسم پشتون، اختالفات چنين دولتی با پاکستان، 
ايران و باشندگان مشال خود افغانستان افزايش يافته و به مرز 
حبرانی نزديک خواهد شد و غرب را در برابر يک گزينش دشوار قرار 

 با روی کار آوردن دوباره طالبان گرفنت جانب پاکستان: واهد دادخ
روشن است امريکا  .ادامه جنگ فرسايشی بی پايان در افغانستانيا 

 .ادن به خواست های پاکستان نداردگزينه يی جز تن در د
در اين حال سنجش روسيه برآن است که دولت تبارگرای پشتون کابل، 

ناه خواهد آورد، چون امريکا به هيچ سر اجنام به دامان روسيه پ
بنا بر اين، با . رو منی تواند کابل را بر اسالم آباد ترجيح دهد

اين پارادکس رو به رو می شويم که امريکا با تقويت يک دولت 
اولرتا ناسيوناليست پشتون، با هزينه خود به سود روسيه کار می 

 .      گ–.کند
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بودند و نوميد شده بودند و يا متهم به نقص قانون 
 .کرسي هاي شان برکنار شده بودندشده و از 

 
سراجنام، يک گروه ديگر جدي از خمالفان سازمان يافته 

 -امان اهللا، که بعدها مهچنان ساختار الرتناتيف دوليت
سياسي کابلستان را ارايه منودند، منايندگان حمافظه 
کارترين خبش روحانيت با اصل و نسب اجتماعي و ديگر 

زندگي افغانستان عصر نشانه هاي خيلي اساسي براي 
دست نشانده آنان،که او را به عنوان امري -بچه سقاء

 .نو و پاسدار دين اسالم برافراشتند، بودند
 

اين گونه، مدارک بررسي شده، جمايل براي يک رشته 
ملي  -تدقيق ها در خصوص بازمنايي چهره سياسي و تباري

اين رژمي، بيشرت : رژمي بچه سقاء را به دست مي دهد
حومه (زمينداران مناطق مشايل  -تالف تاجيکتبارانائ

و روحانيوني که کشاورزان ورشکسته ) کابل و ترکستان
سنيت انديش را براي راه اندازي انقالب کشاوري 
برانگيخته بودند، نه؛ بل ائتالف گسرتده تر خنبگان 
بومي چندملييت، خبش هايي از بروکرات هاي دونپايه، 

مي پيشني و روحانيت از قدرت ميانپايه و بلندپايه رژ
افتاده و خمالف با بسياري از جوانب  ايدئولوژيک و 

 . بود» امانيزمي«پراکتيک رژمي 
 

و تالش » کابلستان«با اين حال، تاريخ نه ماهه دولت 
هرچندهم عمدتا کمرت موفق حکومت او مبين  -هاي متعدد

سياسي ميان نريوهاي –بر باالدست شدن در مبارزه نظامي
اصالح طلب و حتا ارايه طرح هاي خودي  -يت و ليربالسن

دوليت؛ امکان  مي دهد در باره  –ساختار اجتماعي
تبارز طرح هاي توسعه اجتماعي در اواخر ثلث خنست سده 
بيستم در افغانستان، که مدعي بازي منودن نقش 
الرتناتيف طرح هاي موجود تا کنون و يا ارايه شده از 

 اجتماعي، در حلظه تارخيي کنوني -سوي ائتالف هاي سياسي
 .بودند؛ سخن گفت

 
 –مدل کابلستان، حد اقل بافتيابي چشمگري تباري

سرزميين خنبگان را اجازه داد و واکنشي بود بر سهل 
انگاري تاکتيکي و تراز پايني مديريت اصالحات بي 

سياسي  -ترديد مرتقي امان اهللا و ضعف پايه هاي اجتماعي
 .او) مهندیفر(و افت کارازماي
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  »مجهوري هراِت« : منطقه گرايی در افغانستان -4.2
 ]نايب ساالر[عبدالرحيم خان 

امان اهللا خان، پس از گرخينت به قندهار، در ميانه هاي 
الرتناتيو در آن » ملي«و اجياد دولت  1929جنوري سال 

 281.شهر، در باره کوچيدن به هرات تصميم گرفت
                                                 

شرايط جغرايف، به گونه طبيعي  هرات، در وادي هريرود به دليل.  281
از ديگر مناطق کشور با رشته کوه هاي هندوکش، سفيد کوه و 

اداري  –در درازاي سده ها، مرزهاي سياسي. سياهکوه، جدا شده است
اما شهر هرات، پيوسته . اين استان بارها دگرگون گرديده است

اين شهر، يکي از مراکز بزرگ . مانده است) دارالسطنه(پايتخت 
فرمانروايان بزرگ . ايران صفوي و پسان ها امپراتوري دراني بود

آسياي ميانه و آسياي باخرتي، سه سده آزگار بر سر هرات و گنجينه 
 .هاي طبيعي آن، در نربد بودند

 
: پژوهشگر سرشناس تاريخ هرات مي نويسد -تومانوويچ. ن. بانو ن

هاي اجتماعي  پويايي هاي چشمگري اجتماعي هراتي هايي با خاستگاه«
گوناگون، از مجله کارهاي آن ها در شوراي شهري که در حلظات حساس 
تارخيي برگزار مي شد، بار خنست نبود که سرنوشت هرات را تعيني مي 

در شورا، منايندگان اليه هاي گوناگون باشندگان شامل . کرد
، هرات در سده هاي .ن. تومانوويچ، ن: نگاه شود به . »بودند

 .  243، ص 1989هژدهم، مسکو،  -شانزدهم
 

پژوهشگران و مسافران، مهچنني از نظم و سختگريي در موازين اخالقي 
در باره نقش مهم هرات در سده هاي . در هرات سخن ها گفته اند

ميانه و عصر نو، تنها تراز ارتباط جتاري و ديگر روابط مردم آن 
مقام، بيشرت  اين: و نيز مقام واالي گردانندگان آن گواهي مي دهد

اما، . به شهزادگان دراني، اغلب وارثان تاج و ختت داده مي شد
استانداران  –از نگاه وظيفه(قدرت حقيقي در دست بيگلربيگي ها 

 .و گاهي هم در دست رهربان عشاير قزلباش بود) نظامي
 
لشکرکشي شاه (امهيت هرات پس از افتادن قندهار به دست صفوي ها  

اما، وضع داخلي در اين استان،که . باال رفت) 1647عباس دوم در سال
ميدانگاه کشاکش هايي دروني ميان افغان هاي سين و صفوي هاي 

باشندگان از ديدگاه تباري رنگارنگ وادي هريرود بود؛  -شيعه
در خنستني  .روشن است نيز با دسيسه هاي نريوهاي خارجي، رقم مي خورد

صفويه با عشاير عبدايل و  دهه هاي سده هژدهم، هرات صحنه مبارزه
درگريي هاي ميان قبيله . غلزايي شد -عبدايل –نيز خود عشاير افغاني

يي، اين عشاير را از درون جدا مي کرد که اين کار زمينه سرکوب 
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باخرتي کشور، مي  -يک در مشالاين نقطه مهم اسرتاتژ

به کابل  يورشبايسيت به يکي از پايگاه هاي کليدي 
هواداران پادشاه در هرات، به خصوص، . مبدل مي شد
عموي او که اين جا استاندار نظامي  -ابراهيم خان

بود، پس از چندي سراسيمگي، ) گورنر جنرال(
استوارانه در برابر نريوهاي حمافظه کار، به پا 

از مجله، مستويف بومي را که از سوي شوراي . ندخاست
علما به کرسي رييس اداره واليت، يعين به جاي خود 
. ابراهيم خان معريف شده بود، بازداشت کردند

روحانيون هرات يک رشته خواست هاي ديگر را نيز مطرح 
لغو خدمت نظامي اجباري و تشکيل سپاه چريکي : منودند

تب هاي سرکاري و بسنت داوطلبانه عشايري، بسنت مک
اداره معارف، لغو ماليات و لغو ثبت مجعيت و نيز بسنت 

 282.دفرتهاي شهري
 

خبشي از اين خواست ها، از سوي وايل برآورده گرديد و 
. خبش ديگر، براي تصميم گريي به امان اهللا فرستاده شد

سرهنگ عبدالرمحان را براي  -ابراهيم خان، داماد خود
اري به امان اهللا، نزد او گسيل يادکردن سوگند وفاد

در اين حال، فرستاده ويژه هرات، کرسي . داشت
او، در (فرماندهي سپاهيان واليت را به دست آورد 

رکاب، به مهراهي   ان سرسپردهگذشته، در مجع ملتزم
 -کرسي نشني اين مقام). پادشاه در سفر به خارجه بود

براي  حممد غوث خان، بايسيت با دسته يي از سپاهيان
 .کمک به امان اهللا به  قندهار مي آمد

 
اين جا به جايي ها، به خاطر آن آغاز گرديد که 

با پذيرفنت خواهش مردم قندهار و (پادشاه گريزي 

                                                                                                                                                             
سپه ساالر جوان صفويه از  -عبدايل ها را از سوي نريوهاي نادر

 . عشاير قزلباش افشار فراهم کرد
 

 -هراتي ها فرمانروايي امحدشاه درانيبه هر رو، به زودي، 
مگر  . بنيادگذار سلسله جديد و دولت جديد  افغاني را پذيرفتند

هم در سده هژده و هم  .  تسليم پذيري آن ها بي قيد و شرط نبود
در دوره هاي بعدي، خان هاي هراتي با روحيه جدايي طليب رفتار مي 

 .کردند
 

، 62تاريخ نوين روسيه، فوندمرکز نگهداري  و بررسي  اسناد .   282
 . 31، برگ1806، پوشه 2پرونده ويژه 
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منايندگان عشاير استان هاي مشرقي و جنوبي که به او 
وعده محايت داده بودند، و گشنت از تصميم خنستني خود در 

بر آن شد تا براي تاخنت به  ؛)زمينه کوچيدن به هرات
در . کابل، آغاز به گردآوري نريو در قندهار  منايد

پيک رسان امان اهللا که به هرات  -صميمي. اين باره، م
 .آمده بود، اطالع داد

 
: پسان ها، رويدادها به خود رنگ تراژيکي گرفتند

در هنگام  1929مارچ سال  5عبدالرمحان به تاريخ 
استاندار نظامي نيز . کشته شدبرخورد با سربازان، 

گناهکاران خواستند اين گونه از . دچار مهني سرنوشت شد
هرچه بود، قدرت در شهر و در واليت، به . جزا بگريزند

دست غوث خان که سپاهيان او را به عنوان رييس خود 
او در عمل، استاندار . برگزيده بودند، افتاد

 . ديکتاتور شد -283نظامي
 

چ، در روزهاي پاياني رمضان، در نشست مار 12به تاريخ 
شوراي علما، به مساله خطبه،که معموال دربرگرينده دعا 
براي تندرسيت و آسايش رييس دولت مي باشد، رسيدگي مي 

غوث، علما به سود بچه سقاء . به رغم اعرتاضات م. شد
اما، در روز بعد، در هنگام مناز، . راي دادند

، در واقع مال را استاندار نظامي تپانچه در دست
اين سان، . وادار به بردن نام امان اهللا خان کرد

 . اوضاع مهني گونه براي چندي آشفته مانده بود
 

سفري افغاني در  -مارچ، شجاع الدوله 27به تاريخ 
بريتانياي کبري که از لندن فرا خوانده شده بود، به 
تقاضاي امان اهللا به عنوان استاندار نظامي به هرات 

آمدن او، براي چندي در ظاهر به اوضاع آرامش  .آمد
خبشيد و جلو تبليغات آشکار روحانيت را در برابر رژمي 

اما نريوهاي بيشرت آشيت ناپذير به رهربي . پيشني گرفت
غوث خان ادامه . عبدالکرمي، به خمالفت در برابر م

دادند و مهچنني دمشين ميان شيعيان و سين هاي بومي را که 
ه مارچ سوگند خورده بودند در صلح و صفا در آغاز ما

مهچنني ميان وايل نو و . زندگاني کنند؛ بر مي انگيختند
غوث خان بلندپرواز، که ديگر تنها بر نريوهاي . م

دعوا را . واليت فرمان مي راند، تنش هايي بروز کرد

                                                 
 . 30مهان جا، برگ.   283
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اما در اين هنگام، . بايسيت امان اهللا خود حل مي کرد
ال باخرتي کشور، يک ستاره نظامي مش –در سپهر سياسي

جنرال عبدالرحيم خان پديدار شد و به گونه يي  -نو
 . که از کار برآمد، براي يک مدت دراز

 
با نام و کارروايي هاي اين آدم، رويدادهاي بسياري 

کشور پيوند مي  1930-1920در اواخر سال هاي دهه هاي
خورد که در باره آن ها، تاريخ نويسي جهاني و 

. به گونه نادادگرانه يي سکوت مي منايد افغاني،
گذشته از مهه، خود شخصيت عبدالرحيم خان و آن جتربه 
يي که او به فرهنگ سياسي افغاني و پراکتيک اين 
دوره به ارمغان آورد، شايسته و سزاوار بررسي هاي 

 .بس دقيقي است
 

به ويژه زندگي سياسي وي و (زندگينامه عبدالرحيم 
که در يکي از ) بان مدارج سياسيباالرفتنش از نرد

آشفته ترين برهه هاي تاريخ نوين افغانستان، مي 
خاستگاه او خيلي بي پريايه . زيست؛ خيلي برجسته است

 284.او، پسر عبدالقدير صايف از واليت پروان بود. بود
هزار  150عبدالرحيم در کوهستان، تقريبا به هباي 

 -حممد حسني خانپسان ها، خواهرش با . روپيه، زمني داشت
پدر استاد [(مستويف املمالک پرتوان امري حبيب اهللا خان 

راستش، اين پيوند  -عروسي کرد.] گ-خليل اهللا خليلي
به دست امان [خويشاوندي، با اعدام مستويف املمالک 

براي خانواده رحيم خان نکبتبار و شوم .] گ-اهللا خان
رآمد و عبدالرحيم به خدمت ارتش د 1919در سال . گرديد

در جواني، در دربار امري حبيب اهللا خان در : نظامي شد
کاخ، در گروه ويژه يي که از امري پاسداري منوده و 
براي او سرگرمي هاي گوناگون راه مي انداخت، خدمت 

 .منود
 

                                                 
 ،.]گ-باشنده هالند[پژوهشگر افغاني  -خليل اهللا وداد بارش.  284

خاطرنشان مي سازد که زادگاه عبدالرحيم خان، شهر حممود راقي در 
ه سقاء قيام و حکومت امري حبيب اهللا خان بچ«: نش به. کوهستان بود

.  26، برگ1996، مسکو، سال »در افغانستان) 1929اکترب سال  -جنوري(
» تاجيکي از کوهدامن«آدامک وي را . ل -افغانستان شناس امريکايي

 :نش به . مي خواند
Adamac L. Afghanistan in Foreign Realations…, p. 162. 
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در آينده، درکارنامه او، مقام هاي رياست مرزباني 
در قره تپه و فرماندهي پادگان مزارشريف که مشار 

. مي رسيد، پديد آمد) غند(وهاي آن به يک هنگ نري
اما به خاطر پاسداري . امان اهللا به او اعتماد نداشت

از متاميت ارضي افغانستان، به او ارج مي گذاشت که 
 1000و ) غند(به مهني خاطر، به او فرماندهي يک تيپ 
 . جريب زمني را در منطقه مرزي پنجده داد

 
ورش شينواري ها آغاز شد، ش 1929هنگامي که پاييز سال 

پادشاه به عبدالرحيم فرمان داد تا با افراد و پول 
به کابل بيايد و سوق اين نريوها را به سوي جالل 

فرمانده سپاهيان مزار، با . آباد، برنامه ريزي منايد
آمدن به کابل، با يک دسته هزار نفري، در کمک به 

چهء پادشاه شتاب نکرد و با گريز از پايتخت، به ب
 285.سقاء پيوست

 
از  ه کوشيد تا جلو تاراجگری ها را پسمهو او بود ک

به دستور او . رسيدن قدرت به دست شورشيان بگيرد
رهزنان و يغماگران خزانه را تيرباران و برای 

 .  ترساندن برهم زنندگان نظم پشت خر می بستند
 

فرمانرواي نو، عبدالرحيم را که در آن هنگام جنرال 
رييس تنظيميه  -نوان رييس کميسيون اصالحاتبود، به ع

مقامي که از زمان امان اهللا حفظ شده بود و گاهي در (
در واليت ) اسناد يا به اشکال ديگر يادآوري مي شود

در عني حال، به او ماموريت داد تا در . هرات گماشت
در مزارشريف و  رهربی نوراه، کودتاهايي به سود 

افغاني، راه اندازي مراکز مهم ترکستان  –ميمنه
آن هم در . کودتاهاي او با پيروزی اجنام شد. منايد

 28به تاريخ : حايل که آخرينش پيش از ورود وي رو داد
او ديگر در کرسي فرمانده پادگان  1929فربوري سال 

. واليت يا ترکستان افغاني، در مزارشريف نشسته بود
 -ابلمناينده خاص رژمي نو ک -با او، مريزا قاسم خان

تاجر و زميندار سرشناس تاجيک تبار بومي، که به 
اهتام نرينگ بازي و بزهکاری و فروکاسيت در رس رساني، 

                                                 
در  فوند رفرنتوري ،روسيه بايگاني سياست خارجي فدراسيون.   285

مهان : 13 ، برگ147، پوشه4، کارتن11باره افغانستان، پرونده ويژه
 . 113، برگ161، پوشه41، کارتن 13جا، پرونده ويژه 
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با بي مهري امان اهللا روبرو شده بود، به شهر وارد 
 .شد
 

هرات  -مقصد بعدي او پس از ميمنه، نقطه آخرين مسريش
، او با گروه نسبتا کمي 1929اپريل  13به تاريخ : بود
سپاهي و نزديک به  500پايه برخي از اطالعات،  بر(

از ميمنه  286)مهاجر ترکمين و چندين دامدار بومي 1000
 .به راه افتاد

 
لشکرکشي عبدالرحيم، که دسته هاي او به  دامهدر ا

 98آخرين شهر به فاصله (سوي شهر باالمرغاب و قلعه نو 
آغاز به پيشروي کردند، ) خاوري هرات -کيلومرتي  مشايل

فرمانده نو،  -شجاع الدوله: در هرات آگاهي يافتند
آشنايي داشت،  يورشيانکه از مدت ها پيش با پيشواي 

مي خواست با او با پا در مياني برادرش که در شهر 
 -غوث خان. مگر، م. هرات مي زيست، به تفاهم برسد

فرمانده پادگان هرات، به اوضاع، به ديده ديگري مي 
شجاع الدوله، فرمان داد تا  او، پنهان از: نگريست

عبدالرحيم خان را بازداشت منود و سر به نيست کنند و 
با اين . او شتافت» پيشواز«خود با نريوي چشمگريي به 

اميد که فرمانروايي امان اهللا خان را در سراسر مسري 
 . حريف تا کابل هپن منايد

 
در هنگام برخورد دو سپاه در منطقه باالمرغاب، 

خبش : هء سقاء پريوز از ميدان به در آمدگماشته بچ
بزرگي از سپاهيان چهار هزار نفري غوث خان در برابر 
ترفندهاي مالهاي دسته هاي ترکستاني تاب نياورده و 

و او خود با نريوهاي . به اردوگاه حريف پيوستند
 16از مجله (نفر  104بازمانده که مشار کل آن ها به 

ده اش، که در شوروي درس افسر، به مشول پسر و برادرزا
مرز از اپريل  24، مي رسيد، به تاريخ )خوانده بود
شوروي در خبش گروه مرزباني مرو  -افغانستان

گذشتند،که در آن جا بازداشت و به کوشکا فرستاده 
 287.شدند

                                                 
 . 140برگ ،147پوشه  ،4،کارتن 11مهان جا پرونده ويژه.  286
، 12بايگاني سياست خارجي روسيه، فوندکاراخان، پرونده ويژه .  287

و نيز فوند رفنتوري در  106و  83-82، برگ هاي 75،پوشه 71کارتن
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سپهدار نگونبخت، مي خواست بي درنگ براي آرايش دسته 

مگر،  .هاي نو و ادامه نربد با رحيم، به هرات برود
شجاع الدوله بازگشت غوث خان را نامطلوب مي پنداشت 

روشن بود . که در اين باره به طرف شوروي گوشزد کرد
که شجاع الدوله و غوث خان در يک فرصت بس نامناسب و 

به : ناگوار، آغاز به مهچشمي و رويارويي منوده بودند
گواهي اسناد ديپلماتيک شوروي وقت، شکست غوث خان، 

به معناي شکست طرح او در زمينه سرکوب نه تنها 
نريوهاي عبدالرحيم خان، بل نيز ناکامي انديشه هاي 
داراي ابعاد گسرته تر در رستاخيز حاکميت امان اهللا در 
مشال افغانستان و سپس در کابل، با نريوهاي مشرتک 

 288.شوروي بود -افغاني
 
رخيته شده و  1929انديشه چنني عملياتي، در هبار سال  
-ر از ميانه هاي اپريل، با يورش دسته هاي افغانيس

به سرکردگي غالم نيب خان چرخي و فرمانده [(شوروي 
 .بر مزارشريف؛ آغاز گرديده بود.] گ–)پرمياکف

 
در اين ميان، عبدالرحيم خان که نريوهاي خود را 

پس از رفنت . افزايش داده بود، به هرات نزديک مي شد
تقريبا سپاهي يي منانده دسته هاي غوث خان، در شهر 

بود و وعده هاي خان هاي بومي و منايندگان اقليت هاي 
                                                                                                                                                             

-98، برگ هاي 151، پوشه68،کارتن11باره افغانستان، پرونده ويژه 
98. 

 
درد مندانه در تاريخ ما به اين رويداد بسيار کوچک، مگر، .  288

بس مهم و تعيين کننده که در واقع سرنوشت کشور را رقم زد و 
. سته نشده استزمينه ساز سرنگونی امان اهللا خان گرديد، توجه باي

شکست غوث خان و پيروزی عبدالرحيم خان موجب افتادن هرات به دست 
هوادارن امير جبيب اهللا خان کلکانی گرديد، در واقع ارتباط هرات 
را با قندهار گسيخت که با اين کار راه رس رسانی به قندهار از 
شوروی قطع شد و شوروی ها نتوانستند جنگ افزارها، مهمات و سوخت 

رد نياز امان اهللا برای يورش به کابل را از راه هرات به مو
مهچنان بالقوه زمينه گسيل نيروهای کمکی به او . قندهار برسانند

 .برهم خورد
 

مهم تر از مهه، امان اهللا خان حتا پس از شکست می توانست يکراست 
از قندهار به هرات بشتابد و به بازآرايی نيروهايش بپردازد و 

اشنت سه واليت مهم قندهار، هرات و مزار شريف، تا با در دست د
فراهم آمدن زمينه برای يورش به کابل، بر نيمی از کشور فرمان 

 . گ-.براند
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مبين بر به ميدان ) هزاره ها و مجشيدي ها(تباري 
در . آوردن هفت هزار جنگجو، نيز جامه عمل نپوشيد

استاندار نظامي تصميم  –اين گري و دار، شجاع الدوله
يف گرفت به شگردي دست يازد و به فريب مردم و حر

به «اپريل جشن بزرگي  25او، به تاريخ : بپردازد
مناسب افتادن کابل به دست امان اهللا و گرخينت بچهء 

 !به راه انداخت 289»سقاء
 

شجاع الدوله که نريوي حقيقي براي پدافند شهر نداشت، 
که به آن ها وعده داده (تنها به مهکاري روحانيون 

به هرات غوث خان اجازه بازگشت دو باره . بود به م
هياتي هم که با هدف . ، اميدوار بود)را مني دهد

اپريل  27گفتگوهاي صلح متشکل از بيست مال، به تاريخ
به پيشواز عبدالرحيم خان فرستاده شده بود، مهه به 

شجاع الدوله که ناگزير به تاريخ چهارم . او پيوستند
ماه مي در زيارتگاه گازرگاه به بست نشسته بود، روز 

جايي که ديگر هم  -ست به کوشکا بگريزدبعد توان
غوث خان در بازداشت به سر . ميهنان مهرزمش به رهربي م

 . مي بردند
  

به گزارش سر قنسولگري شوروي در هرات، ورود رحيم 
 290»به راسيت راهپيمايي پريوزمندانه يي«خان به شهر، 

بود، زيرا از سوي هراتي ها نه تنها به عنوان رهايي 
. ي هاي ماموران امان اهللا و ديکتاتوري ماز شر زورگوي

غوث خان، بل نيز به عنوان احياي ارزش هاي ناب 
جشن پريوزي، اندکي با کشتار . اسالمي ارزيابی مي شد

هنگام سرازيري نريوهاي رحيم خان، تا  –شيعيان تريه شد
 .بيست نفر کشته شدند

 
تاجر سرشناس که مهراه با ديگران  -از مجله، حاجي خمتار

اما، حاکم نو . به پيشواز عبدالرحيم خان شتافته بود

                                                 
،کارتن 11بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه ،پرونده ويژه   289
. صحنه سازي حمض هم نبود» خرب«اين. 99-98، برگ هاي151، پوشه 68

دسته هاي غالم نيب خان چرخي کامال در مقارن با اين اوضاع، 
ترکستان افغاني فرمان مي راندند و در برنامه داشتند تا کابل 

چيزي که شجاع الدوله که در حلقه بااليي اماني ها . پيشروي منايند
 .  شامل بود، بي ترديد از آن آگاهي داشت

بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند رفرنتوري در .  290
  .5، برگ 147، پوشه 4، کارتن11افغانستان، پرونده ويژه باره
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که در آغاز، خودش را به عنوان سرپرست کميسيون (
مهان گونه که  -معريف کرده بود) رييس تنظيميه(اصالحات 

چنني پسيت را در آغاز، در کابل، برايش پيشنهاد منوده 
هراتي ها ترجيح «بي پرده ابراز مي داشت که ) بودند

دين اسالم رو بگردانند تا اين که زير مي دهند از 
هرچند هم، حاکم نو، نه 291.»دسيت شيعيان را بپذيرند

جامعه شيعه بومي، بل مهسايه هاي پارسي را در نظر 
 .داشت که از گذشته ها به هرات دلچسيب نشان مي دادند

 
عبدالرحيم خان که به گونه غري منتظره در يک واليت  

قتصادي توسعه يافته به مهم اسرتاتيژيک و از نگاه ا
قدرت رسيده بود، موقف بس خويشتندارانه يي را به 

وي از مجله، شناسايي : ويژه در امور داخلي پيش گرفت
رمسي رژمي بچهء سقاء را نيم سال آزگار به تاخري 
انداخت و آشکارا، در اجراي فرمان هاي کابل از مجله 

شتاب در پرداخت ماليات و گماشنت کارمندان از مرکز، 
 .به خرج مني داد

 
او رتبه نايب ساالري، يعين ( جنرال عبدالرحيم خان

از مهان روزهاي خنست، آغاز ، )معاون فرمانده کل داشت
 –به پناهربي به افکار عمومي کرد و ارگان منايندگي

جملس را که خود در هرات اجياد منوده و رهربي مي کرد، 
لس هرات جم. به عنوان مناد قدرت مردمي مي پنداشت

بيشرت اشخاص داراي القاب روحاني،  -نفر 48متشکل از 
  292.زمينداران و افسران بود

 
هزاره ها و : مناينده از باشندگان مرزي عضويت دو

مجشيدي ها، رنگ و بوي دموکراتيک ويژه يي به او، مي 
» جملس اعيان«خود را، » دست ساخته«وايل، هناد 293.داد

ساختار قدرتي سراسري نام داد و بر آن بود که چنني 
او به منايندگي از مردم، نامه يي عنواني . خواهد شد

                                                 
 . 7مهان جا برگ.   291

  5- 1نکته شايان يادآوري اين که در سکه هايي به هباي.  292
افغاني، که ضرب آن ها را عبدالر حيم خان براي پرداخت پول 

جملس «و » افغانستان«سپاهيان سازماندهي کرده بود، دو نوشته 
 . 18، برگ 1984خليلي، اسالم آباد، .  بودرخيته شده » هرات

 
بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند رفنتوري در .  293

  249، برگ156، پوشه 70، کارتن12باره افغانستان، پرونده ويژه
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بچه سقاء فرستاد و خواستار آن گرديد تا جملس سراسري 
بنا به برخي از . افغاني را در کابل فرا خبوانند

مدارک تاييد نشده، او هم با آوندهاي رحيم خان 
مهنوايي نشان داد و وعده سپرد، تا بي درنگ پس از 
پريوزي بر نادرخان، افغانستان را کشور مجهوري داراي 

  294.جملس ملي اعالم منايد
 
راستش، به (مجهورخيواهي وايل هرات، که استوارانه  

، يکي از واليات کليدي کشور را ...)دليل اوضاع عيين
تا ميانه هاي  1929از هبار (نزديک به پنج سال آزگار 

رد، موضوع ويژه يي رهربي ک -آن هم خالف ميل مرکز) 1930
کارمندان قنسولگري هرات که –ديپلمات هاي شوروي. است

و  اجتماعي رحيم خان را از نزديک -آزمايش هاي سياسي
با دلچسيب نظاره مي کردند، برآن بودندکه اين آزمايش 

اجياد «بودند مبين بر » باآاليشانه يي«ها تنها متايالت 
 295.»ت قرآنواليت جداگانه با حفظ حکومت مردم با سن

   
هم جتربه  -رحيم خان، خود، که به اين گونه جتارب

شوروي و هم جتارب جهاني؛ دلچسيب نشان مي داد، بارها 
انديشه مبدل ساخنت هرات به يک استان خودگردان يا 

چنني متايالتي، به ويژه در . حتا مجهوري را مطرح مي کرد
در آستانه افتادن کابل به دست  1929پاييز  سال 

دريه و هتديد سرکوب از سوي نريوهاي پشتوني ميانه نا
حمافظه کار به رهربي نادرخان؛ نزد او تقويت  -رو

عبدالرحيم خان در يک گفتگو با غالم جيالني خان : شدند
با مهه نريو براي اعالم مجهوري «چرخي، ابراز داشت که 

که موجب شگفيت وي  -»مستقل هرات مبارزه خواهد کرد
 296.گرديد

 
، .]گ-تاريخ نويس افغاني[ -حسن کاکر.] گ-يسورپروف[

بر آن است که عبدالرحيم خان در هرات، شکل مجهوري 
را برپا منوده بود که از ) اسالمي(حکومت طراز خالفيت 

ريشه از طرح هاي سياسي ارايه شده از سوي سکوالريست 
                                                 

بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند رفرنتوري در .   294
 .8، برگ 147ه ، پوش4، کارتن11باره افغانستان، پرونده ويژه 

بايگاني سياست خارجي روسيه، فوند رفرنتوري در باره .   295
 250، برگ 156، پوشه 70، کارتن12افغانستان، پرونده ويژه 

،  62فوند  مرکز نگهداري و بررسي اسناد تاريخ نوين روسيه،  . 296
 186-181، 174 های ، برگ1806، پوشه2پرونده ويژه 
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از . ، تفاوت داشت»حزب نقابدار«هايي چون اعضاي 
ري گرايي مذهيب در واريانت ديدگاه کاکر، اين مجهو

) جملس(هراتي آن، فاکت اداره اين واليت از سوي کميته 
را، که بيشرت متشکل از سرشناسان مذهيب، کارمندان و 

  297.ديگران بود، به منايش مي گذاشت
 

در اين ميان، مني شود ايده هاي مجهوري يا دست کم 
مشروطه را پديده مطلقا نوي هم براي هرات  -پارملاني

روي هم رفته، : و هم براي کشور در کل؛ به مشار آورد
روشن است که در آغاز سده بيستم، در مهني هرات، 
پيشاهنگان مشروطه، نه بدون تاثري مبلغان پارسي، 
خواستار اجياد جملس منايندگي که قدرت شاه را حمدود مي 

چنني ايده هايي به گونه سازمانيافته در . کرد، بودند
ه از سوي رژمي در اواخر خنستني دهه سده جنبش مشروطيت،ک

 . بيستم سرکوب شده بود، بازتاب يافته بود
 

رستاخيز اين متايالت و گرايش هاي مجهوري خواهانه 
مرتبط با آن، درست در سال هاي آشفتگي ها و آشوب 

 1930اوايل سال هاي دهه -1920هاي اواخر سال هاي دهه 
نياد گذاري شده ، ب»افغانستان«که روزنامه برومنرزي 

امحدخان افغان، . در الهور از سوي م 1929در تابستان 
در خود 298.تريبون آن گرديده بود، دوباره جان گرفتند

افغانستان، در مهني دوره حبراني براي کشور، مهو، برخي 
ليربايل و نيز مهره  -از رهروان راه آرمان هاي مرتقي

پاسداران  جتزيه طليب و/ هايي مستقل هوادار خودگرداني
ارزش هاي مدرن و سنيت چون عبدالرحيم خان، در سپهر 

» مجهوري گرايي«اما جتربه هراتي مدل . سياسي درخشيدند
در آن سيمايي که از سوي عبدالرحيم خان پرداز 

                                                 
297. Kakar, Hasan. The Fall of the Afgan monarchy in1973,-International Journal of 
Middle Eastern Studies ,1978. v .9.№2, p.196.                                                                    
به گونه يي که مدارک مستند بايگاني وزارت خارجه روسيه نشان مي 

در هنگام فرمانروايي » ي هراتمجهور«دهند، زندگي واقعي سياسي 
عبدالرحيم خان زير لواي اقتدارگرايي او گذشت و بر شالوده اصول 
آموزه هاي باوري دين اسالم استوار بود، با آن که عناصر 

 .ترقيخواهي مدني را نيز ناديده مني گذاشت
جنبش هاي توده يي و «نظرف، . خ: براي منونه، نگاه شود به .  298

اوايل  –19اواخر سده (» يل ستيز در افغانستانفئودا -روشنگرانه
. ز. امامف ش: و مهچنان 200-199، صص 1976، دوشنبه، )20(سده 

 -19تاريخ انديشه هاي اجتماعي افغانستان در نيمه  دوم سده «
 .296، ص 1994رساله دکرتي، مسکو، . ،» 20نيمه خنست سده 
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هر چند هم، . شد، در واقع، مدل سکوالري نبود) پياده(
چيزهاي بسيار نوي را در پراتيک سرنوشت سياسي و 

 .فغانستان به ارمغان آورداجتماعي ا
 

عبدالرحيم خان، با تالش به تقويت و حتا گسرتش پايه 
خود، دست به اجنام يک رشته اقدامات  هاي اجتماعي قدرت
براي منونه، اقليت هاي تباري . عامه پسند يازيد

باشندگان نوار مرزي واليت هرات و مهچنني دهقانان را 
. گردانيد براي دو سال، از پرداخت ماليات، معاف

هرچند، به زودي نه تنها تصميم خود را تعديل کرد، 
با وضع عوارض جديدي به نام (بل حتا فشار مايل را 

 . بيشرت هم ساخت)  براي تقويت حکومت» عني«
 
برخي از گام هاي حاکم نو هرات، که در حبث هاي پر  

قنسول شوروي، مطرح مي  -پالياکف. دامنه و مکرر با ا
مبارزه با رشوه : ار ستايش بودندگرديدند، سزاو

خوري، گشايش دفرت شکايات، بازديد از نواحي و ديدار 
با باشندگان واليت، با آن که اين گام ها هرگز گواه 

برعکس، رحيم خان . بر متايالت شوروي گرايانه نبودند
افغاني در  -به خشم آمده از اقدامات مشرتک شوروي

براي به راه  1929ترکستان افغاني در تابستان سال 
در برابر شوروي آماده ) غزوات(انداخنت جنگ مقدس 

 .بود
 
او، در زمينه دستورهاي بايسته را صادر و براي  

يورش بر دسته هاي مهاجران ترکمين مستقر در استان 
مگر، بنا به يک رشته عوامل، . هرات آمادگي مي گرفت

افغاني در مزار  -عمليات شوروي: يورش صورت نگرفت
رحيم خان، خود . ف برهم خورد و به ناکامي اجناميدشري

نيز به مرور زمان در خط شوروي و موقف منايندگان 
مشخص شوروي پتنسيال مهکاري براي پيشربد بازي هاي 
پيچيده سياسي که او طي ساليان با کابل، پيش مي 

 . برد، را مي ديد
 

داوري در باره ديناميک حقيقي داخلي مناسبات او 
با اين هم، بيخي روشن . شوروي، دشوار استنسبت به 

است که پراگماتيزم بر آن سياست خارجي چريگي داشت که 
. رحيم خان در چهارچوب اختيارات خود پيش گرفته بود

مهراه با آن، پيچ و خم هاي گذشته سياسي حاکم هرات، 
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هرگز بر آن که او دوستانه متمايل به مهسايه مشايل 
 . باشد،کمک نکرد

 
»  آبدار«ا مي توان دست کم از روي از خاطرات اين ر

کارمند پيشني قنسولگري شوروي در هرات  -نيکولني. ل
در چهل دخرتان در هژده کيلومرتي کوشکا، «: بازيافت

سرهنگ مرزي، آدم الغر، خشک شده از  -عبدالرحيم خان
مي . بيماري مالريا، زرد رنگ با سبيل چيين کار مي کرد

. سلسله جنبان مساله مجشيدي، بود توان گفت او تا حدي
وقيت که ما با او در نيزارها ديدار کردمي و در هنگام 
احوال پرسي، دست استخواني و خشک سرهنگ مرزي را 
فشردمي و با خوشرويي جوياي صحت مندي يک ديگر شدمي، 
در دل مرگ ناگهاني و زودهنگام يک ديگر را آرزو مي 

ا آرنج در خون اين دست بزرگ استخواني، ت. کردمي
مرزبانان،کارگران راه آهن ما و ترکمن هاي مجشيدي 
شوروي آلوده بود و اين تنها يک گپ کنايه آميز 

ما بيخي دقيق مي دانستيم،که او سهميه . .... نيست
  299.»بامساچي ها، داشت) رهزني(» شکار«خودش را در هر 

 
وضعيت جغرافيايي و سياسي حاشيه يي هرات در جنگ سال 

، بند بازي هاي ماهرانه رحيم 1930-1920دهه هاي هاي 
خان با عاليق اجتماعي و متايالت باشندگان بومي، به او 
اجازه دادند نه تنها ساختار کاراي پايداري را اجياد 
کند، بل نيز سايه نفوذ خود را بريون از مرزهاي واليت 

آدم هاي وفادار به رحيم خان، کرسي هاي . هپن سازد
 -اسفزار يا شيندند کنوني(نواحي سبزوار  رهربي را در

در اين جاها نيز جملس هاي منطقه يي به (، فراه .)گ
جنرال حتا تالش . و ميمنه گرفتند) وجود آمده بود

مگر با ژرفايابي حبران رژمي . ورزيد تا قندهار برسد
بچه سقاء، که در ظاهر واليت هرات هم زير چنربآن بود، 

 . ست گرديدموقف رحيم خان نيز کمي س
 

سقاوی «رحيم خان بر آن بود که در رويارويي ميان 
و نادريه، بايد بي چون و چرا در کنار بچه سقاء » ها

مشي ضد استقالل «ايستاد، زيرا مي پنداشت که نادر 
افغانستان را پيش مي برد و آله دست ساده انگليسي 

                                                 
،کتاب 1931ان نو،، جه)خاطرات(مهسفر  ، يادداشت هاي.نيکونني ل.  299

 .  83- 82، صص 10مشاره 
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او، حتا خواهش مستقيم نادر را مبين بر . »ها است
وي، با سپردن وعده واگذاري حکومت هرات محايت از 

مگر جملس به رياست عبيداهللا جان از . براي او، رد کرد
موقف وايل پشتيباني نکرد و وقت گذراني و فرصت طليب 

آنچه مربوط مي گردد به متايالت . را پيش گرفت
باشندگان استان هرات، آن ها با بيزاري از امان اهللا، 

که او را فرمانرواي موقت  -هرگز از حکومت بچهء سقاء
 .مي پنداشتند، نيز خشنود نبودند

 
 1929در کابل، در ميانه هاي اکترب سال پادشاه گردشي 

و خود رحيم خان آزمون جدي يي » مجهوري هرات«براي 
سلسله نو،که خاندان اشرايف پشتوني مصاحبان در : شد

سيماي شخص نادرخان و برادران او، روي کار آمده 
خمتاري يي را که ليدر هراتي متثيل مي کرد، بود،آن خود

 . بر مني تابيد» سقاوی«آن هم در تواميت با رژمي 
 

هاشم خان، بي درنگ، حتا بدون آگاهي  -خنست وزير
پادشاه و حکومت، براي تبديلي رحيم خان با گماشنت 

از فراه به » خود«گورنر جنرال و فرمانده پادگان 
هرات به پدرود گفنت با اما شهريار . جاي او، تالش کرد

هيات جملس که در آغاز نوامرب : قدرت خود شتاب نداشت
وارد کابل شده بود، سرسختانه مايل به دفاع هم از 
ساختار نو قدرت در واليت و هم ترکيب کادري اداره 

يکي از آگاهان شوروي در زمينه گزارش داد . حملي بود
ند که مهه باهم به يک زبان مي گوي] هراتي[هيات «: 
امان اهللا خان، حبيب  -ديگر سخن بر سر اشخاص نيست«

ديگر، در دولت، کارها را .... اهللا خان، نادر خان و
آن ها به کابل با . »حل و فصل مي کنند) ملت(مردم 

ديد سرفرازانه، با استقالل فکري معيين که دارند، مي 
غربي ترين  -خيلي ها مي بالندکه واليت هرات. نگرند

ت که توانسته است خود را از جنگ داخلي کنار واليت اس
 300.»بکشد و صلح و آرامش و نظم داخلي را حفظ کند

 
فرمان نادر خان : و کابل ناگزير به عقب نشيين بود...

در باره گماشنت عبدالرحيم خان به عنوان فرمانده 
مگر جنرال . ارتش و وايل موقت واليت، به هرات رسيد

                                                 
، 62مرکز  نگهداري و بررسي اسناد تاريخ نوين روسيه، فوند.    300

 .209، برگ 1806پوشه 
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او تنها اين : ار مانداين جا هم به خط خود وفاد
شناخنت . تقرر را با گرفنت تاييد جامعه هرات، پذيرفت

. ؛ بر او خيلي ها گرانرت از اين متام شد»نادريه«رمسي 
او، در آغاز، تلگرام طفره آميزي در باره 

کساني که در حال حاضر بر کابل «فرمانربداري خود از 
،گسيل داشت و تنها با پافشاري »فرمان مي رانند

رحيم خان، دليل . نسول شوروي موقف مشخص تري گرفتق
تاخري و حتا بي ميلي در شناخنت رژمي نادر را انگليسي 

و واپسگرايي پادشاه نو و ) انگلوفيلي(گرايي 
او خاطرنشان ساخت که . نزديکان او، مي خواند

برادران (آدم هايي چون هاشم خان و شاه ويل خان ...«
. و -دولت را گرفته اند نادر، که کرسي هاي کليدي در

مني گذارند که در افغانستان جملس وجود داشته )  بويکو
 301.نظام مجهوريباشد، چه رسد به ديگر دستگاه هاي 

 
نقش بس چشمگريي در » عامل شوروي«به گواهي اسناد، 

حتت » مجهوري هرات«تعيني مشي سياسي عبدالرحيم خان و 
بود که مهانا علت اين کار آن «: رهربي او بازي مي کرد

پرسنل قنسولگري شوروي در هرات، در سراسر دوره جنگ 
ميهين در افغانستان، ارتباط هرات با کابل را تامني 

مقام خود «استاندار، خود اعرتاف مي کرد که  . مي کرد
ديپلمات هاي (در هرات را، تنها مديون و مرهون ما 

 . مي داند.) ب. و -شوروي
 

اندازه يي اغراق آميز و  روشن است، اين گفته ها تا
چون، ويژگي اوضاع در واليت و وضع . بزرگنمايي بود

خود حاکم آن را چند فاکتور، از مجله جغرافيا و نيز 
اقتصادي اين سرزمني گسرتده مرزي تعيني  -وضعيت اجتماعي

هرات، با واقع بودن در باخرت اقصاي کشور، . مي کرد
و » شيده بودشوکران کشنده جنگ ميهين را نچ«تقريبا 

خبش بزرگي از باشندگان آن، در گام خنست دهقانان، نيز 
با آگاهي از مهه بيهودگي هاي نابه هنجاري ها، از 

زمينداران بومي توانسته . جنگ کنار مانده بودند
بودندکشتزارها را نگهدارند و نه تنها نيازهاي 
خودشان را از خواربار بر آورده سازند، بل نيز 

ق دامدار نزديک را مهانند گذشته، تامني باشندگان مناط

                                                 
بايگاني سياست خارجي روسيه، فوند رفرنتوري در باره .  301

 . 11-9، برگ هاي 147، پوشه 4، کارتن 11افغانستان، پرونده ويژه 
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در هرات، غله  1929در فصل برداشت حاصالت سال . منايند
خوبي گرفته شده و در آمد خيلي خوبي از ناحيه 

 .گمرکات و ماليات به دست آمد
 

رحيم خان، خودش را روي هم رفته، به عنوان يک حاکم 
هر چه بود، صرفه جو تر از سلف . صرفه جو نشان داد

شجاع الدوله اماني که پول ها را به چپ و  –خود 
راست باد مي کرد و بيشرت از مهه واليان ديگر هرات، 

قورباشي سرشناس مهاجر ترکمن را مي  -302مواجب جنيدخان

                                                 
فرزند خانواده توانگر عشاير ترکمن ميود  )1938-1857(جنيدخان .  302
توزيع کننده (مدت درازي در روستاي خود پست قضاوت و مري آب . بود
در آستانه و در روند جنگ جهاني اول، با متحد . را داشت) آب

ساخنت چندين طايفه ميودي در برابر سياست اصالحگرايانه ميانه 
 1916در جنوري  .کرد» برآمد«اسفنديار خان،  -روانه خان خيوه

پس از . را رهربي کرد) ازبيک تبار(شورش ترکمن ها در برابر خان 
در . سرکوب شورش از سوي سپاهيان روسي، به افغانستان مهاجرت کرد

از افغانستان با آوردن اسلحه به ميهن بازگشت و  1916تابستان 
بيشرتينه ترکمن هاي ميودي را زير حاکميت خود متحد گردانيد و 

 .»اعالم مبارزه کرد» رهايي ترکمن ها«براي 
 

در روسيه به قدرت رسيده  1917بلشويک ها که در ماه  دسامرب 
بودند، استقالل خيوه زير حاکميت اسفنديار خان را به رمسيت 

. عمال  قدرت به دست جنيد خان افتاد 1918مگر، به سال . شناختند
وهاي ائتاليف جنيد خان در پيکار در برابر نري 1920در جنوري سال

مشتمل بر دسته هاي رزمي خيوه يي هاي جوان، يگان هاي ارتش سرخ 
و دسته هاي خان هاي ترکمين رقيب، شکست خورده، با دسته هاي کوچک 

 . بازمانده خود، در ريگزارهاي قره قوم پنهان شد
 

نش .  اعالم گرديد» مجهوري توده يي خوارزم شوروي«خان نشني خيوه، 
سياسي  جنيد خان در سال  -اسي فعاليت هاي نظاميبرش هاي اس: به

، وضعيت سياسي امارت خبارا و .اي. ، و نيز پلييف آ 1920-1912هاي 
، صصص 2005، سان پرتبورگ، 1920 -1917خان نشني خيوه در سال هاي 

 .و ساير منابع 102، 75،82
جنيد خان ناگزير گرديد با حکومت  1920تا پايان سال هاي دهه 

ناچار  1928مگر به سال . زيسيت مساملت آميزي داشته باشدشوروي مه
. گرديد با هوادارن خود خنست به ايران و سپس به افغانستان برود

در آينده، پس از شکست دسته هاي مهاجران آسياي ميانه يي با رژمي 
کابل نادر خان و يگان هاي ارتش سرخ، جنيد خان بار ديگر به 

 .ايران رفت
Franz e. Die Mauri bei Heart Bemerkungen zu einer kleinen Volksgruppen in 
Afghanistan.- Sociologus. Zeitschrift fur Empirische Ethnosoziologie und 
Ethnopychologie. Berlin, 1979, v.29,= 2,S.173. 
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طرفه اين که شجاع الدوله با تالش براي هبره . پرداخت
گريي از جنيدخان به عنوان وزنه متقابل در برابر 

ورش وي بر هرات، دست به اين کار رحيم خان، هنگام ي
خبشي از : مگر، سنجش او درست از کار نربآمد. يازيد

ترکمن ها خود را از درگريي ها کنار کشيدند و خبش 
مگر، با آمدن . ديگر، برعکس به رحيم خان پيوستند

. رحيم خان، وضعيت ترکمن هاي مهاجر، حتا بدتر گرديد
نت چاي و چيدن بسياري از آن ها به جتارت کوچک، فروخ

ترکمن ها عمال، مني . هيزم و مانند آن پرداختند
توانستند به کشاورزي بپردازند، اما براي پيشوايان 

براي منونه براي جنيد (آن ها زمني هايي داده شده بود
،که آن ها را اجاره )هکتار زمني داده شده بود 58خان

دشواري هاي مايل، در ميان ترکمن ها دعواهايي . دادند
را بروز داد تا جايي که خمالفان جنيد خان حتا 

 303.بازگشت به شوروي را منتفي مني دانستند
 

جنگ ميهين و برهم خوردن روابط اقتصادي سنيت، عمال 
خبش با نفوذ تر : مستگريي بازرگانان هراتي را تغيري داد

آن در مهان آغاز آشوب، به شوروي و خبش ديگر آن به 
شدن مسريهاي جتاري به قندهار بسته . رفت) ايران(مشهد 

. و سپس به هند، هرات را با کمبود کاال رو به رو کرد
امکاني که موسسات بازرگاني شوروي هبره گريي از آن را 

براي خنستني بار در بازار هرات : فروگذار نکردند
انواع گوناگون و رنگارنگ کاالهاي صادراتي درجه دو 

ار شدند و ، پديد...)دخانيات، شرييين باب و (
تقريبا بيخي کاالهاي مهانند هندي «مانوفاکتور شوروي 

دليل اين گونه دگرديسي 304.»را از ميدان بدر کرد

                                                                                                                                                             
در آثار تازه به چاپ رسيده برخي از مولفان ترکمن، تالش به خرج 

جنيد خان به عنوان يکي از رهربان جنبش آزاديبخش داده مي شود از 
احسانف رحيم، اپوزيسيون روحي در : نش به. ملي قهرمان تراشي شود

 .  1935-1917ترکمنستان 
 

بايگاني سياست خارجي فدراسيون  رفرنتوري درباره .   303
 .85-86،برگ 153،پروند 17،کارتن 12افغانستان،پرونده ويژه 
: يدخان نيز دست اندر کار هتيه هيزم بودندحتا اعضاي خانواده جن

 .پسر او، چندين بار به سفارت شوروي با شرتها هيزم داد
بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند رفنتوري در .  304

. 19. ، برگ153، پوشه 17، کارتن12باره افغانستان، پرونده ويژه 
  1929نومرب سال  26رييس خبش سوم خاور، روي گزارش تارخيي  -تسوکرمان
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پارس  –تا جايي رفتار خشن مهسايه غربي ،)استحاله(
باري، پارسي ها در سراسر امتداد مرز . بود

افغانستان و پارس، قرنطني يک هفته يي برقرار کردند 
خوردن جتارت افغانستان با مشهد و که منجر به برهم 

 .سپس اروپا گرديد
 

با پديدآيي خنستني نشانه هاي تثبيت وضع در هرات، 
احتاديه هاي جتاري بازرگانان که پسان ها شرکت ها 

نقش . ناميده شدند، به ميان آمدند) جتارت خانه ها(
پيشروي را در روند جتمع سرمايه بازرگانان و 

جتاري در منطقه، شرکت حکيمف خودسازمانگري بورژوازي 
تاجر و اقتصاد دان سرشناس که چندي  -عبداجمليد زابلي(

پيش در امريکا درگذشت؛ سال ها در مسکو با اين نام 
سر  -.) گ-مي زيست و در شوروي به مهني نام شهرت داشت

اسقف اقتصاد افغاني و يکي از پيشاهنگان مناسبات 
اين شرکت  .افغاني؛ بازي منود -بازرگاني شوروي

توانست بر پشم، چرم خام و کاالهاي وارداتي، قيمت 
هاي احنصاري گذاشته و بازرگاني مرزي را دست خود 

 . بگريد
 

بايسته است يادآور شومي که مواضع اقتصادي شوروي در 
استان هرات، که در دوره جنگ ميهين در افغانستان 

ت حکوم 1930به سال . ، گرايش پايداري نيافتيافتحتکيم 
هرات يک رشته اقدامات حتديد کننده را روي دست گرفت 
که منجر به حمدود شدن پويايي هاي سازمان هاي 

در نتيجه، گردش کاال ميان . بازرگارني شوروي، گرديد
تاجران هراتي و شريکان مشايل آن ها کاهش چشمگري يافت 

درصد باال رفت که اين  100-50و قيمت کاالهاي شوروي 
 -زمينه را براي ورود کاالهاي انگليسي کار، روشن است

بر پايه برخي از اطالعات، حتا . هندي فراهم گردانيد
دستور نابود ساخنت انبارها و کارگاه هاي شبکه جتاري 

  305.شوروي، داده شده بود
 

: در مهه اين اقدامات، دست داشنت خود وايل احساس مي شد
قف وي با ماندگار شدن در کرسي واليت، در واقع، مو

                                                                                                                                                             
بايد «: قنسول شوروي در هرات، اين مالحظه را نوشت  -پولياک. ا

 .»اين کار حتکيم يابد
، 62مرکز نگهداري و بررسي اسناد تاريخ نوين روسيه، فوند  .  305
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در عمل، به چنني موقفي (شوروي ستيزي پيش گرفته بود 
به [تدوين آيني نامه جتاري بازرگانان بومي، ). بازگشت

به خود رحيم .] گ-گمان بسيار از سوي شوراي هرات
خان، واگذار شده بود که مصوبه منع حتويل مواد خام 

، با )بازرگاني خاور(» وستوک تورگ«به موسسه شوروي 
دي آن موسسه، با مشارکت مستقيم او شرايط پيشنها

 . مطرح گرديده بود
 

از هرات تا مرز پارس؛ وزنه ) جاده(کشيدن شوسه 
متقابلي در برابر گسرته جويي اقتصادي از مشال، 

 آن هم در حايل که در حمافل. ارزيابي مي گرديد
، که به »اصالح«به ويژه در شرکت (بازرگاني بومي 

، دست کار چاق کنان )شتتعلق دا) زابلي(گروه حکيمف
اين بازي . تاجران مشهدي، ديده مي شد -هوادار پارس

پيچيده در عرصه اقتصاد و سياست، از سوي انگليسي ها 
اما، هرگاه در کل، اقدامات . با گرجموشي تشويق مي شد

عبدالرحيم خان را در قبال پارس ارزيابي کنيم، در 
چه رسد  .آن به دشوار مي توان بار حسن نيت را يافت

. پارسي ها با او رفتار مهانندي داشتند. به احتاد
هتران، حتا از نادر برکناري عبدالرحيم خان را از 

مگر، اين کار، نتيجه . کرسي واليت هرات درخواست کرد
چون نادر، خود مني دانست چگونه  -306يي در پي نداشت

 .اين کار را اجنام دهد
 

از سوي ) »يهنادر«(به رمسيت شناخنت رژمي نادرخان 
عبدالرحيم خان، به معناي آن نبود که حاکم هرات با 
انديشه هاي جاه طلبانه و ديگر مقاصد بيشرت هناني 

عبدالرحيم خان، با اطمينان . خود، پدرود گفته باشد
خبشيدن به نادر از فرمانربداري بي چون و چراي خود از 
 او، مهزمان جملس هرات را جماب کرد که تنها آن قوانيين
. را که از سوي مردم تصويب شوند، پياده خواهد ساخت

در نتيجه، چنان برآمد،که مصوبه هاي حکومت در باره 
مکاتب، خدمت نظامي و ديگر مصوبات مربوط به افزايش 

 . ماليات نو، در هرات ناديده گرفته شد
 

در اين حال، عبدالرحيم خان، ماهرانه با احساسات 
اقليت هاي تباري بومي،  ستيزي.] گ-)پشتوني[(افغاني 

                                                 
 - 454جريده اميد، به زبان دري، چاپ امريکا، مشاره هاي .   306
 .2001، سال 460
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فريوزکوهي (به ويژه چهار امياک ها يا چهار امياق ها 
و ديگران که در واحه ...) ها، مجشيدي ها، تاميين ها و 

ناخشنودي آن . پنجده بود و باش داشتند، بازي مي کرد
ها، زمينه را براي تبارز انديشه اجياد دولت مستقل 

بدالرحيم عمال در ع. افغانستان مشايل فراهم منوده بود
او، . اين راستا، در مقياس منطقه يي عمل مي کرد

براي مثال، مجشيدي ها و هزاره هايي را که در سرزمني 
شوروي بود و باش داشتند، تشويق به بازگشت مي کرد و 
به منظور تقويت متايالت مبين بر بازگشت، در ميان آن 
 ها آوازه هايي در باره پس دادن زمني هايي که در

گذشته متعلق به آن ها بود و معافيت از پرداخت 
 . ماليات تا مدت چهار سال، پخش شده بود

 
چنني آوازه هايي تا جايي با آمدن گروه بزرگي از 
بلوچ ها به هرات به رهربي کرمي خان که به آنان، بي 

قلعه داده شد و کمک  -درنگ زمني هايي در منطقه اسالم
براي . تاييد مي گرديدهاي مايل يي نيز ارزاني شد، 

کمک به آدم هاي کرمي خان، در هرات مجع آوري ده فونت 
  307.گندم از کشتزارها سازماندهي شده بود

 
شايان يادآوري است که آمدن کرمي خان بلوچ به 
افغانستان، آگاهانه از سوي عبدالرحيم خان بر 

با آن که اداره کل سياسي شوروي . انگيخته شده بود
بي زميين،کمبود دام هاي (علل عيين يي  در اين اقدام،

باربر و جتهيزات فين، نبود کدامني خدمات پزشکي، در 
. را مي ديد) منطقه بود و باش پيشني بلوچ ها

عبدالرحيم خان، با آماده ساخنت عمليات براي 
بازگردانيدن بلوچ ها، مقاصد معيين را نه تنها در 

ل نيز با شريکان شوروي خود، ب/ بازي خود با رقيبان
) ورق، کارت(با پر. پارس ها در سر مي پرورانيد

بلوچي مي شد براي بي ثبات سازي اوضاع در سرزمني 
 . پارس،که باشندگان فزونشمار بلوچ داشت، بازي کرد

 
راهپيمايي افغاني کرمي خان با صد تن از حواريونش و 
پنجاه پاسدار مسلح، به هباي دادن قربانيان بسياري 

ريوهاي اکتشاف هوايي شوروي توانستند خط ن. اجنام شد
: سري وي را تثبيت کنند و گريزيان را زير آتش بگريند

                                                 
، 62مرکز نگهداري و بررسي اسناد تاريخ نوين روسيه، فوند.  307
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بلوچ ها، خود مشاري . در نتيجه، نود نفر کشته شدند
مقارن با اواخر نوامرب، . از زنان و بچه ها را کشتند

يعين پس از يک ماه و نيم، بعد از آغاز عمليات،کرمي 
آن جا از حکومت شوروي خواست  خان به هرات رسيد و در

تا دارايي و خانواده او را در ازاي سپردن وعده دست 
کشيدن از مبارزه در برابر شوروري، برايش باز 

 308.گردانند
 

گذشته از اين ها، وايل هرات، در عرصه سياست داخلي، 
در پشت پرده، بازي حساس و خيلي پيچيده يي را پيش 

مناينده تام االختيار آن هم، به گونه يي که . مي برد
کميسارياي خلق در امور خارجه در ازبيکستان، نتيجه 

عبدالرحيم خان که در ظاهر خيلي «: گريي کرده بود
شايد بازي کردن را دوست ... احتياط کار مي منايد، 

او، به هيچ رو، از ماجراجويي روگردان . داشته باشد
 . نشده است

 
سب دست بدهد، به که فرصت منا یبايد دانست که به حمض

که مزار  یکه وضع کابل دشوارتر شود، يا به حمض یحمض
يا واليت جنوبي با کابل خمالفت کند، رحيم خان مي 

براي اين  309.تواند آشکارا در برابر نادر شاه بيستد
هدف، افراد عبدالرحيم خان، تا توانسته اند جنگ 

اين جنگ افزارهاي . افزار و مهمات انبار کرده اند
آملان به گمان بسيار با قيمت هاي بازار سياه  ساخت

قاچاقي خريده شده و از راه پارس به هرات آورده شده 
هرچند هم عبدالرحيم خان و نزديکان وي براي به . است

دست آوردن تفنگ هاي شوروي که کيفيت آن ها آشکارا 
مزار منايان شده بود، کوشش  1929در جريان عمليات 
 .»بسيار کرده بودند

 
در اين ميان، ماموريت فرونشانيدن تنش ميان کابل و 

 –مناينده خانواده چرخي(هرات، به غالم جيالني خان 
در دوره جنگ هاي » امانيزم«ستون اصلي رزمنده 

که در آن روزها با اجنام ) 1929سرنوشت ساز سال 
از سوي مرکز مورد خبشايش قرار  دشوارماموريت هاي 

                                                 
،  2540، پوشه 2، پرونده ويژه 62، فوند ....مرکز نگهداري و .   308

 30-27برگ هاي 
رفرنتوري در .بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند.  309

 206، برگ156، پوشه 70،کارتن 12باره افغانستان، پرونده ويژه 



 241 صفحه …دولت و اپوزيسيون در افغانستان
 

جيالني خان، تابستان سال  .گرفته بود، سپرده شده بود
به هرات آمد و دو ماه آزگار را در آن شهر سپري  1930
او، در اين مدت، توانست عبدالرحيم خان را . کرد

: وادار به تعويض تقريبا مهه رهربان اداره واليت منايد
او خنستني کس از رجال هراتي (رييس پليس -خواجه عظيم

نو را در هبار بود که رحيم خان را دعوت کرد و قلعه 
دوست وفادارش که  -، مستويف بومي)به او سپرد 1929سال 

بنا به صداقت خود به اين کرسي گماشته شده بود و سر 
مناينده تام االختيار وزارت  -اجنام، عبدالکرمي خان

 .دست راست وايل که در نوبت ايستاده بود -خارجه
 

 مهمان، مهچنني کوشيد به عبدالرحيم خان لزوم کناره
گريي از کرسي  فرماندهي ارتش و گماشنت فرستاده نو 

مگر، وايل که از . کابل به اين پست را گوشزد منايد
نردبان مدارج نظامي باال رفته بود، به خوبي به امهيت 

آن، شتاب  نريوي رزمي پي مي برد و براي جدا شدن از
) غند(پادگان هرات نريوي چشمگريي تا ده هنگ . مني کرد

مگر، رحيم خان، پس . ون  احتساب پليس داشتارتشي، بد
از چندي، ناگزير گرديد بيش از نيمي از اين ارتش را 

 .برکنار منايد
 

ويژگي اساسي ايديولوژي  -مجهوري گرايي عبدالرحيم خان
بيشرت سالح . سياسي او بود تا باورهاي اجتماعي اش

او، اين گونه : تاکتيکي ويژه يي بود با اهداف خاص
بر نوگرايي رفتارهاي خود تاکيد منايد و  مي کوشيد

خاستگاه و (شايد هم برخي از ضعف هاي ريشه يي خود 
اصل و نسب اجتماعي خيلي پايني پشتون صايف تاجيکي شده 

 . را جربان  منايد...) و » سقويه«از پروان، پيوند با 
 

در حقيقت، از انديشه هاي مجهورخيواهي وايل هرات، مشار 
ديپلمات ها و استخبارات : دانستند زيادي چيزي مني

شوروي، مشاري هم از حميط خنبگان کابلي که در روند سال 
چندين بار جا به جا شده بودند و  1930اوايل سال –1929

اما مهه مهره هاي نام . مشاري از معتمدترين هراتي ها
برده شده و نام برده ناشده، ديدگاه هاي خودشان و 

هه سياسي عبدالرحيم خان و در ضمن تصور روشين از وج
نيمه خودگردان زندگاني اجتماعي در بعد منطقه » مدل«

 . يي که از سوي او در هرات اجياد شده بود، داشتند
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، آيني هاي دموکراتيک منايي که به 1930در اوايل سال 
به راه ) انتخاب براي لويه جرگه مانند(گونه متناوب 

جايي قانوني شده مي افتادند و متايالت مرتقي حتا تا 
سرور جويا، به عنوان  -در سيماي گروه ژورناليست

در قطب مقابل . ، ارزيابي مي شدند»مدل«عناصر اين 
آن، دستگاه دادگاه شرعي که يکي از خشن ترين دستگاه 

 -با اعدام هاي گروهي در مالي عام(ها در افغانستان 
با به دار زدن ها، بريدن سر، دست و پاها، انداخنت 

بود و گروه ...) برج ها،کوبيدن گوش ها با ميخ و  از
خواهر زاده  -رمانتيک خليل اهللا خليلي -حمافطه کار

عبدالرحيم خان و شخصيت ادبي آينده کشور در تراز 
 .ملي، قرار داشت

 
به ابتکار عبدالرحيم خان، در هرات مدرسه بزرگي 

از (اجياد شد،که قاضي حممد صديق، مولوي ضياءالدين 
، نعمت اهللا سلجوقي و ديگر شخصيت هاي )ن ديوبندفارغا

مذهيب حمافظه کار، جاهاي پيشتازي را در آن 
هناد ديگر دموکراسي هرات دوران آشفتگي و 310.گرفتند

جملس، بي درنگ پس از  -)اغتشاش( 1929آشوب سال 
به خودي خود فروپاشيد و از » نادريه«استقرار رژمي 

يون آرزومند مهکاري روحان –کادر اساسي آن . هم گسيخت
با نادر نبودند، با آن که در آغاز، مهراه با وايل به 

جملس (هواداري از وارد ساخنت شکل منايندگي اجتماعي 
 . در تراز سراسر کشور برخاسته بودند) اعيان

 
انتخابات هيات ها براي اشرتاک در لويه جرگه سراسري 

. زير کنرتل سخت عبدالرحيم گرفته شده بود 1930سال
حکومت خود، بي توجه به مشارکت اليه هاي گسرتده 

در . باشندگان، نامزدهاي منايندگان را مي گماشت
نتيجه، کسان زير به عنوان منايندگان شهر برگزيده 

 :شدند
عبدالکرمي خان که در گذشته از او نام برده  -1 

 بودمي،
، »اصالح«مناينده دفرت حملي شرکت  –خواجه سيد عظيم - 2

پذير، که جتربه منايندگي در يکي از جرگه ناشيت سخنور آ
 هاي زمان امان اهللا را داشت،

                                                 
بسته شده و استادان پيشرو آن  اين مدرسه 1930در سال .   310

 .زنداني شدند
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روحاني يي که با شکيبايي و بردباري  -مري گازرگاه -3
در دينداري بنام بود و از سواد نسيب برخوردار و به 

در تابستان سال (خويشتنداري در تصميم گريي متمايز 
غزوات ضد شوروي، مهانا او مالها را از اشرتاک در  1929

 ) بر حذر داشته بود
 

برگزاري انتخابات در مساجد، در مجع منازگزاران، مي 
. بايسيت وزنني بودن و آزاد بودن آن را منايش مي داد

مگر پس از چند روز، خبشي از منايندگان، براي کناره 
گريي از کرسي هاي خود شتاب کردند که اين کار حکومت 

بات را دو باره برگزار را ناگزير گردانيد انتخا
اين بار، منايندگان بيشرت آدم هاي کم جتربه از . منابد

بزرگ  -311با آن که گزينش شيخ حممد امني. کار برآمدند
 .ويژه يي مشرده مي شد» حادثه«شيعيان هرات، 

 
زندگي ) ديدگاه سياسي کمرت موثر هر چند(عنصر مهم 

سال  و در اوايل 1920اجتماعي هرات در سال هاي دهه 
، گروه ترقيخواهان گرد آمده پريامون هفته 1930هاي دهه
روزنامه گار، سرور  -و سردبري آن» اتفاق اسالم«نامه 

 1921-1920هفته نامه در سال. جويا، به مشار مي رفت
با شيوه سنگي به چاپ مي  1928تاسيس شده و تا سال 

 .رسيد
 

هاي يکي از خنستني ديپلمات  -نيکولني. به گونه يي که ل
شوروي در افغانستان، رايزن  قنسولگري در آغاز سال 

هفته نامه «: در هرات، به خاطر مي آورد  1920هاي دهه
در کاغذ لفاف قهوه يي چاپ مي شد و ويراستار روشن 
بني آن که يک مال بود، با دست خود، به شيوه 

در خبش . ليتوگرايف، تقومي مدني هرات را تاليف کرد
نده مي توانست در باره آن خبواند اخبار خارجي، خوان

شجاع  312».که در نيويورک خانه ها چهل طبقه دارند
، )1929اوايل مي  -در اواخر مارچ(وايل اماني  -الدوله

عوض کرد، مگر، » فرياد«نام هفته نامه را به 
عبدالرحيم خان که شجاع الدوله را از هرات در هبار 

                                                 
بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند رفنتوري در .  311

 .8، برگ152، پوشه5، کارتن12باره افغانستان، پرونده يژه
و، سال ، جهان ن)خاطرات(يادداشت هاي مهسفر . نيکولني ل.   312

 90، صفحه 9،کتاب 1931
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ا باز ر»  اتفاق  اسالم«راند، نام پيشني  1929
 313.گردانند

 
نويسنده بيشرتين اطالعات حتليلي هفته نامه، سرور 

سردبري آن و پوششگران اصلي اطالعات داراي بار  -جويا
کارمندان  -)گاهي هم نويسندگان آن ها(بني امللي آن 

قنسولگري شوروي و به پيمانه کمرت کارمندان قنسولگري 
ده تام مناين -کار سانسور را عبدالکرمي. پارس، بودند

االختيار وزارت امور خارجه افغانستان در هرات، اجنام 
او صاحب چاپخانه يي بود که هفته نامه در . مي داد

 1500) جريده(ترياژ اين نشريه هفتگي. آن چاپ مي شد
به قندهار و کابل نيز  -نسخه بود، که به مناطق ديگر

 .گسيل مي گرديد
 

پيمانه  به» اتفاق اسالم«جهتگريي و گرايش سياسي 
در . بزرگي با ديدگاه هاي سر دبري آن تعيني مي گرديد

پريامون او و اجنمن سازماندهي شده از سوي او به نام 
، روشنفکران دمکرات .]گ-)اجنمن ادبي[(» اجنمن ادبيات«

. و منايندگان ديگر اليه هاي مياني گرد آمده بودند
سرور جويا، خود، برگ هاي جريده يي را که خودش به 

هايي با دستانش به راه انداخته و رهربي مي کرد، تن
در : براي طرح مسايل مربم و حاد منطقه و کشور در کل

باره آزادي مطبوعات، وضع رسانه ها، موازين اخالق 
او با . اجتماعي و ديگر مسايل به کار مي گرفت

                                                 
اتفاق «فرهنگشناس و روزنامه نگار، نوشت که  -شفيع راحل.   313

از سوي صالح الدين سلجوقي بنيادگذاري شده  1919در سال » اسالم
 : نش به. بود

Shafie Rahel. Cultural policy in Afghanistan.The UNESCO Press , Paris,   1975, p. 40 
 

سيکويف، در پي وارتان . را ر» اتفاق اسالم«تاريخ تاسيس 
اين تاريخ را (مي پندارند  1920آخانگ، سال.ک.گريگوريان و م

ايگور ميخاييلويچ ريسنر که به خوبي  در مسايل خارجي افغانستان 
کتاب او زير نام : نش به. آگاهي داشت، نيز تاييد مي کرد

ان خارجي مهو، او ديدگاه مولف) 58، ص1948افغانستان، مسکو، 
را در خصوص نام روزنامه هاي هراتي سال هاي دهه ) افغاني -غربي(

اوچرک رساله . ر. سيکويف، ر: نش به. ، بازنويسي مي کند1920
صفحات تاريخ و تاريخ نگاري هندوستان و  -تاريخ مطبوعات افغاني

اسناد آرشيوي  دست داشته، آن . 346، برگ2000افغانستان، مسکو،
اتفاق «نام موقيت روزنامه  -»فرياد«مي کند که  روايت را تقويت

مهني منابع اجازه مي دهند تاييد کرد که مبتکر . ، بوده است»اسالم
 .تغيري نام آن، شجاع الدوله بود
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نگراني براي رشد علم و فرهنگ، بي باکانه بر 
و کاسيت هاي جامعه و نارسايي ها و نا به هنجاري ها 

مي تاخت و ... باالييان مانند رشوه خواري، تنبلي و 
 . آن را زير تازيانه نکوهش و سرزنش مي گرفت

 
جاي ويژه يي را در کار روزنامه نگاري و پويايي هاي 
اجتماعي جويا و ديگر ترقيخواهان هراتي، مسايل 

خيزش سقاوی ها از سوي او به . گذشته نزديک داشت
شورشي که منجر به هرج و مرج و بي نظمي عنوان 

گرديد، ارزيابي مي گرديد که از ديدگاه جويا، با 
دگرگون ساخنت شالوده وضع «چونان روند » انقالب«سرشت 

، »قدمي و پديد آوردن اشکال اجتماعي و باوري نو ملت
 .تضاد داشت

 
آوازه اتفاق اسالم، به ياري طرح نسبتا بي باکانه و 

يل، بسيار زود از چهارچوب هاي واليت مهه جانبه مسا
بريون شد و هفته نامه در پايتخت انگشت نشان و 

بر پايه برخي از گزارش ها، . زبانزد مهگان گرديد
نادر شاه با گسيل نامه خاصي عنواني عبدالرحيم خان، 
مشي هفته نامه را ستود و حتا آن را الگويي براي 

علت . خواندديگر رسانه ها، عمدتا رسانه هاي رمسي 
شکيبايي و بردباري پادشاه، در قبال ترقيخواهان 

، آن ها، »پويايي هاي خود«والييت، آن بود که به رغم 
 .براي رژمي بودند» پايايي«تنها اپوزيسيون 

 
وايل هرات نيز، چندان آشکارا بر هفته نامه خرده مني 

چون پيکان ها و خدنگ هاي هنگامه انتقادي . گرفت
ات، نه خود وي، بل منايندگان روحانيت ترقيخواهان هر

علت . و مشاري از اداره هاي مرکزي را آماج گرفته بود
خويشتنداري منايشي عبدالرحيم خان، شايد، نکته بيشرت 

. مهانا محايت شوروي از هفته نامه بوده باشد -باريکرتي
سرور جويا از تاشکنت مواد : اين محايت، بس ماهوي بود

او، در باکو حروف چاپي سفارش  .انتشاراتي مي آورد
هراتي ها از پذيرفنت پيشنهاد مشابه (داده بود 

اتفاق اسالم به ). قنسولگري پارس خود داري کردند
گونه منظم از سرچشمه مواد به چاپ رسيده در روزنامه 
هاي تاجيکستان و ادبيات سياسي به زبان هاي خاوري 

پنهان  اين گونه مهکاري ها، به دقت. مي شد» سرياب«
با آن که رد پاي آن در مضمون و . نگه داشته مي شد
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مشي عمده ترين و شايد هم  تنها نشريه اپوزيسيون  
 . ، ديده مي شد»نادريه«قانوني عهد 

 
از مجله (يک رشته عوامل بني املللي و داخلي افغاني 

کمياب نرينگ بازي سياسي، » صفات«و مهچنني ) خود هرات
ه دادند تا براي چندي نه به عبدالرحيم خان اجاز

تنها موقف خود را در مشال باخرتي افغانستان حفظ کند، 
بل نيز حتا چونان سياستمداري در تراز ملي، حتکيم 

مگر بلندپروازانه ترين آرمان هاي او، هرچه . خبشد
سر اجنام، فرمان  1935در سال . بود، حتقق نيافتند

که در به گونه يي . تبديلي او به پايتخت صادر شد
: مدارک سرقنسولگري شوروي در هرات ياد آوري شده است

کابل، با برداشنت رحيم خان، با يک تري دو نشان زد و «
حتقق خواست ديرين خود مبين بر پس زدن او از : مهانا

هرات و سپس گرفنت ژست در برابر پارس ها در روشين 
درگريي هاي مرزي، به ويژه مناقشه اخري در زور آباد 

اين کار، روشن است مي خواهند فشارها و  که با
 314.»ادعاهاي پارس ها را سست و کمرنگ بسازند

 
براي آن که جلو ايستادگي ممکنه هواداران حاکم هرات 

يکي از  -را بگريند، به آن وال دو هنگ گسيل گرديد
در برنامه بود تا خبشي . پايتخت و ديگري از قندهار

از کوهدامين ها و که اصوال متشکل (از ارتش هرات را 
لغو و افراد ناباب آن را )  کوهستاني ها بود

 315.بازداشت منايند
                                                    
عبدالرحيم خان، در اوضاع پديد آمده، ناگزير گرديد 
با نادريه کنار آيد و به تدريج با ساختار نو 

ابل به او اين در حايل بود که در ک. مهگرايي يابد
تنها نقش درجه دومي در کرسي وزير امور اجتماعي و 

. معاون صدر اعظم، قايل شده بودند -در هبرتين مورد
.]  گ-که به او داده شد[نشسنت به کرسي معاونت حکومت،

او ناگزير : بيشرت به تنبيه مهانند بود تا به پاداش
بود از بام تا شام در دفرت خود بنشيند و حتا براي 

هاي شخصي براي بازديد از سرزمني آبايي خود از سفر 
 1940مقارن با سال هاي دهه . استخبارات اجازه بگريد

                                                 
، فوند رفرنتوري در باره ...بايگاني سياست خارجي.  314

 .70، برگ 29، پوشه 177، کارتن 17افغانستان، پرونده ويژه 
 .40، برگ 6، پوشه 178، کارتن 18پرونده ويژه  مهان جا،.   315
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او در عمل، از آخرين پله هاي نردبان مدارج رمسي خود 
مدارهاي خودگرداني هرات و مجهورخيواهي 316.باال رفته بود

مقارن با ميانه هاي سال هاي  -او از اين هم پيشرت
 .  شده بودند» آب«گسيخته و  از هم 1930دهه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، عبدالرحيم 1947غبار مي نويسد که هنگام شورش صايف به سال .   316

خان، که در کرسي معاون وزير دفاع کار مي کرد، و نيز خواهر 
تنها به اين دليل که هر . خليل اهللا خليلي، زنداني شدند –زاده وي 

افغانستان در مسري : به نش. دو به اين قبيله پيوند داشتند
 . 179تاريخ، جلد دوم، به زبان انگليسي، ص

 
بنا به مدارک غري مستقيمي که هفته نامه اميد، چاپ امريکا به 
زبان دري ارايه منوده است، عبدالرحيم خان مهان جا در زندان 

مگر، به گونه يي که خليل اهللا خليلي گواهي مي دهد، . درگذشت
سال نشسنت در زندان، هنوز هم چشم به راه عبدالرحيم خان با دو 

آزاد شدن بود که اين کار با پا در مياني دوست دوران جوانيش، 
فرمانرواي پيشني هرات، پس . وزير دربار اجنام يافت -امحد شاه خان

از درگذشت، در دژ صدق آباد، در پنجاه کيلومرتي کابل، به خاک 
 .   سپرده شد
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 سوم خبش
» انقالب«رژيم نادر شاه و پيامدهای 

 1930اوايل سال های دهه  -1929
 

آل (خيل  ابه قدرت رسيدن خاندان حيي. 1.3
 :سياست داخلي و خارجي نادرشاه): حييي

 1929سياسي رويارويی های افغاني  -سرنوشت نظامي
دسته : هاي اکترب بيخي تعيني گرديد مقارن با ميانه

هاي قبايل پشتون به کابل نزديک مي شدند و رهرب 
نادرخان در آن برهه عمال يگانه مدعي راستني  -آنان

با توجه به غري قابل پيش بيين . تاج و ختت در کشور بود
بودن رفتارهاي دسته هاي مردان مسلح و در واقع 

مساله قدرت مي مهچنان راونشناسي کوچي هاي جنگجو، 
بايسيت مهچنان در صورت امکان با رعايت سنت هاي بومی 

 . حل مي گرديد
 
به اين روند، مي بايسيت جرگه سراسري افغاني  

مشروعيت مي داد که مناينده هاي آن نه تنها هواداران 
راهيان  –نادر، بل مهچنان منايندگان استان هاي مشايل

يل آشکار در آن جنبش سقاءيي چندي پيش که بنا به دال
افزون برآن، . هنگام در کابل بودند، اعالم گرديدند

براي باال بردن مشار مشاليان در جرگه، پريوزمندان به 
شوروي ها با خواهشي مبين بر آن که منايندگان را با 

 .هواپيماهاي شوروي به کابل  برسانند، رو آوردند
 

حل   1929اکترب   15بر  14مساله حاکميت در دو جملس، شب 
 -ريکس. اکترب، اي  15در نيمه روز . و فصل گرديد

دعوت (سرپرست منايندگي سياسي شوروي در کابل يادداشيت 
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در مرامسي [به دست آورد تا به گونه غري رمسي ) نامه يي
به مناسبت اشغال پايتخت از سوي نريوهاي نادرخان ] که
بدون کدامني اشاره يي به آن که در اين جملس در نظر (

. برگزار مي گردد، حضور يابد) است پادشاه معريف گردد
سفارت های ترکيه و پارس نيز اين گونه دعوت نامه ها 

 .را به دست آوردند
 

به گواهي ريکس، اين منايشنامه تارخيي اين گونه مي 
نادرخان سخنراني کوتاهي که کمرت کسي مي توانست : منود

ارها و هاي و آن را از البه الي سر و صدا ها و گري و د
هوي حاکم بر جملس بشنود، ايراد منود و از هواداران 
خود، در گام خنست، قبايل وزيري و مسعود به خاطر 

 -علي حممد. پشتيباني ايشان ابراز سپاسگزاري منود
وزير پيشني بازرگاني بي درنگ پيشنهاد کرد تا سخنران 

را به عنوان پادشاه برگزينند و مولوي ] نادر خان[
ربي به حاضران از مشروعيت اين گونه انتخاب فضل 

وزير داخله  -با مهني روحيه غالم حممد 317.اطمينان داد
 . پيشني سخنراني کرد

 
نادرخان پس از رايزني با برادران خود، ريکس را 

مناينده . فراخواند و ديدگاه او را در زمينه جويا شد
 شوروي بايسته دانست تا با مهتايان ترکي و پارسي خود
مشوره کند و تنها پس از مشاوره با آنان، فيصله 
. اختاذ شده از سوي جملس و خود نادرخان را تاييد کرد

حاضران سرازير شدند تا به نادر خان انتخاب وي را 
تاخري فيصله . به عنوان پادشاه را شادباش گويند

مساله در باره حاکميت بر مبناي فرماليته يا واقعيت 
کردن مهره هاي ديگر به مشول براي مثال، پيش (امر

مي توانست منجر به ادامه ) امان اهللا -پادشاه پيشني
 . خانه جنگي و  هرج و مرج در کشور گردد

 
رهربان شوروي تقريبا بي درنگ و باز هم پس از مهاهنگ 
ساخنت مساله با ترک ها و پارس ها، رژمي نادر خان را 

به . ختندبه عنوان حاکميت دوليت قانوني به رمسيت شنا
حممد عزيز  -دشوار بتوان گفت که گسيل برادر نادر خان

                                                 
فدراسيون روسيه، فوند مواد رفرنس  بايگاني سياست خارجي  .   317

، برگ 67، موضوع مشاره 151،  پوشه 11در مسايل افغانستان،  پرونده 
 .175-173هاي 
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که .] گ-پدر سردار داوود خان و سردار نعيم خان[خان 
پسانرت در برلني به دست هواداران امان اهللا خان کشته 

، .]گ-در مسکو[شد، به عنوان سفري جديد افغانستان
اقدامات اداره ديپلماتيک شوروي . تصاديف بوده باشد

ت مانند سياست افغاني آن، موجب برانگيخته شدن درس
نکوهش هايي از سوي ساختارهاي بني احلکوميت، در گام 

مگر، اين اقدامات، . خنست، ساختارهاي اطالعاتی گرديد
که ) انرتناسيونال کمونيسييت(بيشرت از مهه، در کمينرتن 

پيوسته از روند اختاذ تصاميم سياسي در عرصه جهاني 
 . شد، موجب ناخشنودي و سرزنش گرديدکنار زده مي 

 
که در روند جنگ داخلي، به ياري  نادرخان و حواريونش

به ) انگليس و شوروي(جنگجويان پشتون و نريوهاي خارجي
قدرت رسيده بودند، با نشسنت به ختت پادشاهي، با 
دشواري هاي مايل و سياسي بسيار جدي يي سردچار شده 

يد افغانستان و مشي اعالميه گردانندگان جد. بودند
با تريه  -اين گونه مشي. آنان بس احتياط آميز بود

بودن اوضاع افغانستان و ضعف مواضع رژمي، ديکته مي 
در متاس هاي ) نادري ها(مهره هاي کليدي نادريه . شد

خود با جانب شوروي، خاطرنشان ساختند که آن ها رفرم 
حات را مگر اين اصال. هاي امان اهللا را ادامه مي دهند
نادريه با تالش به . به تدريج پياده خواهند کرد

توحيد مهه قبايل افغان و ساحات، در گام خنست بر 
 . شوروي مي سنجيد –مهرباني مهسايه مشايل خود

 
بار اصالحي نظام و حلن نرم خنستني اعالميه هاي رمسي کابل 
به آدرس شوروي پس از سرکوبي بچه سقاءو، چنني پنداشت 

چيزي مني ماند که  –مي کردند که نادريهرا اجياد 
تنها با آن . دهنده راه امر امان اهللا باشد هادام

پياده »  آهنگ کندتري«تفاوت که مهه سازندگي ها با 
شاه تازه بر ختت نشسته، در  -نادرخان. خواهد شد

عهد «: تلگرامي عنواني شاه پيشني، خاطر نشان ساخت
ن با خطوط زرين فرمانروايي مشا در تاريخ افغانستا

نگاشته خواهد شد و من هم به مهان راهي خواهم رفت که 
 318.»مشا پيموده بوديد
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دليل تکيه يي که رهربي شوروي به نادر خان در اواخر 
، و در جريان چندين سال بعدي کرده بود، نه 1929

اعالميه هايي بودکه حکومت جديد کابل پخش کرده بود، 
سياسي در  –نظامي بل اين که يگانه نريوي واقعي

افغانستان، قبايل پشتون بودند که در ميان آن ها 
مناينده برجسته  –بيشرتين تاثري را مهو نادر خان

 . داشت) سرداران(اريستوکراسيت سنيت پشتوني 
 

فرمانرواي نو، هرگونه تالش به خرج  مي داد که بر 
نادر «او حتا لقب . متايل پشتونگرايي خود تاکيد ورزد

مناسبات تيره ] در اين کار[مگر، . را برگزيد» افغان
اين در حايل . ذات البيين نادر با قبايل بي اثر نبود
دقيق تر از  -بود که بيشرتين هتديد از غلزايي ها

. سليمان خيل بر مي خاست –بزرگرتين عشاير اين قبايل
در دوره اماني، دسته هاي جنگي اين قبيله به 

يکي از داليل . بودند هواداري از بچه سقاء برخاسته
اين بود که    1929پريوزي نادر در اشغال کابل در اکترب 

کوچ زمستاني سليماخنيل ها به هند بريتانيايي آغاز 
 . گرديده بود

 
حکومت در زمينه جلب مهکاري روحانيت مساعي بسياري به 

به شخصيت هاي . شوراي علما تشکيل گرديد. خرچ داد
ز گردانيده شد تا قسما به روحاني تا جايي اين حق با

مگر ائتالف . عرصه قضا، آموزش و مانند آن باز گردند
نادريه با روحانيت، به اين معنا نبود که در 
افغانستان اسالميزاسيون عميق جامعه آغاز گرديده است 
و بنيادگرايان اسالمي  به يکي از  ستون هاي رژمي 

 319.مبدل گرديده اند
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 :جهان معاصر، ديليپ هريو به اين موضوع اشاره مي کند
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راستش  پنداشت او مبين بر اين که  دوره فرمانروايي نادر شاه 

؛ متکي »باالترين چکاد بنيادگرايي اسالمي در افغانستان گرديد«
ست بر پايه بر فاکت هاي جداگانه محايت خبشي از روحانيون از ا

و تقويت قسمي موقف شخصيت هاي   1929نادر در دوره جنگ داخلي 
 . اسالمي در نظام  اداري کشور
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ي خنست فرمانروايي خود، شاه جديد، هنوز در ماه ها
گام هايي برداشت در راستاي باثبات سازي اوضاع در 

در استان . کار دستگاه اداري رو به هببود گذاشت.کشور
کميسيون هاي تنظيميه يا کميسيون هاي فوق  -ها

. العاده و تام االختيار حکوميت به اين کار پرداختند
اوري اين گونه، کميسيون ها به ويژه به استان هاي خ

مهراه با کميسيون به . و مشايل افغانستان گسيل شدند
رهربي يعقوب خان،  يک هنگ تقويت شده توپچي به مشال 

 . سوق داده شد
 

مگر، گردانندگان رژمي جديد کابل، انرژي خود را نه 
آن چنان در برابر آن هايي که از امريحبيب اهللا 
 کلکاني، بل در برابر آناني که از امان اهللا خان

در اين حال، . پشتيباني مي کردند، متوجه ساختند
عمده ترين اهتامي که بر آنان وارد مي آمد، پيوندهاي 

بي درنگ، کرسي ] مهني بود که. [آن ها با شوروي بود
داران دوره امان اهللا، برکنار گرديدند و آن قبايل 
پشتون و هزاره که تکيه گاه اصلي پادشاه پيشني 

  320.گرفتند بودند، مورد ستم قرار
 

مهراه با آن، رژمي نادرخان تالش ورزيد با آن نريوهايي 
که مي توانستند براي وي مهرباني نواحي کامل و گروه 

. هاي تباري را کمايي منايند، پيوندهايي برپا منايد
اين گونه، نادري هايي که به پيگرد هزاره ها در مشال 

جات  مي پرداختند، مستقيما با رهربان آنان در هزاره
منطقه دشوار گذار کهستاني در مرکز  –)هزارستان(

 . افغانستان به توافق رسيدند
 

پريوزي در اين مساله، ناشي از چندپارگي دروني هزاره 
افزون برآن، خان هاي بومي از حق گردآوري . ها بود

ماليات برخوردار گرديدند و باشندگان عادي حق نگه 
در سراجنام، حکومت . داشنت سالح هاي دست داشته خود را

مرکزي از گسيل سپاهيان خود به هزارستان خودداري 
که بدنه  -مهو هزاره ها: ورزيد و راه تفاهم پيمود
به تکيه گاه اصلي رژمي  -ارتش منظم را مي ساختند

نريوهاي آنان را مي توان بسيار زود . مبدل گرديدند

                                                 
، 62، فوند مرکز نگهداري و بررسي اسناد تاريخ نوين روسيه.  320 
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بسيج ساخت و به ياري موقعيت مرکزي خاستگاه آن ها 
 .رابر هر استان دخلواه کشور به پيکار کشانيددر ب

  
پيشربد اقدامات يک باره و يا پيوسته و مستمر و گسيل 
کميسيون هاي مسلح ويژه به اکناف کشور در اوضاع سال 

تا حدي مفهوم داشتند، مگر رژمي نو مي  1930-1920هاي
توانست تنها در گام خنست، با اجياد روابط افقي و 

پيشگريي سياست داخلي و خارجي  عمودي قدرت و سپس
مگر، مهو وضعيت دستگاه . بايسته زيستايي پيدا کند

اداري بريون پايتخت يکي از گرانبارترين مسايل دولت 
بسنده است گفت که به خاطر تنگدسيت دولت، . جديد بود

بسياري از کارمندان تنها نام شان در دفرتهاي دوليت 
انند تنها سر از بود و چنني پنداشته مي شد که مي تو

  321.آغاز به کار کنند 1930يکم اپريل 
 

 -روي کار آمدن نادر، آبسنت پيامدهاي معني اجتماعي
ناخشنودي جدي يي را در اين مساله، . سياسي بود

بازرگانان تبارز دادند، به ويژه خبش خاص افغاني آن 
عمال از (و مهچنان آن تاجراني که از سوي جوامع هندي 

 -شور که گرايش به پيوند بازار هنديک) سوي سيک ها
انگليسي داشتند و گروه هاي بازرگاني آنان را 

 . منايندگي مي کردند
 

بازرگاني سرشناس افغاني جاي پا يافته در زمان امان 
عبدالعزيز  -اهللا، به ويژه سرمايه دار متشبث

عبداجمليد [(و عبداجمليد حکيمف)] عزيز خان لندني[(لندني
هنگام با مهسر روسي اش در مسکو با  زابلي که در آن

با ابتکار .)] گ -نام خانوادگي حکيمف زندگي مي کرد
ميليون افغاني  5-4محايت از رژمي نو پيش آمدند و 

مبلغ يک ميليون افغاني را بايد هراتي (اعانه دادند
اين ). ها که زابلي مناينده آن ها بود، مي پرداختند

اقليت  -تاجران هندياقدام ميهن پرستانه، بايد موقف 
که معموال که نسبت به دولت داراي  -جتاري خارجي را

   322.متايالت  متفاوت بودند، سست مي منود

                                                 
ني سياست خارجي روسيه، مواد رفرنس در باره بايگا.   321
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الکسي ينکف . راستش، به گونه يي که پژوهشگر روسي پ

مي پنداشت، اقدامات لندني مي توانستند داراي 
يکي از خنستني : انگيزه هايي ديگري هم باشند

استقالل، در ازاي مهرباني خود، ميليونرهاي دوره 
اجازه ساختمان بند دره شاديان را از نادر به دست 

زمني هاي دشت  -آورد و ملکيت هايي را به دست آورد
يگانه شرطي . شاديان را به اندازه بيست هزار هکتار

که پادشاه گذاشته بود، اين بود که عزيز خان براي 
اي شوروي رو ساخنت بند، به کمک مهندسان و تکنيسني ه

 323.نياورد
 

يکي از تدبريهاي نادرشاه به مقصد مشروعيت خبشيدن به 
رژميش، برگزاري جرگه سراسري ملي نوبيت در ماه سپتامرب 

 301بنا به دستور دولت، به اين جرگه . بود 1930
 209و ) بيشرت مالها و زمينداران(مناينده از استان ها 

ه بودندکه مورد کارمند دوليت و افسران نظامي دعوت شد
شاه قرار گرفتند، و بايد فيصله هايي بسيار » نوازش«

مهمي، مبين بر چگونگي سرشت و پيامدهاي اصالحات پياده 
شده در گذشته از سوي امان اهللا خان در گام خنست، مهه 

مهه اين . پغمان، اختاذ مي منودند 1928فيصله هاي جرگه 
ها، فسخ شده  از نادري» کمک مايل«فيصله ها، با گرفنت 

امان  -جدايي از اين که پادشاه پشيني. اعالم گرديدند
  324.اهللا را به باد انتقاد خردکننده يي گرفتند

 
گام بعدي که مهچنان متوجه حتکيم قدرت نادرشاه بود، 

 1928اين هناد در جرگه . فراخواندن شوراي ملي بود
پغمان براي پشتيباني از اصالحات از سوي گروه هاي 

                                                                                                                                                             
 

، » مساله کشاورزي در ترکستان  افغاني«، .پ. الکسي ينکف.   323
 . 19 ، ص1933مسکو، 

 
امان اهللا که پسان ها، با اعضاي خانواده بزرگ خود به .  324

ايتاليا پناهگزين شد، دچار تنگدسيت گرديده و در پي آن شد تا 
دوليت به دست آرد و يا بتواند از خبشي از ) سوبسايدي(يارانه 

براي . دارايي خود که در افغانستان ماننده بود، استفاده منايد
خانه پشمينه بايف و چرمگري بود که عمال يک منونه، منظور او کار

جلد دوم افغانستان در  109نگاه شود به ص .( کارخانه دوليت بود
 ).  مسري تاريخ



 255 صفحه …دولت و اپوزيسيون در افغانستان
 

سياسي حتصيل يافته جامعه افغاني تاسيس گرديده فعال 
بود، مگر احياي کار آن از سوي نادر، براي مقاصد 
ديگري بود، در گام خنست، براي تاييد فيصله هاي خود 

مناينده   -)مايار(ماهيار ] خان[نادر، عبداالحد . وي
 . وردک را به عنوان رييس شورا گماشت

 
مناينده  -»افغان طلوع« مدير جريده(عبدالعزيز خان 

که بر ضد لگام گسيختگي هاي شاه برآمد منوده ) قندهار
بود، به سيزده سال زندان حمکوم گرديد و هباي بس 

حکومت مهچنان گرفنت  325.سنگيين به خاطر آن پرداخت
نامزدي عبداالحد » به سود«امضاءهاي منايندگان را 

تن  97نفر از  26مگر تنها . ماهيار سازماندهي کرد
اين آدم هاي . عانه از اين کار، خود داري منودندقاط

بي باک، رييس جديد گماشته شده را به آن متهم کردند 
او به منايندگي از شوراي ملي موافقت نامه يي را : که

به امضا رسانيده است مبين بر ارايه وام از سوي 
چيزي که عمال صالحيت اين کار  –بريتانيا به افغانستان

 . دگان شورا نداشترا از سوي مناين
 

براي خنثي ساخنت شوراي ملي، سنا، که اعضاي آن مهه از 
نفر اجياد  27سوي شاه انتخاب مي شدند، متشکل از 

در آغاز، در نظر بودکه جملس شوراي ملي در . گرديد
سپس آن را به ماه مي . برگزار گردد 1931ماه مارچ 

الي جو 6مگر عمال به تاريخ . به تعويق انداختند 1931
 106مناينده از  97در کابل، . آغاز به کار کرد  1931

تعيني شده  1930نفري که جرگه سراسري افغاني سال 
) درصد 65نزديک به (خبش بزرگ آنان : بودند، گرد آمدند

 25-20از. منايندگان را رهربان قبايل تشکيل مي دادند
 326.درصد را روحانيون

 
                                                 

جلد دوم افغانستان در مسري تاريخ در اين  104غبار در ص .   325
در دوره (عبدالعزيز خان وکيل قندهار « :باره چنني مي نگارد

رييس  -عليه عبداالحد خان) نامانيه مدير جريده طلوع افغا
انتصابي بيانيه يي ايراد و تعيني رييس شورا را حق وکيالن دانست 

به مهني جرم بود که آن مرد حمرتم . نه اين که از طرف دولت حتميل شود
ريش اين مرد در زندان . به زندان سياسي افتاد و سيزده سال مباند

 .گ-.».سفيد و بينايي چشمانش خمتل گرديد
بايگاني سياست خارجي روسيه، فوند مواد رفرنس در باره  .  326
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شته شده بودند؛ بيشرتينه اعضاي شورا از سوي دولت گما
در کابل، تاريخ روز انتخابات، تنها به : براي منونه

کالنرت هاي حمله ها اعالم گرديدکه به نوبه خود، تنها 
واليان . راي دهندگان طرف اعتماد شان را دعوت منودند

عبدالرحيم خان و حممد گل  –استان هاي هرات و قندهار
متمايل  خان، که هر يک، بنا به داليلي، به رژمي کابل
مگر آن . نبودند، مي توانستند اوضاع را تغيري دهند

ها خطر نکردند اوضاع سياسي در گسرته زير نفوذ خود و 
 .بدهند» شور«کشور در کل 

 
هر چند، در بافتار شوراي ملي، منايندگان بازرگانان 
و مهچنان بزرگران ره نيافته بودند، با اين هم، حتا 

اجياد اين ارگان،  با اين گونه رفتار گزينشي در
به مشول معاون رييس (نزديک به يک چهارم اعضاي آن 

به عنوان اپوزيسيون رژمي موجود برآمد ) شوراي ملي
منايندگان اين گروه، مي خواستند با . منودند) تبارز(

برگزاري نشست هاي منظم ساالنه، شوراي ملي را به 
حال آن . ارگان عايل قانون گذاري کشور، مبدل سازند

که براي حکومت و شاه، نقش قوه اجرايي در نظر گرفته 
منايندگان فعاالن موفق شدند بررسي قوانني امان . مي شد

اهللا خان را سازماندهي منايند و برخي از پيشنهادهاي 
مگر اين اقدامات با نبود . خود را اريه منودند

 . مطبوعات مستقل، بازتاب اجتماعي نيافتند
 

از سوي نادرشاه، در راستاي گام هاي برداشته شده 
اجياد هنادهاي مشارکت اجتماعي و چيزي که داراي امهيت 

عقد (سياست خارجي متعادل و متوازن  -نه کمرت است
، برخي )و مانند آن 1931پيمان بي طريف با شوروي در 

از منايندگان اپوزيسيون را برانگيخت تا در مناسبات 
هاي مهربانرتي  موقف. خود با رژمي حاکم بازبيين کنند

را نسبت به او براي مثال، دبريان روزنامه هاي 
که در هند »افغانستان«و » زميندار«برومنرزي

سيد غالم حسن شاه  -بريتانيايي به چاپ مي رسيدند
آن ها حتا . کاظمي و مرتضي امحدخان، پيش گرفتند
در واقع توبه (اعالميه هايي در پشتيباني از شاه 

ي از ارزيابي هاي لغزش آميز و پوزشخواه) نامه ها
شان در باره اوضاع چند سال اخري افغانستان پخش 

 . منودند
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در   1930دگرگوني هاي سياسي آغاز دهه سال هاي دهه 
مگر آن گونه . بازتاب يافتند 1931قانون اساسي 

تاريخ نويس و رجل سياسي  -نيشخند آميز که غبار
ت اين قانون حتا وزيران کشور از حمتويا« -تاکيد منود

که مواد و بندهاي آن اصال در » چيزي مني دانستند
فيصله هاي کابينه و يا ديگر ادارات و دفرتها در 

مگر آگاهي اندک بيشرت . دوره نادرخان اعالم شدند
افغان ها از حمتواي و حتا خود نفس موجوديت قانون 

به هيچ رو، به معناي آن نبود که تصويب 1931327اساسي 
 .سياسي کشور هيچ تاثريي نداشت –اجتماعي آن بر زندگي

 
مشروطه «با اين مهه، آرايش سيمای افغانستان به گونه 

درست مهانند تدبيرها در زمينه باثبات سازی »  يی منا
اوضاع سياست داخلی کشور منی توانستند مهه کمپلکس 
مشکالت پيش روی رهربی نو را از مجله در عرصه سياست 

 .خارجی حل منايند
 
. ي سياست خارجي دولت نادريه نيز ثابت نبودمش

مناسبات افغانستان و شوروي روي خط مهگرايي توسعه مني 
يکي از (اين گرايش را، غالم صديق خان چرخي. يافت

هواداران برجسته امان اهللا که تالش ورزيد مانند 
بسياري ديگر از هواداران شاه پيشني با نادرشاه زبان 

از بازگشت خود به کابل در  ، کوشيد پس)مشرتک بيابد
چرخي دست به اين ريسک زد تا . ، بچرخاند1931هبار سال 

نادر خان را به آن متقاعد سازد که اوضاع بني املللي 
) جنگ جديد جهاني و بسياري ديگر از مسايل هتديد(

افغانستان را برآن وا مي دارد تا به سوي شوروي 
 . گرايش اسرتاتيژيک داشته باشد

 

                                                 
پاوالدا در باره يک فاکت . ل –ديپلومات و خاورشناس امريکايي.   327

او توانست منت قانون : از اين هم تکاندهنده تري را گزارش داد
هللا خان را تنها در کتابفروشي هاي خياباني دوره  امان ا 1923اساسي

کارمندان وزارت عدليه افغانستان از او . بازار کابل بيابد
اجازه خواستند تا از اين يگانه نسخه رونوشت بردارند و اين 
گونه، افغانستان بار ديگر، منت خنستني قانون اساسي خود را باز 

 : به. نش. (يافت
Poullada L. Reform and Rebellion in Afghanistan,1919-1929 L., 1973  
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او بر آن بود : ر به گونه ديگري مي انديشيدمگر ناد
که سنجش افغانستان به روسيه با توجه به جتارب تارخيي 

و مهچنان شکست امان اهللا خان  1860شکست شريعلي خان در (
و نيز با رخدادهاي روان، ترديد ) 1920در اواخر سال 
او مهچنان به پريوزي جنبش آزاديبخش . بر انگيز است

 328. باور داشتملي در هند کمرت
 

 -هنوز در آوان پادشاهی نادر، در آثار تبليغی
سياسی، و سپس در آثار پژوهشی شوروی باوری چيرگی 
يافته بود که روی کار آمدن او درست مانند ادامه 
چندين ساله ديکتاتوری بلند مدت اليگارشی خاندان او 
به پيمانه بسيار بزرگی به دليل پشتيبانی دستگاه 

 . ريتانيا بوده استامپراتوری ب
 

چنين ادعاهايی تا جايی قرين به واقعيت بودند، دست 
کم به اين دليل که خانواده نادر که از سوی امير 
عبدالرمحان خان از کشور رانده شده بود، در اواخر 
سده نوزدهم در هند بريتانيايی پناه يافته و در آن 

ه او و برادرانش متعلق ب. جا در تبعيد بسر می بردند
سياسی افغان  -جناح ميانه رو استبلشمنت نظامی

آن ها که در واقع مورد نوازش و مهر ورزی . بودند
به  1929بريتانيا قرار داشتند، در زمستان سال 

کارزار مبارزه برای احيای حاکميت دولتی افغانی 
 .پيوستند

 
با توجه به اين که نادر يک پشتون  با اين هم، 

، با رهربی افغانستان که در ناسيوناليست اشرافی بود
) انگلوفوبی(آن به گونه سنتی انگليسی ستيزی 

نيرومند بود، بنا به داليل روشنی منی توانست به مشی 
يک سويه، حال چه رسد به مشی آشکارای گرايش به سوی 

 329.بريتانيا پايبند باشد و آن را پيش گيرد
 

                                                 
بايگاني سياست خارجي روسيه، رفرنس ها در باره افغانستان، .  328

 .109-107، برگ هاي 8، موضوع 158، پوشه 13پرونده ويژه 
اين مشی در تالش های خاندان يحيی خيل مبنی بر عقد سازشنامه .  329

بير در سال های دهه نو آن هم حمرمانه ميان دولتی با بريتانيای ک
 .اوايل سال های دهه چهلم سده بيستم بازتاب يافت -سی
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ناگفته هويداست که سياستمداران خردورز و روشن 
ش و ديپلمات ها در آن سوی مرزهای افغانستان و اندي
اين را می ) در آن زمان مهچنين بريتانيا(هند 

آن ها بر خالف باور عموم، شتاب منی ورزيدند -دانستند
از ضعف قدرت مرکزی در افغانستان هبره برداری منايند 
و جنوب و خاور آن را به خاک خود بيفزايند، که در 

تقريبا به گونه اجتناب  اين صورت، مشال آن کشور
 .ناپذير از سوی شوروی بلعيده می شد

 
ن بريتانيا در کابل يسفير پيش -به گونه يی که مهفريس

در نشست اجنمن  1929نوامرب  19در سخنرانی خود در 
مهايونی پارملانی نشاندهی کرد، افغان ها با توانايی 
بالقوه بازرگانی چهار ميليون پوندی خود در سال، 

در اين جا سخن بر سر موقعيت . جذابی نيستندشريک 
جغرافيايی اين کشور در مرزهای  -ويژه سياسی

 .امپراتوری بريتانيا است
و در اين راستا برای بريتانيا در افغانستان ...

سودمند خواهد بود تا اين کشور را به عنوان يک بوفر 
چون با نزديک شدن . با روسيه نو نگه دارد) حايل(

رقيبان سنتی، به دو برابر شدن ارتش  مرزهای اين
مهفريس که ماموريت . بريتانيا در هند نياز می افتد

ديپلماتيک او در کابل ساليان درازی به طول اجناميده 
بود، به جانشينان خود سفارش منود متاميت ارضی 

 330.افغانستان را حفظ منايند
 

آن چه مربوط می گردد به مشی روسيه شوروی در مرزهای 
لی افغانستان، از مجله در دوره های جنگ داخلی سال مشا

، آگاهان کار آزموده انگليسی آن را  1929 -1928های 
 .بيخی بايسته می پنداشتند

 
در يکی از نشست های پژوهشکده مهايونی روابط بين 
امللل بريتانيا در آستانه جنگ جهانی دوم، هنگامی که 

ميان آمد،  سخن بر سر سياست شوروی در افغانستان به
روسيه مهان مشکالتی را دارد که «خاطر نشان گرديد که 

ما منی توانيم آن ها را ...ما در مرز هندی خود داريم

                                                 
330  .The Present Position in Afghanistan as affecting the Interests of the British Empire. 
Address by Lt.-Col. Sir Francis Humphrys. The Empire Parliamentary Association, 
London, 1929. -  P. 7 
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به خاطر نقض مرزهای اين کشور با اهداف صلحبانی 
 .چون خود مهين گونه رفتار می مناييم. سرزنش مناييم

کسانی که . بيخی درست بود 1929سياست روسيه در سال 
زمينه آگاهی حرفه يی ندارند، بايد  بدانند که در 

 331».مرز های سياسی عين مرزهای اداری نيستند
 

يکي از گام هايي خنستني و بس ارزنده که دولت نادريه 
آوردن نظم در عرصه هاي اجتماعي و آموزشي -برداشت

مکتب ها که در دوره بچه سقاءو بسته شده . بود
آوري سامان و گرد . بودند، سر از نو، باز شدند

اسباب و مواد درسي مکاتب که به تاراج برده شده 
 . بود، آغاز گرديد

 
هرچند به (حتا گسيل جوانان براي آموزش به خارج 

. از سر گرفته شد) پيمانه کمرتي نسبت به دوره اماني
با آن که برخي (مگر ديري نپاييد که گرايش هاي منفي

پديده هاي  از آن ها نه در مشي خود نادرشاه، بل در
 -سياسي و تباري -بيشرت ژرفرت داراي بار اجتماعي

براي منونه، . پديدار گرديدند) تارخيي ريشه داشتند
شاه با آن که بنا به گواهي بسياري، يکي از آگاهرتين 
کارشناسان نظامي کشور بود، ناگزير گرديد، ارتش را 
بر اساس داوطليب، به سان يک ارتش داراي بافتار 

عشريه يي  –با آن که بيشرت داراي بار پشتوني رنگارنگ،
هسته آن را بايد . جنگجويان بود، بازآرايي منايد

منايندگان زير  ،وردکي ها، لوگري ها و در جاي آخر
 . هزاره ها، مي ساختند -تباریستم ترين اقليت 

 
دلکش ترين انگيزه براي بازآرايي دسته هاي رزمي، 

 14اه در دوره اماني هرگاه تنخو: افزايش تنخواه بود
روپيه  20 -روپيه کابلي در ماه و در دوره بچه سقاء

 25کابلي بود، در دوره نادريه ناگزير گرديدند وعده 
براي حل اين مساله، به . روپيه در ماه را بسپرند

                                                 
331 .RIIA archives, 8/581 Afghanistan: Its place in Central Asian politics, 2nd March 
1939. P.17 - 18. 
اين ارزيابی شايد مهچنين به برخوردهای مرزی ميان شوروی ها و 

مربوط گردد، که از   1929می سال  -افغان ها در ماه های اپريل
رضی افغانستان ارزيابی می ديدگاه افغان ها چونان نقض متاميت ا

 .  گرديد
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با آن که  خبشي از  دارايي . ياري بريتانيا نياز بود
سپرده نزديک به دو ميليون کلدار از (هاي افغانستان 

هاي افغانستان که در بانک هاي هند بريتانيايي در 
. دو باره واپس شدند) دوره اماني پس انداز شده بود

مگر به هر رو، مي بايست تنها خبشي از رزجمويان پشتون 
را نگه داشت و ديگران را مرخص و آنان را به حمل هاي 

 .بود و باش  پيشني شان گسيل داشت
 

اي خريد خان ها و مالکان حکومت پول زيادي را بر
مصرف کرد و در برخي از موارد ناگزير بود امتيازات 
سنيت مشاري از قبايل و رهربان شان را احيا منايد و 
تنها پس از مرخص منودن خبشي از جنگاوران و دسته هايي 
پراگنده، توانست تا چندي اوضاع را در پايتخت  و 

  .برخي ديگر از نواحي کشور با ثبات بسازد
 

مگر، اوضاع سياسي داخلي در افغانستان را تنها 
نادرخان و نزديک . عوامل عيين ديرپا تعيني مني کردند

حاکميت اعلي را در  -مصاحبان –ترين پريامونيان او
کشور براي سال هاي سال و حتا دهه ها به احنصار خود 

از کرسي صدارت که به برادران وي  –درآورده بودند
وزارت (تا ديگر کرسي هاي کليدي رسيده بود، گرفته 

و حتا مناصب و کرسي هاي کم ....). دفاع و مانند آن
ملي گراي هوادار  -تقرر حممد عيسي خان. امهيت و صالحيت

شوروي و عضو جنبش جوانان افغان، به کرسي رييس ستاد 
ارتش افغانستان، بيشرت به يک استثنا مهانند بود که 

 332.نسبت به شوروي بود نشانگر ژست متايالت مهربانانه
 

مترکز قدرت در دست هاي مصاحبان، با دامنه يابي روز 
افزون سرکوب و روي هم رفته، خودکامگي رژمي سياسي 

در ميان سرشناس ترين قربانيان . مهراهي مي گرديد
يکي از  -]دروازي[اختناق نادريه، مي توان از ويل خان

                                                 
پس از  افتادن کابل به دست نريوهاي بچه سقاء، حممد عمر که .  332

در دوره امان اهللا خان مدتي کرسي رياست ستاد کل ارتش را داشت، 
حممد عمر  به چند زبان از . روابط تنگاتنگي با سفارت شوروي داشت

ترين افسران افغاني مجله روسي سخن مي گفت و يکي از آموزش ديده 
بايگاني سياست خارجي : نگاه شود به. به مفهوم اروپايي آن بود

فدراسيون روسيه، فوند رفرنس ها در باره افغانستان، پرونده 
 . 18-17، برگ هاي 69، موضوع 156، پرونده 12ويژه 

 



 262 صفحه …دولت و اپوزيسيون در افغانستان
 

ني، وزير حربيه پيش –مهراهان اصلي امان اهللا خان
به او اهتام توطيه . ديپلمات و نايب السطنه نام برد

و آماده سازي خيزش به سود امان اهللا بسته شد و در 
ويل خان که در آغاز . بازداشت گرديد 1930ماه جنوري 

به مست غالم بچگي دربار، خدمت را در دربار حبيب اهللا 
خان آغاز کرده بود، يکي از انگشت مشار تاجيک تباران 

توانست در زمان امان اهللا، به سرعت از نردبان  بودکه
با آن که پادشاه پيشني کامال به او . سياسي باال بيايد

 333.اعتماد نداشت
 
نادري ها، چيزهايي بسياري را مني توانستند بر او  

حممد ويل . از مجله مهرورزي به بلشويک ها را. ببخشايند
خان، مهچنان متهم به مهکاري با بچه سقاء 

به پرونده حممد ويل خان، عمال خنستني و » رسيدگي«334.بود
آخرين بازجويي يي بود که در جريان آن دست کم برخي 

 . از موازين عديل رعايت گرديد
 

در جلسه سرشناسان و افسران، حکم  1930در ماه اپريل 
دادگاه عايل در زمينه پرونده حممد ويل خان و حممود 

ه از مصر گرخيته و افسر ترکي ارتش افغانستان ک(سامي 
اعالم گرديد که مطابق آن ) به افغانستان آمده بود

                                                 
يکی از بی پرده ترين تالش ها به خاطر بی آبرو ساخنت ولی خان .  333

 -جيمز. ار و هوادار امان اهللا خان در کتاب بچونان سياستمد
پژوهشگر امريکايی صورت گرفته است که از روی ردپاهای داغ 

اوايل دهه سيم سده بيستم  -رويدادهای اواخر سال های دهه بيستم
در کابل بسر می برد که در آن جا  1931او به سال ( نوشته شده است

ستين نشست های پارملان شاهد سری کامل رويدادهای بزرگ از مجله خن
 ). افغانستان بود

 
جيمز با تکيه بر آوازه ها و بازگويی های برخی از رجال رژيم نو 

ولی خان را چونان يک توطئه ) از مجله خود نادر خان و برادرانش( 
گر و دسيسه ساز خودکامه که در آرزوی نشسنت بر ختتگاه کابل بوده 

بر سيمای خود امان اهللا خان در اثر جيمز   .است، پرداز می منايد
از ديدگاه او . نيز به مهين پيمانه رنگ سياه پاشيده شده است

 .تنها اعضای خاندان يحيی خيل سيماهای انسانی داشتند
James B. Afghan journey. Jonathan Cape, L., 1935. – P. 221 – 225 

ی تاريخ نويس افغانی، به اهتام جرم ديگری که ول -حسن کاکر.  334
» برپايی نظام مجهوری در افغانستان« -خان را بی آبرو ساخت

 .نشاندهی می منايد
 Kakar, H. Trends in modern Afghan history//Afghanistan in 1970s. N.Y., Praeger, 
1974. - P. 30 



 263 صفحه …دولت و اپوزيسيون در افغانستان
 

 –بايد حاضران بايد فيصله هنايي را صادر مي منودند 
پس (حممد ويل خان که عمال سومني شخصيت . اعدام يا زندان

در رده اصالح طلبان افغان دوره ) از امان اهللا و طرزي
مگر . وم شدخنست استقالل بود، به هشت سال زندان حمک

 335.به نام دمشن شاه و ملت اعدام شد 1933بعدها در 
 

هنوز در جريان سال اول فرمانروايي نادرشاه، بسياري 
از جوانان افغان و هوادارن امان اهللا خان مورد 

اين گونه، به دستور نادرخان، . اختناق قرار گرفتند
در گرماگرم رخدادهاي کوهدامن،  1930تابستان 

نعش سوراخ . شهردار کابل کشته شد -ديعبدالرمحان لو
سوراخ شده  و تريباران شده او بر سر خري نزد مهسرش 

دار و ندار وي ضبط گرديد و  336.به شور بازار برده شد
گذشته از اين ها، مرده او متهم به کفر و احلاد و 

 . ميگساري و باده پيمايي گرديد
 

ني مه. پغماني با توپ پرانده شد] تاج حممد[مهچنان 
گونه، فيض حممد باروت ساز را اعدام کردند که پيش از 
. اعدام نادرخان را به باد ناسزا گرفت و دشنام داد

حمي الدين آرتي، در آغاز به ترکيه گرخيت و سپس 
رهسپار هند شد، مگر گرفتار  گرديد و در پيشاور 

غبار، ده سال آزگار رقت بار در زندان و . کشته شد
گان او از کار بريون رانده شدند بست. تبعيد بسر برد

مهه اين و ديگر . و فرزندانش را به مکتب ره ندادند
شکنجه ها و جزا ها بدون دادگاه  و حتقيق  اجنام 

 . شدند
 

                                                 
سر سپرده ترين کس «ديپلمات هاي شوروي، حممد ويل خان را مهچون .  335

ارزيابي مي » شايسته ترين رجل افغانيما و روي هم رفته، شايد 
، 62، فوند ...مرکز نگهداري و بررسي: نگاه شود به. (کردند

، مگر رهربي سياسي شوروي ممکن )16، برگ 2208، موضوع 2پرونده ويژه 
 ).مني مشرد تا او را از چنگ خشم جنات دهد

جلد دوم افغانستان در مسري   40در اين زمينه غبار در ص .  336
شاه، عبدالرمحان خان لودي را که آن وقت ... «: مي نويسدتاريخ 

رييس بلديه کابل بود، به قصر دلگشاه احضار و به جمرد رسيدن امر 
کرد که او را مهان جا نزديک برج ساعت نظاميان گارد گلوله باران 

ميت . کردند و نعشش را روي خري نزد زنش به شوربازار فرستادند
 .گ -». حلني بدون نام و نشان دفن  شداو در گورستان  شهداي صا
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شگفيت بر انگيز نيست که اين گونه مشي سياسي، در 
کنار انبوهي از نا به هنجاري ها و نا به ساماني 

بسيار زودي، موجب  هاي ديرين و نو جامعه افغاني، به
بر انگيخته شدن واکنش ها، هم از سوي خمالفان والييت 
نادريه و هم در ميان اليه هاي گسرتده توده ها، 

مگر اپوزيسيون راستني رژمي را، ائتاليف بس سست . گرديد
بنياد و از نگاه سازماني و سياسي از هم پاشيده و 

ان، شريازه گسيخته، مشتمل بر هواداران امان اهللا خ
.... منايندگان اقليت هاي تباري و خبشي از روحانيون و

 .که جسته و گرخيته به آن مي پيوستند، تشکيل مي داد
 
 
 
 
 
 
 
 

رويدادهاي : »قهرمان رخدادهاي مزار« -2.3
اوايل هاي  –1929در اواخر » ترکستان افغاني«

 337]خليلي[و هنگامه  1930دهه 
، که هواداران ، روشن گرديد1929مقارن با آغاز پاييز 

. بچه سقاء در افغانستان به زودي شکست خواهند خورد
تنش ها هم در کابل و هم در استان ها به مشول استان 
. هايي در ظاهر متمايل به رژمي نو، رو به فزوني داشت

يکي از رهربان هزاره به نام اکليل خان، براي گفتگو 
ريف به شهر مزارش» کابلستان«وزير دفاع  -با سيد حسني

نائب احلکومه مزار، يکي از  -عبدالقيوم. آمد

                                                 
در اين نوشته، کوشيده شده تا به ابعاد فردي و شخصييت استاد  . 337

خليل اهللا خليلي در منت کشاکش هاي افغانستان در اواخر سال هاي 
در تاريخ نگاري افغانستان، اين  .پرداخته شود 1930و آغاز  1920

پژوهش اين حبث، پرداخنت موضوع . شهرت دارد» اغتشاش«کشاکش ها، به 
او در آن هنگام، مناينده . به سيما و شخصيت خليل اهللا خليلي است

نسل جواني از سياسيون کشورش به مشار مي رفت، که پسان ها به 
در . و دوليت مبدل گرديد) انتلکتوئل(شخصيت برجسته انديشمند 

مقاله، سخن بر سر  رويدادهايي است که زايشگر آغاز زندگينامه 
 .سياسي خليل اهللا شدند
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هواداران پنهاني نادر خان که برجسته ترين مدعي 
به مشار مي رفت،  1929باالترين مقام دوليت در اواخر 

حملي  نتوانست جلو سيد حسني را که شهر را با خزانهء
، ترک )که نزديک به نيم ميليون افغاني دارايي داشت(

اکترب، حکومت مزار به دست  27در. مي گفت، بگريد
خليل اهللا خليلي افتاد، که در برابر  -مستويف

عبدالقيوم مستقالنه قيام منوده، نريوهاي هزاره ها را 
سرکوب، و پس از آن، خود را نائب احلکومه ترکستان 

 . افغاني اعالم کرد
 

خليل اهللا که بعدها در کشور و فراتر از مرزهاي آن، 
نامور شد، در ) استاد خليلي(ليلي به نام خليل اهللا خ

. تصاديف ندرخشيد 1929سپهر سياسي زمان جنگ داخلي 
حممد حسني خان از عشريه صايف، از رجال پرقدرت  -پدرش

عصر امري حبيب اهللا خان و مستويف املمالک وي بود که به 
امان اهللا خان، متهم به فساد و ديگر  -فرمان امري نو

حمکوم به اعدام شد  1919ال تبهکاري ها گرديده و در س
و خانهء وي در کابل مصادره و به عنوان اقامتگاه به 

بنا به وصيت . دسرتس مناينده سياسي شوروي گذاشته شد
حمکوم، خانواده اش را خبشوده، امان دادند، اما به 
استان چاريکار تبعيد منودند که با درآمد اندکي از 

 . مدرک جايدادهاي حمدود شان مي زيستند
 

خليل اهللا در خانه به گونه بايسته آموزش های سنتی 
مهندس  –ويتيج. به گونه يی که آ. ديد و پرورش يافت

امريکايی که از سوی امير حبيب اهللا خان برای ساخنت 
.] گ-)در جبل السراج[(نيروگاه برق در افغانستان 

شده بود، و باری هم مهمان مستوفی املمالک  گمارده
پسر بچه از مهان آوان کودکی : آوردبود؛ به خاطر می 

 روحيه جنگاوری داشت و حتا هنگام بازی با ديگر
کافر خيالی را با تپانچه هتديد می  کودکان اروپايی

  338.کرد
 

حممد حسني خان در : به گونه يي که عبدالغين مي نويسد
آستانه  اعدام، از امان اهللا خواهش کرد تا به 

به [هد که در پاسخ فرزندانش امکان ادامه آموزش بد
                                                 
338 . Jewett A.C. An American Engineer in Afghanistan. Ed. By Marjorie Jewett Bell. The 
University of Minnesota Press, Minneapolis, 1948. - P. 34 
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: ، شنيد]».گ-عاقبت، گرگ زاده گرگ شود«: مصداق
آموزش دادن به آن ها به معناي پرورش گرگ هاي درنده 

خليل اهللا با  339.»هر چه کين، آن ها آدم مني شوند. است
مادرش دخرت يکي از خان هاي (آن که پدر و مادر 

روستاي کوهستان پروان، بود که پيش از رويدادهاي 
را از آوان کودکي از دست داده ) درگذشته بود 1919

به رواييت وي دبستان روستايي را به : بود، آموزش ديد
پايان رسانيد و بنا به روايت ديگر، در ليسه با 

کابل دانش فراگرفت و سپس، چندي هم 340پرستيژ حبيبيه

                                                 
 339 . Ghani, Abdul. A Review of  the Political Situation in Central Asia. Lahore, 1921, 
p. 105-106. 

کسی که به حممد حسين خان  –شگفتی بر انگيز است که امير حبيب اهللا 
در مهه امور اختيارات و صالحيت های بسيار داده و بارها بر او 

نگاه شود . دستربدهای مالی اش را خبشوده بود؛ او را گرگ می ناميد
 .214. به اثر جيويت پيشين، ص

 
اي سياسي ـ اجتماعي رجال دوليت و شخصيت ه«در کتاب .  340

، منبع .49. ، ص1967 ، مسکو،)فرهنگ اطالعاتي(» افغانستان
نقش روحانيون در زندگي اجتماعي «: ديپلوماتيک شوروي، زير نام

آگاهي هايي گسرتده يي در باره آموزش  ،1957،  چاپ سال »افغانستان
 . خليل اهللا خليلي در ليسه حبيبيه، در دست مي گذارد

 
مذهيب و  -لي به عنوان يکي از پيشتازان سياسيدر کتاب، خلي

: نگاه شود به. انديشورز نامدار کشور و منطقه معريف مي شود
بايگاني سياست خارجي  فدراسيون روسيه،  اسناد رفرنس در مسايل 

 .40، برگ 14، موضوع 241،  پرونده 39افغانستان، پرونده ويژه 
 

پيوند  1929» انقالب«گوشه يي از زندگينامه سياسي خليلي که با 
دارد، تا کنون کمرت از سوي پژوهشگران موشکايف شده است؛ هرچند، 
مشاري از خاورشناسان شوروي با ژرفنگري به بررسي مرياث سرايشي و 

 . نوشتاري وي پرداخته اند
 

مونشن بانو پرونتا رسالهء دکرتايش را درين گسرته در دانشگاه 
او بارها در مهايش هاي بني املللي . مجهوري آملان فدرال نگاشته است

در باره جلوه هاي گوناگون زندگي و پويايي خليلي سخنراني کرده 
سخنراني وي در سومني کنفرانس : براي منونه، نگاه شود به( .است

در کمربيج  1995در سپتامرب ) ايران شناسي(» ايرانستيک«اروپايي 
يک رهزن، نوشته   يک رابني هود افغاني يا –بچه سقاء :  زير عنوان

 . 1929خليل اهللا خليلي، 
Bacca-i Saqqa`- an Afghan Robin Hood or a bandit: Khalilullah Khalili`s revision 
of  1929. 
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در بيست و اند سالگي، . در آجنا به آموزگاري پرداخت
تاجيک ها و پشتون هاي (ا او، که در ميان مشايل ه

منو يافته بود، به جنبش ) تاجيکي شده مشال منطقه کابل
بچه سقاء گرويد و يکي از بي آاليش ترين و حتصيل 

در زمستان سال . يافته ترين هواداران اين جنبش شد
جزء بلندپايگان حملي سقاوی گرديد و به کرسي 1929

 .مستويف ترکستان افغانستان گماشته شد
 

کابلستان، نه تنها او را سرخورده و نوميد سقوط 
که برعکس، سرسخيت، ] انگيزهءآن گرديد[نساخت، بل 

. صالبت و شگردهاي شگفيت برانگيزي را به منايش بگذارد
او نادر خان را دست نشانده انگليسي ها خواند و طرح 
اجياد دولت نوی را در مشال با پيشگامي باشندگان 

اين طرح، نه تنها  341.کشيد ازبيک، تاجيک و ترکمن پيش
و  وي، بل نيز براي حمافل معني سياسي براي خمالفان

جدايي از . ديپلماتيک شوروي غري منتظره بود -نظامي
آن که به پندار خليل اهللا، عامل مهم توانايي زيسنت 

مي بايسيت در محايت مهسايه مشايل ـ شوروي و  »دولت«اين 
 . اشددوسيت با مجهوري هاي شوروي هنفته ب

                                                                                                                                                             
امري «کتاب خليلي در بارهء عصر  ،منبع اصلي پژوهش بانو پرونتا

عياري از خراسان ـ امري حبيب اهللا، «) (بچه سقاء(» حبيب اهللا کلکاني
  .بوده است) 1990، چاپ پيشاور، »خادم دين رسول اهللا

 
بيوگرافيک تاريخ افغانستان دوره حاکميت حبيب اهللا  -سوژه سياسی
استاد زبان پارسی دانشگاه بامربگ به  -هريوی. توجه شبچه سقاء 

برخی از دستاوردهای  2008-2007در سال های  –خود جلب منوده است
س های برگزار شده در برلين و پژوهش های خود را  در کنفران

 .ارفورت ارائه منود
 
ادبيات شناس افغانی، از شيفتگان پژوهش زندگانی،  -رجنرب. م

آفرينندگی و ارثيه ادبی خليلی در دوشنبه شهر کتاخبانه يادبودی 
به نام خليلی گشوده است که در جنب انستيتوت خاورشناسی و ميراث 

رجنرب و مهکاران اين انستيتوت . خطی فرهنگستان علوم تاجيکستان است
کتابی را به چاپ رساندند به پاس آفرينندگی خليلی  2006به سال 

در تاريخ زندگانی و پويايی های او » لکه های سپيد«که گواه بر 
منتخب اشعار استاد خليل اهللا خليلی، به کوشش و انتخاب حممد  -است

 زاد، دوشنبه، جوره بيک نذری، مباشر اکرب: جعفری رجنرب، حمرران
 .برگ 305، در 2006

 
، 2، پرونده ويژه 62، فوند ....مرکز نگهداري و بررسي.   341

 .197، برگ 1806پرونده 
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خليلي که در گذشته به عنوان يکي از سرسخت ترين 
دمشنان شوروي بنام بود، براي اثبات حسن نيت خود، 
دستور داد تا پناهجويان آسياي ميانه آزادانه، به 

در اين سند، که در نامه هاي .ميهن شان بازگردند
معاون گورنر  -فراخوان خليلي«شوروي به  ديپلماتيک

مستويف مزار (داده شده است  نام) جنرال ترکستان
نوامرب  19نزديک به سه هفته يعين از آخر اکترب تا 

در اسناد   با آن که. ، در منطقه فرمانروايي کرد1929
 -يا از نام نائب احلکومه و يا معاون وي امضا مي کرد

 : آمده است) والدميري بويکو
 
تاسی از مناسبات هنايت دوستانه موجود ميان  به«

المي حبيب اهللا با حکومت معظم شوروي، مهاجران حکومت اس
مقيم در سرزمني افغانستان، هرگاه خواسته باشند به 
وطن اصلي شان برگردند، هبرت است خود در اين باره 
تصميم بگريند، که کجا براي بود و باش آينده شان هبرت 

از جانب حکومت اسالمي حبيب اهللا در مزار شريف، . است
اين مردم، هيچ ممانعيت در زمينه براي هببود رفاه 

دولت معظم احتاد شوروي طبق اطالعيه رمسي موجود . نيست
در نزد ما،آماده است تا اين مهاجران را پذيرفته و 
زمينه بازگشت و اسکان با عافيت آن ها را در ميهن 

  342.»شان فراهم منايد
 

وعده سپرد تا در آيندهء » خود گماشته«فرمانرواي 
منايندگان باشندگان حملي را برگزار منايد نزديک کنگره 

که در آن در نظر بود حکومت داميي مشال افغانستان را 
او و هوادارانش، مطمئن بودند که واليات . برگزيند

قطغن ـ بدخشان و ميمنه نيز به هسته دولت آينده مشال 
 .خواهند پيوست

 
با فرا رسيدن هفته دوم ماه نوامرب، هيات هايي از 

آقچه، شربغان و سراسر منطقه مزار، آغاز به  بدخشان،
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به مزارشريف، » جملس منايندگان با صالحيت«آمدن به 
از ديدگاه بافتار تباري، در ميان منايندگان، . منودند

ازبيک ها، ترکمن ها و تاجيک ها از نگاه مشار، بيشرت 
اين در حايل بود که در مجع آنان، . از ديگران بودند
اصال به ) پشتون ها(ها و افغان ها منايندگان هزاره 

دسته هاي باالدست تر، جنگاوران مسلح . چشم مني خوردند
مگر رهربي . ترکمن ها به رهربي ايشان خليفه بودند

 . سياسي را خليل اهللا پيش مي برد
 

با اين مهه، جانب شوروي، با پيدايي يک چنني متحد 
ناخوانده و ناخواسته، به ويژه طرح هاي وي، با 

به پنداشت . لواپسي فوق العاده برخورد منودد
از مجله ( منايندگان ديپلماتيک شوروي در آسياي ميانه

پياده شدن چنني طرحی، پيش از مهه به «، )زنامينسکی
يکي : معناي تقسيم افغانستان به دو خبش خواهد بود

جنوب خاوري به رهربي نادر خان، با نفوذ بيشرت 
رتي به رهربي خليل اهللا، با انگليسي ها و ديگر مشال باخ

مگر چنني کاري را بايد برای ما . عمدتا تاثري شوروي
تقسيم افغانستان در اوضاع کنوني . ناپذيرا پنداشت

ما به افغانستان . بيشرت به سود انگليسي ها است
. نياز دارمي واحد، غري قابل جتزيه و داراي متاميت ارضي

ه مهني دليل، و ب) ...بويکو است -تکيه از نويسنده(
انديشه هايي که در سر پرشور و گرم خليل اهللا پديد 

چون که هنوز . آمده اند، ناگزير کنار گذاشته شوند
کار شوروي ها عليه انگليس در افغانستان چندان بد 

 343.»پيش مني رود
 

مگر، بسيار به زودي روشن شد که طراح اجياد دولت مشال 
چون او . ندارد افغانستان، خود به انديشه هايش باور

. و پريامونيانش در عني زمان گفتگوها را با اس
قونسل شوروي در مزارشريف براي  - S.Weizegerوايتزاگر 

که عمال به معناي دادن (گرفنت رواديد يا ويزاي شوروي 
پول (و گسيل اشياي گرانبها ) درخواست پناهندگي بود

که در (به آن سوي مرز ) و پوست قره گل يا قره قل
ظر بود پول ها در يکي از بانک هاي شوروي واريز و ن

پيش مي  ،)پوست ها در گدام هاي آن انبارهاي شود
 . بردند
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با مهه شک وگمان ها در بارهء طرح هاي اسرتاتيژيک 
خليل اهللا، حمافل سياسي و نظامي ـ ديپلماتيک شوروي مني 
توانستند مهکاري يکي از هواداران چندي پيش بچه 

هم سرسخت ترين و دو آتشه ترين آن ها را، آن  -سقاءو
با سنجش به پشتيباني از او و کسان مهانند او که از 
توانايي حفظ توازن در برابر انگليسي گرايي نادر 

به سان ابزار در «شاه جديد، برخوردار بودند؛  -خان
بازي افغانستان، که اجنام و فرجام آن تا هنوز روشن 

که توانايی متوازن ساخنت  ، چونان نريوي ذخريه؛»نبود
گرايش های شاه تازه بر ختت نشسته هوادار انگليس را 

 .داشت؛ ناديده بگريند
 

که آخرين بقاياي «(در تاشکنت، اعضاي گروه خليل اهللا 
و پيش از مهه، خود ) »رژمي حبيب اهللا پنداشته مي شدند

او، چونان شخصيت هاي هر چند هم متباين، مگر با آن 
. آ. سياسي، ارزيابي مي شدند هم بي ترديد

مناينده فوق العاده کميسارياي خلق در  -زنامينسکي
امور خارجي در ازبيکستان، ضمن گزارشدهي در باره 
اين مساله به رهربي دفرت آسياي ميانه يي کميته مرکزي 

: سراسري شوروي، مي پنداشت که) بلشويک(حزب کمونيست 
انستان، که سودمند است تا آن ها را در بازي افغ«

آغاز و اجنام آن کامال  پيدا نيست، به سان ابزار با 
 344».خود داشته باشيم

 
هزار جلدي پوست 19نوامرب، گروه خليلي يک حمموله  12در 

قره قل را از مزار شريف به ترمز، براي فروش به 
کارمند  -حمموله کاال را خليفه عبداهللا. شوروي فرستاد

يک روز بعد، . راهي مي کردگمرکات و معتمد خليل اهللا مه
نفر، با  46 -بيشرتينه اعضاي گروه رجال هاي مزاري

پاسپورت هاي جتاري در قونسولگري شوروي رواديد 
گرفته و در هر حلظه آماده گذر از  مرز ) ويزا(

  345.بودند
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در شهر، در واپسني حلظات، هواداران بازمانده نادرشاه 
نگارش نامهء  خليل اهللا خود، با. تريباران گرديدند

دوستانه و هشدار دهنده يي در باره تغيري حمتمل اوضاع 
و هبرت بودن بريون رفنت پرسونل ديپلماتيک شوروي از 

با توجه به اين که ممکن است من و «: مزار، رو آورد
ديگر اشخاص متنفذ ديگر در اين جا حضور نداشته 
باشيم، مي خواهم شخصا به اطالع مشا برسامن، که با 

ه به اين که امکان به قدرت رسيدن هرکساني از هر توج
آدم هاي هرجايي و دمشنان دوسيت  -قماش و گروه

افغانستان و شوروي، هست، شايد آن ها با هبره گريي از 
  346.»فرصت، به مشا آسيب برسانند

 
در آستانه رفنت، او چند روز پياپي و با پافشاري از 

ل هيأت مزار ما مي خواست تا هواپيمايي را براي گسي
بايسته بود تا روشن . به کابل به دسرتس وي بگذارمي

منايند که در پايتخت چه مي گذرد و چه کسي بر اريکهء 
براي مصوونيت هيأت، . قدرت نشسته است و مانند آن

پس از کاغذ . فرستادگان نادر را گروگان نگه داشتند
هاي بسيار جانب شوروي، » راندمان«پراني ها و 

هيات مزاري که تصميم گرفته بود تا با اسپ سراجنام، 
راهي کابل گردد، موفق گرديد يک فروند هواپيما را 

 . براي پرواز به کابل به کرايه بگريند
 

مناينده نظامي، فقري  -حممد رفيق: هيأت متشکل بود از
مناينده روحانيون وخواجه  -حممدـ حاکم مزار، عطاء حممد

در کابل با گرجموشي ان آناز . عثمان ـ مناينده تاجران
نادر که ديگر اعالم پادشاهي کرده . پذيرايي منودند

بيعت  منايندگان به شاه. بود، خود آنان را بار داد
روز  اما يک. کردند و از وفاداري شان اطمينان دادند
نوامرب، به  18پس از برگشت از کابل، يعين به تاريخ 

آنان  مردمي که بي صربانه در فرودگاه چشم به راه
حبيب اهللا زنده است و در کابل «: بودند، گفتند که

  347.»فرمان مي راند
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در مهان روز، به ياري گروه خليل اهللا، برونربي کارکنان 
پس از . قونسلگري شوروي از مزارشريف آغاز گرديد

چندي، افراد وي نيز شهر را که بالفاصله از سوي دسته 
اشغال گرديد، هاي کوهستاني به رهربي حممد عظيم خان 

حاکمان جديد فرمان دادند که هيچ کسي را . ترک گفتند
وايزاگر و  -مگر قنسول. نگذارند از شهر بريون برود

مهکاران باقي ماندِه منايندگي شوروي توانستند با دادن 
با دو ) اداره پوليس(» کوتوايل«رشوه به فرمانده 

فروند هواپيما، زير رگبار مرمي کساني که آنان را 
عقيب مي کردند، به شکل معجزه آسايي از مزار  ت

 .بپرند
 

خليل اهللا و مهراهان را درست مانند هم ميهنان اماني 
شان که چند ماه  پيش آمده بودند، به تاشکنت 
فرستادند که در شرايط بس ناگوار دربنديان، روزگار 

خليل اهللا که بي روزگار و بي سرپناه  .به سر مي بردند
باش در جاي سرد، تنها با محايت هم بود، با بود و 

به عنوان  -ميهنانش توانست زنده مباند که به وي
فرزند برخاسته از يک خاندان سرشناس، هرچند هم 
 -بينوا که طي ساليان دراز مورد بي مهري قرار گرفته

با کمال ميل کمک مي کردند، زيرا به سپاسگزاري و 
 . توامنندي بازپرداخت وي اطمينان داشتند

 
شايان يادآوري است که اين هوادار برجسته بچه سقاء، 

حتا . هيچگاه نتوانست با بلشويک ها زبان مشرتک بيابد
در تبعيد هم برخورد انتقادي خود را در برابر 

هرچه بود، جانب . متحدان مؤقت خويش پنهان مني کرد
افزون بر آن، . مقابل نيز با وي برخورد مهانندي داشت

ن خود را به غصب اموال متعلق به او خليل اهللا، ميزبا
به . يعين حمموله هاي پوست قره قل و اسپ ها متهم ساخت

گونه يي که در باال هم يادآوري گرديد، به راسيت که 
گروه ياد شده در آستانه گريز به آسياي ميانه، در 

حمموله هاي پوست قره قل را به شوروي  ،1929نوامرب 
 . فرستاده بودند

 
کسان ديگري، از مجله برخي از بازرگانان  با اين هم،

. افغاني نيز ادعاي حق مالکيت بر آن ها را داشتند
اما  به وضع، نه مساله قره قل متنازع فيها، بل  
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اين امر که دولت شوروي رژمي نادرخان را به رمسيت 
شناخته بود و پناهجوي سياسي با چهره مشکوک در چشم 

برپايي روابط با خليلي، به هيچ رو در  -ميزبانش
نادر شاه، مساعدت مني کرد، به ويژه رنگ و بوي 

 .هنگامه برانگيز مي داد
 

مسوول خبش خاور ميانه  -) Zuckermann(تسوکرمن 
کميسارياي خلق در امور خارجي ضمن تبادل نظر با قره 

معاون کميسارياي خلق در امور خارجي در باره  -خان
ا حق به جانب مش«: مهاجران مزار چنين مشوره داد

ما مني بايست در اين موضوع مداخله مي . هستيد
مسکو و تاشکنت با گذشت هر روز، از حضور 348.»منودمي

خليل اهللا در خاک شوروي بيشرت پريشان مي شدند و آماده 
بودند از هر هبانه يي براي بازگشت او به افغانستان،  

 .هبره گريي کنند
 

يل اهللا و دعوت شخص فرمان نادر خان، مبين بر خبشايش خل
شاه از وي براي برگشت به ميهن، بن بست پديد آمده 

مگر کوهستاني شورشگر و شوريده، چندي در . را شکست
نادر شاه «: بي آاليشي رژمي نو کابل شک و ترديد داشت

مرا خبشوده است، مگر من تا کنون نه او را خبشوده ام 
ان، او را در افغانست. و نه از او پوزش خواسته ام

او حرف خود را مي زند؛ قرآن را مي : خوب مي شناسند
  349.»بوسد؛ مگر با آن هم فريب مي دهد

 
بي مهري . اما، ناگزيري ها نريومندتر از کار برآمدند

هاي توانفرساي غربت، خليل اهللا را واداشت تا پيشنهاد 
قهرمان رويدادهاي «، 1930فربوري 17در . شاه را بپذيرد

به آگاهي ) 1929م سقاوی پاييز کودتاي دو(» مزار
نادرشاه رساند که براي برگشت به ميهن آماده است 
مگر به شرط اين که به وي تضمني مصوونيت، هزينه راه 
و اجازهء بود و باش در هرات ـ جايي که عبدالرحيم 

چنني اجازه يي . مامايش کار مي کردـ داده شود -خان
سرته زير به وي ارزاني گرديد و گريزي مزاري به گ

 .برگشت) دايی اش(فرمان  مامايش 
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خليل اهللا، بي آن که کرسي رمسي يي در اداره هرات 
گرفته باشد، تاثري چشمگريي بر زندگي اجتماعي و سياسي 

تکيه گاه  -او با روحانيون. آن سرزمني برجا گذاشت
نزديک شد و ] صايف[عبدالرحيم خان] نايب ساالر[اصلي

بر گروه ترقيخواه سرور جويا مبارزه شديدي را در برا
اين گروه که در گري و دار رويدادهاي . به راه انداخت

رخيت يافته بود و بيشرت متشکل از جوانان بود، تا  1929
 . مدتي براي عبدالرحيم خان دردسر ساز نبود

 
چون پيکان اصلي نکوهش آن بيشرت متوجه ناسخته ترين 

گر هنگامي که م. بود) کنسرواتيسم(مظاهر حمافظه کاري 
برخي از مهره هاي رسومخند هرات، از مجله فرمانده 
ستاد پادگان هرات، فرمانده تأمينات يگان هاي نظامي 
و خبشي از فرماندهي دسته هاي رزمي هزاره ها به گروه 
ترقيخواهان پيوستند، اين گروه به يک گروه پر 

شايد، عبدالرحيم . نفوذتر اداري ـ سياسي مبدل گرديد
خليل اهللا، که هنوز از  -ه ياري خواهر زاده اشخان ب

خسته نشده بود، تصميم گرفت،  1929پيکارهاي سال 
 .پويايي هاي هاي ترقيخواهان را متوازن گرداند

 
سؤ قصد بر سرور جويا در  -نقطه اوج اين کشاکش ها

جوياي ژورناليست به شدت زخم برداشت . بود1930دسامرب 
دست خليل اهللا را دخيل مي که در پشت پرده اين حادثه، 

جويا، در آستانهء حادثه، پس از هتديد هاي . دانستند
. پيهم، ناگزير شده بود تا از وايل خواستار کمک گردد

مگر، عبدالرحيم خان در پاسخ، يک قبضه تفنگچه 
چندي پس . ناکارآمد را براي دفاع از خود به وي داد

ديد و از حادثهء سؤ قصد، شبنامه يي در شهر پخش گر
چند روز پيش، «: در آن هدف ماجرا چنني توضيح شده بود

مسلمانان مؤمن و صادق گردآمده در يک دسته، با 
گروهي از افراد بي خدا و مفسدان يف االرض تسويه 

بر پايه اطالعات قونسلگري 350.»حساب منودند) تصفيه(
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شوروي در هرات، نويسنده شبنامه، کسي جز خليل اهللا با 
دوست وايل و رييس پوليس،  -حممد عظيم خانمهدسيت حاجي 

  . نبود
 

خليل اهللا، تا مرز توطئه » هراتي«هر چه بود، هنگامه 
ها و دسيسه ها و اقدامات دهشت افگنانه در برابر 

خليلي که در آن هنگام، . نريوهاي ترقيخواه پيش نرفت
هنوز بسيار جوان بود، با داشنت قرحيه عايل، در وقفه 

هاي سياسي، به پژوهش ها کشاکش ميان  هاي پديد آمده
و کاوش هاي تارخيي ـ فرهنگي مي پرداخت و کتابي را 

تاريخ سياسي و جغرافيايي و ( 351»آثار هرات«زير نام  
شرح احوال سخنوران و دانشمندان و هنرمندان هرات، 

به رشته نگارش درآورد و با شيوه سنگي 352)1308چاپ 
، نويسنده 1931الدر س. به چاپ رسانيد) ليتوگرايف(

تازه به پختگي و نام و نشان رسيده، که مصرانه به 
کابل دعوت مي شد، تا مسپاتي اش را به رژمي جديد به 

 .منايش بگذارد، اثرش را به نادرشاه اهدا کرد
 

اما اين گونه ژست، هنوز به معناي آشيت او با نادريه 
، 1931خليل اهللا، در پايان ماه مي : نبود) نادري ها(

قنسول شوروي  -پلياک. در آستانه رفنت به کابل، از آ
در هرات تقاضاي ديدار حمرمانه منود که در جريان آن، 

. گردانندگان نو کشور را به باد نکوهش سخت گرفت

                                                                                                                                                             
در . به دليل سخنرانی در برابر رژيم نو کابل به زندان افتاد

 . چند بار زندانی گرديد 1961آينده نيز تا پايان زندگانی خود در 
کتابواره اطالعاتی بيوگرافيک، تاليف  -افغانستان: نگاه شود به
 .103. ، ص2002يژف، مسکو، 

   
ب سه جلدي اکنون در کتاخبانه يکي از نسخه هاي اين کتا.   351

يک ( نگهداري مي شود)  Library Wineder( مرکزي دانشگاه هاروارد
). نسخنه الکرتونی آن در کتاخبانه دانشگاه نيويورک هم هست

نويسنده اين امکان را يافت که با آن در دوره بازديد علمي از 
در . آشنا شود 1999هبار  -1998اياالت متحده امريکا در پاييز 

، تذکر داده مي شود 1930مراسالت ديپلماتيک شوروي آغاز سال هاي 
به چاپ رسيده بود، از سوي  1931که کتاب خليلي که به سال 

کارمند کميسارياي خلق در امور خارجي به زبان روسي  -ماکسيمف
برگردان شده بود و اصل کتاب به زبان پارسي، به کتاخبانه 

 .   سپرده شدکميسارياي خلق در امور خارجي 
اين کتاب، چندي پيش در ايران از سوي انتشارات عرفان جتديد .   352

 .گ -چاپ شده است
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جنبش گسرتده «افزون بر آن، عزم خويش را مبين بر رهربي
خليل اهللا حتا از 353.در کابل اعالم منود» خمالف نادريه
ش کرد تا در تأمني ارتباط وي با امانيه قونسل خواه

آن . برايش ياري رساند]) خان[هواداران امان اهللا (
هم، مي خواست، اين گونه متاس ها را از طريق 
کارمندان منايندگي سياسي شوروي در کابل برقرار 

 !منايد
 
پلياک که با انديشه هاي خليل اهللا و زندگي سياسي . آ

دمشن سوگند خورده «او را وي به خوبي آشنايي داشت و 
مي پنداشت، به خواهش ها و ] يعين شوروي ـ بويکو[» ما

پندارهاي مهمان ناخوانده خويش، بس به ديدهء شک و 
ترديد مي نگريست و حتا در پشت پرده آن، ترفند را 

و به راسيت، شوروي ستيزي خليل اهللا، . نفي مني کرد
آزردگي وي و دشواري هايي که در هنگام 

در تاشکنت با آن ها سردچار گرديد ه ) تبعيد(دنپايي
بچه «بود، حال چه رسد به نقشي که او در دوران جنبش 

بازي مي منود، صداقت برنامه هاي وي مبين بر » سقاء
را زير ] خان[ 354»به سود امان اهللا«راه اندازي کودتا 

 .سوال مي برد
 
هاشم خان، تا  -نادر و پيش از مهه صدراعظم» حواريون«
ن هنگام چندين بار به خليل اهللا پيشنهاد منوده بودند آ

روشنگري بر «تا به پايتخت برگشته و گو اين که در 
. ياري رساند» برخي از زواياي تاريخ عصر بچه سقاء

شايد پايوران دوليت به راسيت به توانايي هاي علمي ـ 
بسنده است از کتاب سه (ادبي او ارج مي گذاشتند 

يادآوري مناييم، که در هبار سال  »آثار هرات«جلدي 
                                                 

بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، رفرنس ها در باره .  353
 .114، برگ 8، موضوع 158، پوشه 13افغانستان، پرونده ويژه 

اگزير خبش هايي از زندگينامه وي، که درين خبش آمده است، ن.   354
تاجيک  ادبيات پژوه -مي گرداند تا به ارزيابي هاي صابر مريزايف

در پيوند با مرحله آغازين روشنگرانه در افغانستان، به ويژه در 
سال هاي دهه (از سخنوران اين دوره «آن تز وي مبين بر اين که 

، که به هواداري از امان اهللا خان برخاسته بودند، )بويکو -1920
نام برد، مي توان ) تکيه از بايکو است( اهللا خليلي  خليلبايد از 

مريزايف، صابر، مرحلهء آغازين : نگاه شود به. شک و ترديد کرد
ادبيات روشنگرانه در افغانستان، رساله نامزدي دکرتاي علوم 

  .15.، ص1994زبانشناسي، به شکل سخنراني علمي، دوشنبه، 
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مگر ). ، چاپ و به نادرشاه اهدا گرديده بود 931
دليل اصلي تالش آن ها براي برگشت خليل اهللا به کابل، 
در گام خنست،آرزومندي مرکز براي پايان خبشيدن به 

وايل هرات بود که مي  -نيمه خودگرداني عبدالرحيم خان
-ستيابي به مهني مقصدبه خاطر د[خواستند خليل اهللا را 

هرچند هم عايل قدر، مگر به هر رو،  -به عنوان.] گ
 .گروگان، نگه دارند

 
، به کابل رسيد و 1931جون 12خليل اهللا، مقارن تاريخ 

از سوي صدراعظم و ديگر مهره هاي کليدي حکومت و سر 
او، با نادر خان سه . اجنام، نادرشاه پذيرفته شد

است خليل اهللا، دو برادر و به درخو. ديدار آزگار داشت
حممد يوسف خان، يکي از سازماندهندگان اصلي  -عمويش
کوهدامن، که نزديک بود به هباي ختت و تاج  1930خيزش 

ژست . نادرخان بينجامد، از بازداشت رها شدند
سخاورزانه و آشيت جويانه در برابر خليل اهللا و ديگر 

گليم  اقدامات مهانند حکومت، به آن امکان داد تا
را برچيده و خليل » آخرين بازماندگان عصر حبيب اهللا«

اهللا را از راه هاي صلح آميز گرويده ساختارهاي قدرت 
خليل اهللا، پسانرت در . رژمي ساخته و با آن آميزش دهد

به (زمان ظاهر شاه و داوود خان به کرسي هاي برين
و نيز به کرسي استادي ) [...مشول وزارت و سفارت

. رسيد.] گ -انشکده ادبيات دانشگاه کابلادبيات د
مگر شهرت بزرگي را به عنوان سخنور با قرحيه و بي 

 .به دست آورد 355مهتاي شعر دري
 
 
 

شورش . رژمي نادر شاه و اپوزيسيون. 3.3
 :و پيامدهاي آن) 1930اگوست-جوالي(کوهدامن

                                                 
، در غربت، در شهر 1986ال خليل اهللا خليلي، در سچراغ زندگاني .  355

 27که پس از رويدادهاي [او، . مرزي پيشاور پاکستان بي فروغ شد
در آن سال ها با ] به پاکستان پناهگزين شده بود 1978اپريل 

پويايي کار بيشرت داراي بار ادبي بس بزرگي را به سود اپوزيسيون 
» رفتاستخوامن سوخت جانا، آشيامن درگ«سروده . اسالمي اجنام داد

 -که استاد آن را به ياد غزل شيواي داکرت صحرايي سروده بود،([
به گونه بس شگفيت برانگيز، برگ پاياني دفرت زندگاني سياسي   ].)گ

 . او گرديد
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هواداران امان اهللا  -امانيه يا اماني ها(امانيست ها 
 در سيماین انديشه هاي جوانان افغان، پريوا –) خان
نشست . نادر شاه تبارز کردند ترين خمالفان بارز

جوانان افغان در کابل، به خاطر مبارزه در برابر 
. نادر در آستانه اعالم پادشاهي وی، برگزار گرديد

غالم حمي الدين آرتي  -يکي از اشرتاک کنندگان نشست
با دولت جديد کمک  هر مجعيت يا فردي که«اعالم منود که 

و مهراهي کند، به معناي آن است که شريک جنايت 
چون اين مهکاري در هر صورت به معناي مهکاري با 356،»است

انگليسي ها است که هرگز  به يک افغانستان نريومند 
 .»ذينفع نيستند

 
غبار، که نشست در خانه وي برگزار گرديده بود، 

ي تواند نظامي در افغانستان م«ابراز نگراني کرد که 
فرمانرواي بسيار کم سواد و از « -مهانند رژمي رضا شاه

در » ديدگاه سياسي بي جتربه، مگر مستبد و خودکامه
عدم «مگر او بر آن بود که  357.»ايران، روي کار آيد

کمک و عدم مهراهي با دولت به تنهايي کايف نيست، زيرا 
پس . بيطريف مجعيت را به يک دسته متاشاچي مبدل مي کند
 358.»تصويب شود که عالوتا ضد دولت مبارزه به عمل آيد

عبدالرمحان لودين شايد به دليل ضعف جوانان افغان، 
صرب و انتظار و مشاهده و تعقيب ...«پيشنهاد کرد 

سراجنام، نشست با . »اوضاع اداري و مملکت الزم است
اکثريت آرا فيصله کرد که مبارزه خمفي ضد دولت جديد 

                                                 
غبار، افغانستان در مسري تاريخ ، جلد دوم، : نگاه شود به.    356
 . 1999، ويرجينيا،  38ص 
، مقايسه 39 -38جلد دوم، ص غبار، افغانستان در مسري تاريخ،.   357

)] مقايسه رضا خان و نادر خان از ديدگاه تراز سواد آنان[(غبار 
زيرا نادر يکي از باسواد ترين و آزموده ترين . درست نيست

نظاميان افغانستان بود و يک سياستمدار بس با جتربه و با کياست 
 .در عرصه هاي گوناگون

در مسري تاريخ  چنني آمده در منت دري جلد دوم کتاب افغانستان [
در ايران براي آن که زمينه براي جانشني شدن رضا خان يک «: است

ضابط گمنام به عوض سلسله قاجار  مهيا گردد، خنست ضيا الدين 
طباطبايي مثل بچه سقاء روي صحنه آورده شد تا متنفذين مردم 

 رضا. ايران را برجناند و آماده براي پذيرش يک رژمي جديد منايد
در حايل . خان با اين ترتيب پادشاه مقتدر و مستبد ايران گرديد

که سواد حسابي نداشت و از فرهنگ و حتصيل و جتارب سياسي حمروم و 
اين وضع با نقشه و شکل ديگري اينک در افغانستان . به دور بود

 .   ]»تطبيق گرديده است
 .مهان جا.  358
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ب گردد ويل مبارزه علين فعال به صورت موقيت به شدت تعقي
معطل گذاشته شود تا ديگ اين حبران در افغانستان از 
غليان بيستد و دستگاه حاکمه جديد به شکل ثابت خودش 

آن گاه مجعيت تاکتيک مبارزه . را به مردم نشان بدهد
علين خود را نيز به استقامت هدف غايي در داخل کشور 

 359.»تعيني خواهد منود
 

که در آن کساني مانند » آشيت ناپذيران«گروه نامنهاد 
مدير خبش شوروي در وزارت خارجه  -360حفيظ اهللا ويل

افغانستان، عضويت داشتند، متمايل به قاطع ترين 
. بودند) به مشول ترور او(اقدامات بر ضد نادر شاه 

مگر در عمل فراتر از چاپ چند شبنامه انتقاد آميز 
برخي از نشانه هاي پويايي را به  پيش نرفتند و تنها

  361.منايش گذاشتند
 

مشتمل ] ديگر، اپوزيسيون[هسته اصلي رهربي اماني ها 
بود بر چند تن از برجسته ترين هواداران پادشاه 

نيب خان چرخي که از سوي نادر  -پيشني و در گام خنست
او در . خان حمتاط به عنوان سفري به ترکيه گماشته شد

ترک گفنت شوروي، يک بار ديگر پيگريانه  با 1930زمستان
افغانستان، با جلوه ] بازي[کوشيد کارت شوروي را در 

دادن و مناياندن خود و پريوان نزديک خود، چونان نريوي 
سياسي داراي امهيت؛ به کار گريد، مگر ديگر با توجه 

افغاني پاييز  –به درس هاي تلخ عمليات بامهي شوروي
و تالش هاي بيهوده و .]  گ-کفبه رهربي پرميا[ 1929

 . نافرجام واپسني
 

چرخي بار ديگر، کوشيد جانب شوروي را متقاعد سازدکه 
يگانه جريان سياسي در افغانستان اند که  -اماني ها

به گونه پيگري به احتاد شوروي گرايش دارند و اين در 
                                                 

 .39مهان جا، ص .   359
جي فدراسيون روسيه، فوند مواد رفرنس در بايگاني سياست خار.  360

 . 132، برگ 156، پوشه 70، پرونده 12باره افغانستان، پرونده ويژه 
 1930که در سال » گزنده«نويسندگان يکي از اين شبنامه هاي . 361

مردم دلري افغانستان، به »پخش گرديده بود، پيام خود را  عنواني 
نگاشته » ن آيني مبني اسالممهه هواداران جوانان افغان، و پاسدارا

برگرفته از بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، مواد . بودند
، 156، پرونده 69، پوشه 12رفرنس در باره افغانستان، پرونده ويژه 

 .23برگ 
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حايل است که رژمي نادرخان مي تواند تنها انگلوفيل 
در . باشد و انگلوفيل خواهد بود) يسمتمايل به انگل(

مناسبات چرخي با نادر، مهچنان مهچشمي هاي شخصي جا 
در هنگام فرمانروايي حبيب اهللا، او مهراه با «: داشت

نادر يکجا در ارتش خدمت مي کردند و هر دو رتبه 
براي چرخي ناگوار بود ببيند که . سرهنگي داشتند

نادر خان پادشاه  –سرهنگ مهکرسي، مهتا و  مهپايه  او
   362! »شود و او سفري او گردد

 
کنون ديگر مناينده رمسي پيشني امان اهللا خان در -چرخي

مسکو، سرشت مشي شوروي را در افغانستان بي باکانه 
در مشي .... «: به باد سرزنش و نکوهش  مي گرفت

شوروي چيزي از سنت هاي گذشته بر جا مانده است، 
ه قدمي وعده مي دادند و در هنگامي که منايندگان روسي

واپسين حلظات به آن وفا مني کردند و افغانستان را در 
برابر انگليس خشمگني و انتقاجمو به دست سرنوشت مي 

   363.»سپردند
 

غالم نيب در اين حال، پا می فشرد که نه خود شاه پيشني 
که در اروپا بسر مي برد، و نه هواداران وي، به هيچ 

ي خود را از دست داده اند و با رو، پوتنسيال سياس
مقياس هاي سياست به پختگي رسيده بني املللي و مهچنان 
دورمناي توسعه اوضاع  منطقه يي، دور انديشانه نيست 

 . آنان را به سادگي از گردونه بريون انداخت
 

شايد، . رهسپار ترکيه گرديد 1930امان اهللا، خود زمستان
و به رخدادهاي با اين سنجش که نظرها را به خود 

. جلب منايد) حماکمه ويل خان(روان در آن برهه در کشور
او و هوادارانش، برنامه ديگر مبارزه در برابر 

مگر اين گونه طرح ها، نيازمند . نادريه را رخيتند
آنچه مربوط  -پشتيباني جدي نريوهاي موثر خارجي بود

براي «مي گردد به دولتمردان ترکيه که به شاه پيشني 
ق کدامني کارروايي هاي پان ترکيسيت يا پان حتق

، گوشه چشمي داشتند، تصميم نگرفتند اين »آسيايي
را بدون ياري ] برنامه هاي امان اهللا[گونه برنامه ها 

مگر، بر ديپلماسي شوروي در آن . شوروي راه بيندازند
                                                 

 .4، برگ 157، پرونده 1،  پوشه 126پرونده ويژه ....بايگاني.  362
 ..3مهان جا، برگ .   363
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مسکو به هيچ رو مني : برهه، اين پندارها چريه بود
را بيازارد و برجناند و  خواست نادر و حواريون وي

توازن شکننده يي را که به بسيار به دشواري با 
پارتنرهايش به دست آورده بود، برهم  –کشورهاي سومي

 . بزند
 
به عنوان ] نيز[ -، خاندان جمددي]در اين گري و دار[

يکي از مهمرتين و موثرترين عناصر زندگي سياسي 
حضور اين  تبارز منود، که 364اول» نادريه«مبارزه عصر 

خاندان در گردونه سياست افغانستان، مهو در دوره تريه 
به ويژه ملموس گرديد و در آتيه به درجه  1929و تار 

چشمگريي خود جريان و سيماي رويدادهاي افغاني را 
 . تعيني منود

 
شري آقا جمددي، کرسي هاي ] حضرت[ -به رييس اين خاندان

مت نادر داده وزير عدليه و رييس شوراي علما در حکو
و اين گونه، رژمي نو، خواست تا يکي از رقيبان  -شد

از سوي حواريون نادر، . خطرناک خود را خنثي منايد
ديگري که بس ) راهکارهاي(مهچنان گام هاي تاکتيکي 
خار «براي منونه، حضرت . حميالنه بودند، برداشته شد

را در راس کميسيون رسيدگي به مساله پر درد سر » چشم
تا از يک سو، ناگزير، . ايي ها در غزني گماشتندغلز

براي دولت کار کند و مهزمان با آن، آبرو و حيثيت 
شخص خود را به دست خود به ديده قبايل بومي خدشه 

 . دار سازد
 

مگر، شري آقا انتظارات آشکار و هنان کابل را حمق 
بسيار به زودي، او دست به خرابکاري در  -نساخت

جديد که درک چنداني از امور  برابر دولتمردان

                                                 
سان تاريخ افغانستان، دوره فرمانروايي برخي از کارشنا.   364

دوره : را به دو دوره تقسيم مي منايند) نادريه(خاندان مصاحبان 
ياد  مي گردد، و مشتمل مي گردد بر » نادريه اول«خنست که به نام 

دوره فرمانروايي خود نادر شاه و سپس برادرانش يعين عمام 
ري مستقيم شاه ويل هاشم خان، شاه حممود خان و به گونه غ -ظاهرشاه

نادريه دوم مشتمل بر دو نيم دوره ديگر مي گردد که عبارت . خان
داوود خان و نعيم (اند از دوره فرمانفرمايي بين عمام ظاهر شاه 

و فرمانروايي و پادشاهي بالفصل خود او  که در واقع دوره  ) خان
 سده بيستم را در بر مي گريد و  اين دوره 60نيمه دموکراسي دهه 

 .  گ-.مي خوانند« نادريه بعدي«را به نام 
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 –در کارروايي هاي سياسي جمددي. نداشتند؛ يازيد
مناينده بي چون و چرا و يکي از رهربان نريوهاي دست 

و ) هوادارن پيشني حبيب اهللا کلکاني(سقاوی ها  -راسيت
اين گونه، اماني ها به وي . اماني ها جا داشتند

] درت رسيدندر صورت به ق[وعده سپردند در ازاي محايت
به وي کرسي وزارت عدليه و لقب شيخ االسالم بدهند و 
اختياراتي را در حدي که او خواستار آن باشد، يعين 
حاضر بودند حدود اختيارات سياسي و مذهيب او را به 

امان اهللا طي پيامي به او، . پيمانه اعظمي گسرتش دهند
ابالغ کرد که حاضر است يکي از خواهران خود را به 

او اين موضوع را در نامه يي که براي . ي او بدهدزن
 . او فرستاده بود، تاييد کرد

 
شري آقا به جايي رسيد که ) اپورتونيزم(واپسگرايي 

حاضر شد تا با منايندگان شوروي متاس هاي مستقيم برپا 
به گونه يي که ليونيد استارک به رهربي وزارت . منايد

در جستوي متحدان،  شري آقا«نوشت،  1931خارجه در پاييز
مگر . چندي پيش تالش ورزيد حتا با ما وارد گفتگو شود

  365.»ما به او پاسخ رد دادمي
 

بلندپروازي هاي خاندان جمددي، به گونه تنگاتنگ با 
عشريه يي جامعه پشتون  –تضادهاي عميق تباري

کورترين گره آن، مهچشمي «. افغانستان در هم آميختند
سخن دقيق تر، جمموعه يي از  دراني و به -هاي غلزايي

سياسي گروه هايي از قبايل  -ادعاهايي تارخيي
مهانا، اين جا، . سليماخنيل باشنده ناحيه غزني بود
يکي از حمله هاي [نفوذ خاندان حضرت هاي شوربازار 

نريومند بود که سال هاي سال، پيشوايان ] کابل
مگر . پريان طريقه صوفيه نقشبنديه بودند –روحاني

ت ها بر آتش پويايي هاي مذهيب قبايل اين منطقه، حضر
مهو : با سانتيمنت هاي صرفا سياسي هيمه انداختند

غزني که يکي از مهمرتين مراکز تارخيي سياست جهاني و 
 -بازرگاني در منطقه آسياي باخرتي به مشار مي رفت

از  –بايد شکوه ديرينه خود را باز يابد و غلزايي ها
سياسي  -تا وضعيت پيشتازان تبارينردبان سياسي قدرت 

 !. دولت افغانستان باال روند
                                                 

، برگ هاي 8، پرونده 158، پوشه 13پرونده ويژه .... بايگاني.  365
158-161. 



 283 صفحه …دولت و اپوزيسيون در افغانستان
 

 
مگر، اوضاع به گونه يي شکل گرفته بود که حتا ضروري 

در گام خنست (ترين نيازهاي بسياري از قبايل غلزايي 
مي شد تنها از کيسه ديگران بر آورده ) سليماخنيل

در قرينه وضع مورد نظر، از کيسه نريوهايي که . شود
به  -نوان تکيه گاه نادريه به مشار مي رفتندبه ع

عمال مساله مطرح شده در باال، تنها . ويژه هزاره ها
اقتصادي  –خبشي از انبوه بزرگرت تضادهاي عيين اجتماعي

افزايش نفوس کشاورز و  –جامعه افغاني بود و مهو
نواحي بزرگي  -بزرگر جنوب و جنوب خاوري افغانستان

به کوچروي، ) بايل پشتونق(که باشندگان اصلي آن 
نيمه کوچروي، دامداري و دامپروري اشتغال داشتند و 
آوردن کاال و داد و ستد مني توانست حد اقل حيات 
اساسي را بدون کوچروي هاي گسرتده و پيوسته موسومي 
به نواحي مشال باخرتي هند بريتانيايي و گسرته جويي 

شور حل آتيه به سوي مشال افغانستان و نيز در مرکز ک
   366.منايد

 
حمافل کوچکي از  ،.]گ-مهچنان، مقارن با اين زمان[

 -پناهگزينان افغاني در هند بريتانيايي پديد آمدند
خبشي از جوانان که در برابر رژمي نادر داراي متايالت 

. اپوزيسيوني بودند، در دهلي گرد هم آمدند
جنرال قونسول،  -خواجه هدايت اهللاپناهجويان از طريق 

مرتضي امحد ارتباط  -سردبري جريده افغانستان با
در نتيجه، . گرفتند و چندين جلسه برگزار منودند

يکي از چند نشريه اپوزيسيوني در خارج، حلن -جريده
 367.انتقادي مطالب خود را تندتر ساخت

 
با نام  (در اين جريده، مقاله غبار  1930اين گونه، در

ن، رژمي جديد به چاپ رسيد که خدنگ آ.) ب. مستعار س
که او آن را به عنوان يک رژمي مستعمره و خود کامه 

بنا به تقاضاي وزارت . مي پنداشت، آماج گرفته بود
                                                 

پشتون های . يا. بيلوکرينيتسکی و: نگاه شود برای مثال به.  366
// فيک و نقش سياسیاديناميک دموگر: افغانستان و پاکستان

 .  62. ص -.2002مسکو، . افغانستان در مرحله گذار
به  1929جريده افغانستان به زبان دري، سر از رخدادهاي سال .  367

و . چاپ مي رسيد و هوادار متاميت ارضي و استقالل افغانستان بود
به ويژه، ادعاهاي ارضي برخي از حمافل ايراني را بر افغانستان 

 .به باد نکوهش مي گرفت
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خارجه افغانستان، حکومت هند بريتانيايي جريده را 
مرتضي امحد . مصادره و ناشر آن را به زندان انداخت

خان را ناگزير ساختند به پيشگاه حکومت افغانستان 
پوزش » طر ناآگاهي از اوضاع دروني افغانستانبه خا«

 368.خبواهد و سپس وي را رها کردند
 

پريامونيان نادر خان، مهچنان تدبريهايي بيشرتي را براي 
خنثي ساخنت اپوزيسيون در آن سوي خط ديورند اختاذ 

رهنمود داده شد تا 369به مدير اجنمن ادبي کابل: کردند
واني ناشر جريده از طريق  اجنتوري پسته يي را که عن

افغانستان فرستاده مي شود، بدزد که اين کار در بدل 
اين . پرداخت دو هزار روپيه کلدار رشوه، اجنام شد

گونه، حکومت توانست کساني را که نسبت به آن حسن 
زير برخي از مطالب، امضاء : نظر نداشتند، کشف منايد

مشاري را هم از روي خط هاي شان ] هويت[شده بود و 
 .بيت منودندتث
 

حکومت، با کنجکاوي، آغاز به دست يازيدن به شگردهاي 
بنگاه نشراتي زير زميين يي را مهانند  -حميالنه يي کرد

، با اين آرزومندي که مشار »حقيقت«جريده اپوزيسيوني 
بيشرت ناراضيان از نظم جديد را کشف منايند، به راه 

                                                 
: ه نگاه شود به براي به دست آوردن اطالعات بيشرت در زمين.  368

 .افغانستان در مسري تاريخ، منت دري 135-134صفحات 
جلد دوم افغانستان در مسري تاريخ در اين باره چنني  135در ص .   369

مديراجنمن ادبي (شهزاده امحد علي خان دراني الهوري «: آمده است
موظف شد مردي را در الهور خبرد و به حيث نوکر داخل خدمت ) کابل

اين شخص مامور بود که با معاش اندک خدمت . د منايدمرتضي امح
بسيار صادقانه براي مرتضي خان اجنام دهد تا طرف اعتماد او واقع 

وظيفه دوميش اين بود که بداند متام نامه هايي که از داخل . گردد
و خارج هندوستان به عنوان مرتضي خان مي رسد، در کدام جعبه 

 . گذاشته مي شود
 

مستخدم دزديدن اين جعبه و حتويل دادن در برابر  آخرين کار اين
اين کار به سهولت اجنام . دو هزار روپيه کلدار به شهزاده بود

گرفت و طوري که شهزاده مي گفت بکس مراسالت عنواني مرتضي سر 
امحد علي . بسته به کابل رسيد و در ارگ شاهي گشاده و مطالعه شد

اشخاصي را مقاالت خمالفانه  دراني مي گفت که دولت افغانستان متام
در جريده افغانستان فرستاده بودند، از روي خط نامه و روي پاکت 
شناخت مگر کساني را که مقاله تايپ شده و بدون امضاي اصلي خود 

 . گ-.فرستاده بودند
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نه بر را که زماني فعاال370مريزا نيکو نامي. انداختند
ضد امان اهللا خان تپ و تالش مي کرد و پيوندهاي گسرتده 
يي با هند بريتانيايي داشت، به مست مسوول چاپ جريده 

به ياري مساعي مريزا و حواريون وي، مشار  . گماشتند
بسياري از اعضاي اپوزيسيون پشت ميله هاي زندان 

مگر روشن بود که مهه خمالفان در اين . انداخته شدند
در کابل شبنامه هايي پخش گرديد  -ولت نيفتادنددام د

که در آن به شکل بسيار » » حقيقت«حقيقٍت «زير نام 
شديدتري به افشاگري ترفندهاي رژمي پرداخته شده 

       371.بود
 

مگر دستاورد ويژه نادري ها آن بود که توانستند از 
راه جاسوسي و دسيسه بازي در صفوف اپوزيسيون بي آن 

سيخته، ختم سوء ظن متقابل مهه نسبت به مهه هم از هم گ
را کشت منايند و با اين کار، گروه هاي جداگانه و 

 . جريان هاي جديد آن را از هم پراگنده سازند
 

سر از نو، اوضاع بس پرتنشي پديد  1930تابستان سال
خبش بيشرت کارمندان دوليت، تاجران، افسران جوان، . آمد

) پشتون(از قبايل افغان اقليت هاي ملي و حتا برخي 
نريوهاي تشکيل . در اپوزيسيون دولت قرار گرفتند

سياسي پاشيده، تنها با  -دهنده اين ائتالف اجتماعي
يک متايل مبين بر سرنگوني نادر باهم پيوند مي 

آن هم در حايل که  گروهي مي خواستند تا دو . خوردند
ر باره امان اهللا را بر ختت بنشانند و گروه ديگري د

اين گونه، . باره به قدرت رسيدن خود مي انديشيدند

                                                 
جلد دوم افغانستان در مسري تاريخ، در اين  136غبار در ص .  370

وشنفکران غري معروف، دولت يک براي شناخنت ر... «: باره مي نويسد
را طور شبنامه نشر مي » حقيقت«جريده انتقادي ضد خود به نام 

موظف اين کار . منود تا خمالفان را گرد آن مجع آوري کند و بشناسد
جوان  -» مريزا نيکو«از طرف دولت نيک حممد نام کابلي معروف به 

ر قندهار با او سال ها پيشرت د. دقيق و ظريف و منطقي و جذاب بود
 . گ -.»....رفقاي خود ضد دولت امانيه کار مي کرد و

 
غبار، افغانستان در مسري تاريخ، جلد دوم، ترمجه به زبان .   371

 . 112انگليسي، جلد دوم، ص 
: منت دري کتاب اين موضوع چنني بازتاب يافته است 137-136در  ص 

جريده خوب، جوانان کابل با زمحيت که آقاي نيکو کشيد، به «
شايع » حقيقٍت حقيقت«نپيوستند، بل که خود نشريه يي به نام 

 . گ-.»کردند و سلطنت را از بنياد بکوفتند
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درست در جريان چند ماه پس از بر ختت نشسنت نادر، 
افغانستان بار ديگر در آستانه خانه جنگي قرار 

 .گرفت
 

دليل اصلي و در عني حال هبانه براي کشاکش هاي جديد، 
متايل حکومت مبين بر ضبط خبشي از زمني هاي خان نشني 

و ) پشتون(راي اسکان برخي از قبايل افغان کوهدامن ب
اقليت هاي تباري يي  -مهچنان خلع سالح باشندگان بومي

فعاالنه به هواداري از بچه سقاءو برخاسته  1929که در 
برنامه پشتوني سازي منطقه کابل، در . بودند، گرديد

گام خنست کوهدامن و کوهستان، نشانگري بود براي روشن 
. جتماعي و قومي عصر نادريه اولساخنت سياست هاي ا

مگر . سياسي هم بود -اين مشي داراي بار معني نظامي
ناروا خواهد بود هرگاه بپندارمي که اين طرح بس 
خطرناک هم براي مشايل ها و هم براي حکومت، تنها شگرد 

عمده ترين . اراده سياسي دولت و شخص نادر بوده باشد
د که باشندگان عامل در اين جا، اوضاع اقتصاديي بو

کمبود زمني، : جنوب افغانستان با آن روبرو شده بودند
 ...نبود توليدات صنعيت و مانند آن 

 
منبع اصلي گزاره پشتون هاي مناطق جنوبي چوپاني بود 

آن هم در حايل که توسعه چوپاني به . و سپس هم جتارت
دليل کمبود چراگاه ها به گونه چشمگريي کند بود که 

رديدند در روند کوچروي هاي توانفرسا به ناگزير مي گ
نواحي مرکزي و مشايل افغانستان، به جستجو چراگاه 

اين در حايل بود که هم در جريان جنگ . بپردازند
داخلي و هم به ويژه در آستانه آن، حل بنيادي تر 
جنبه هاي اقتصادي مساله پشتون در دستور کار روز،  

 . مطرح گرديده بود
 

در افغانستان  –ا در منطقه کابل و سپساسکان پشتون ه
در ادامه سياست (مرکزي و در آتيه در ديگر مناطق 

امري عبدالرمحان خان و تغيري ساختار تباري ترکستان 
اين گونه، . زمينه ساز کشيدگي ها بود) افغاني

قربانيان واقعي و بالقوه  مستعمره 
 فعاليت. آغاز به مقاومت منودند) کالونيزاسيون(ساخنت

هاي آن ها با پوتنسيال اعرتاضي ديگر گروه هاي 
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يک دسيسه سراسري  باراپوزيسيون گره خورده و داراي 
  372.ملي گرديد

 
نشست پنهاني رهربان گروه هاي  1930در ميانه هاي جوالي 

اماني و سرشناسان روستاهاي حومه کابل در باره قيام 
. در برابر نادر، در کابل برگزار گرديد

حکومت  بازآری(در باره اهداف قيام » براندازيان«
اما در . به مهسويي ظاهري دست يافتند) امان اهللا خان

اماني ها با سنجش . باره موعد قيام، مهنگري نداشتند
را  پويابرکمايي منودن وقت، پيشنهاد کردند اقدامات 

تا پاييزکنار بگذارند تا بتوانند در زمان باقي 
گام خنست، قبايل پشتون در -مانده به جذب متحدان تازه

کوهدامين ها، مي بايست .مومند و غلزايي بپردازند
پيوندها با مهاجران خبارايي را که بيشرت در مشال 

قرار بود  -افغانستان متمرکز شده بودند، احيا منايند
ابراهيم بيک لقي پس از پريوزي هاي خنستني  –رهرب آنان

 . ايدتوطيه گران در مرکز، در قطغن شورش برپا من
 

و مهچنان (، يورش مهزمان کوهدامين ها »اصلي«پالن خيزش 
را در نظر داشت و اماني ها بايد دژ ) کوهستاني ها

پايتخت را اشغال منوده و سقاوی هاي در بند و مهچنان 
هواداران خود را به رهربي حممد ويل خان که مي بايسيت 
ا تا بازگشت امان اهللا خان رييس موقت دولت مي بود، ره

 373.سازند
 

آماده سازي شورش با اين آسانرت مي گرديد که در 
يکي از بزرگرتين  -آستانه برپايي آن، حممد يوسف خان

برادر مستويف املمالک حممد حسني خان  –خان هاي زميندار

                                                 
 : نگاه شود برای مثال به.  372

افغانستان تنها اشاره های ) هيستوريوگرافی(در تاريخ نگاری 
 :عنوان مثال به  :به شن(شده است  کوهدامن در 1930خمتصری به قيام

 Olesen A. Islan and Politics in Afghanistan. Richmond, 1995 – P. 134 
 
بنا بر اين، با توجه به امهيت اين خبش مبارزه دولت و خمالفان در 
اين اثر، با تکيه بر اساس اسناد آرشيو سياست خارجی روسيه و 
کلکسيون های مستند آرشيو وزارت امور هند در کتاخبانه بريتانيا، 

يات مربوط به آماده سازی، روند و پيامدهای آن بسياری از جزئ
 .احيا و بازتوليد می گردد

، برگ هاي 156، پرونده 70، پوشه 12، پرونده ويژه ...بايگاني.   373
128-129. 
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به عنوان ) بنا به فرمان امان اهللا 1919اعدام شده در (
حاکم نو يکي از سقاويان . حاکم کوهدامن گماشته شد

که زماني منشي خاص بچه سقاءو و سپس (برجسته بود
با ). حاکم لوگر و رييس  تنظيميه واليت مشرقي بود

تقرر وي، حکومت در نظر داشت با يک تري چند نشان 
يک کرسي خايل نه چندان جذاب براي چوکي طلبان : بزند
کنند، ديگر اين که کوهدامن به گونه سنيت » پر«را 

و سر اجنام، عمال با دستان يک سازند » رام«ناآرام را 
نفر از منتقدان خود، انبوهي از مسايل نه کمرت 

تثبيت زمني هاي مشمول (حساسيت برانگيز را، حل منايند
و واگذاري آن ها به پشتون ها، ضبط اسلحه و ) مصادره

. مگر سنجش دولت لغزش آميز از کار برآمد. مانند آن
 . هدامن گرديدمهو حممد يوسف عمده ترين مهره قيام کو

 
به قيام اپوزيسيون، مهچنان عوامل پيشينه دار و ريشه 

قبيله يي  -دار ديگر، در گام خنست، تضادهاي قومي
ميان غلزايي ها و هزاره ها، غلزايي ها و وزيري 

براي مثال، غلزايي ها بيشرت . نيز دامن زدند... ها
با هزاره ها، پس از پايان کوچروي هاي شان به هند 

نيايي، درگري مي شدند و کشاکش هاي آنان با بريتا
وزيري ها بر سر زمني هاي واگذار شده به آنان از سوي 
امري عبدالرمحان خان، در ازاي کمک هنگام سرکوب قيام 

 -موزاييک تضادهاي تباري. غلزايي ها بروز کرده بود
قبيله يي در افغانستان را درگريي هاي مزمن قبايل 

باال در باره آن گفتيم، کامل دراني که در  -غلزايي
وضعيت بس پيچيده در نواحي غلزايي نشني در مشال، . کرد

حکومت را ناگزير گردانيد تا خبش چشمگري نريوهاي دست 
چيزي را که تو  -داشته خويش را به آن جا گسيل دارد
 . طيه گران بي درنگ از آن هبره گرفتند

 
ت، از کليه کارهاي آماده گريي قيام در برابر حکوم

هسته رهربي . طريق حممد يوسف خان پيش برده مي شد
معاون وي از  -عمرخان: شورشيان مشتمل بود بر

که در هنگام -کوهدامن، مري باباي چاريکاري
) گورنر جنرال(فرمانروايي بچه سقاءو، نائب احلکومه

که ساده  –استان قطغن و بدخشان بود، عبدالقادر خان
امري داده بود و نيز  لوحانه خواهر خود را به زني

قندهار بود، ) گورنر جنرال(چندي نائب احلکومه 
که چندي پيش مستويف کابلستان بود، برخي  –عبدالقيوم
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و روي هم رفته، بيشرت  –از کارمندان پيشني دولت سقاوی
 .زمينداران بزرگ کوهدامن

 
روشن است کارمندان سفارت انگليس در کابل، در روشين 

جوالي  20مهچنان، به تاريخ . دندقيام آماده شده بو
مشاري از کارمندان دوليت که از کوهدامن مي   1930

گذشتند، به گونه تصاديف ديدند که اوضاع روال غري 
عادي دارد و در باره سوء ظن خود به وزير دفاع 

وزير بي درنگ در باره وضعيت، از  . گزارش دادند
خ آرامش حممد يوسف خان جوياي اطالعات شد و پاس -حاکم

خبشي دريافت منود و حتا خواهش وي را مبين بر گسيل دو، 
» جلوگريي از ناآرامي ها«سه گردان پياده براي 

 . پذيرفت
 

 21: ی کردندآغاز به کارروايي هايشتابان  توطيه گران
جوالي عمرخان با قبيله داوود زي بر يک گارنيزون 
کوچک دوليت يورش برد و آن را سرکوب کرد و جنگ 

زارهاي به دست آورده را در ميان هواداران خود و اف
 . باشندگان  روستاهاي کوهدامن پخش کرد

 
در پايتخت، در اين حال، به گونه يي که وعده داده 

نفر به فرماندهي  400شده بود، دسته يي را متشکل از 
فرمانده سپاه دوم، آراسته و  -جنرال عبدالوکيل خان

وزير حربيه در . ودندبا موترها به کوهدامن گسيل من
باره زمان رسيدن نريو به حاکم کوهدامن خرب داد و 

حممد يوسف نرينگ . حاکم به مهني سان براي زير دستان خود
باز، با به دست آوردن اين اطالعات، به کابل گزارش 

 374.»مهه چيز براي پذيرايي سپاهيان آماده است«داد که 
 

به حمض رسيدن، در نتيجه، خبش بزرگي از سپاهيان مرکز، 
درهم کوبيده شدند و فرمانده آن، به شدت زمخي شد و 

مراد بيک را ] قلعه[شورشيان مناطق نشيمين کلکان و 
که نادر در (به تصرف خود در آوردند و آهنگ پغمان 

هدف بعدي . ، کردند)آن هنگام در آن جا بسر مي برد
 .آن مي بايسيت کابل مي بود

 

                                                 
 26مهان جا، برگ .    374
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جوالي، در باره وضعيت  22د دولت، تنها مقارن با بامدا
نادر به کابل . راستني امر در کوهدامن آگاهي يافت

رسيد و بسيج قبايل پشتون اعالم گرديد و گرديز و 
: ميدان فراخواني فرستاده شد که در آن آمده بود

حکومت آرزومند است تنها سرهاي شورشيان را به دست «
مي  مهه  دارايي هاي شان از آن پريوزمندان. بياورد
فراخوان آشکار به کشتار و تاراج، بريون از 375.»باشد

هنوز بامداد روز ديگر، سرازير شدن دسته : توجه مناند
هاي جنگجويان پشتون به پايتخت آغاز گرديد که به 

. در مناطق شورش زده سنجش داشتند» غنامي«دستيابي به 
چون خود کابل نيز زير هتديد تاراج قرار گرفته بود، 

ستور  صدر اعظم هاشم خان از آوردن افراد بي درنگ د
چون اين کار خود  -قبايل از استان مشرقي لغو گرديد

 . مي توانست به هباي ختت و تاج نادر بينجامد
 

در . در خود پايتخت، تقريبا سپاهي يي منانده نبود
اين جا تنها هزار نفر از وزيري ها و وردکي ها 

نظام در آمده  استقرار داشتند که چندي پيش به خدمت
دوليت ها، ناگزير گرديدند در کوتل خريخانه و . بودند

در راه هاي منتهي به مشال، دسته هاي سنگر کين را 
 . بگمارند

 
مادامي که حکومت چشم به راه رسيدن نريوهاي تقوييت 
بود، شورشيان، در ميان باشندگان نواحي مشال منطقه 

ين که موفق کابل آوازه هايي را پخش کردند مبين بر ا
شده اند خبشي از روستاهاي کوهدامن و چاريکار را به 

با اين که، بسياري از باشندگان . قيام بکشانند
کوهستان، ريز کوهستان، پنجشري، گلبهار، و تگاب، 

به . ترجيح دادند خود را از درگريي ها کنار بکشند
. نفر رسيد 25000رغم مهه اين ها، مشار کل شورشيان به 

 .کمرت از يک سوم آنان مسلح بودند با آن که
 

بنا به برخي از مدارک، حممد يوسف در روزهاي قيام، 
گورنر جنرال  -متاس هاي تنگاتنگي با عبدالرحيم خان

هرات، خويشاوند و يکي از سرسخت ترين خمالفان نادر 
                                                 

 41مهان جا، برگ .  375
سرشان از ما، مالش شان «: در آن هنگام اين قول سر زبان ها بود 

از گذشت سال ها  هنوز هم مشاری از ريش سپيدان آن که پس » از مشا
 .گ-.را با آب و تاب نقل می کنند
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. شاه و رژمي وي در وضعيت سختی قرار گرفتند. داشت
ده، ميان رهربان قيام مگر در اين حلظه بسيار تعيني کنن

دستاويز عمر : بر سر تقسيم قدرت اختالف نظر پيدا شد
خان پويايی ويژه دسته هاي غلزايي زير فرمان او بود 

 .و خود را فرمانرواي جديد مي پنداشت
 
رهرب جنگجويان تاجيک که افراد وي در اين  -اعظم خان 

منطقه از نگاه مشار برتري داشتند، مهان خواب را مي 
اين در حايل بود که در نيايش مسجد چاريکار به . ددي

جوالي، خطبه به نام پادشاهي خوانده شد که  25تاريخ 
پيشنماز، اين را که چه کسي . هنوز نامش روشن نبود

پادشاه خواهد شد، به زمان پس از تصرف کابل موکول 
 .منود
 

در اين حال، نريوهاي تقوييت يي از وردک، گرديز، 
هستان و ديگر جا ها به پايتخت سرازير تگاب، ريزه کو

نفر  4000جوالي، مشار آنان به  26مقارن با . مي شدند
در مهني روز، سپاهيان دوليت مهراه با جنگاوران . رسيد

با . قبيله يي در برابر شورشيان دست به ضد محله زدند
آن که در صف حکوميت ها، اوضاع هيجاني يي فرمانفرما 

اطر فراخوان حتريک آميز بسته براي مثال، به خ. بود
رييس شهرداري کابل  -ساخنت بازار، عبدالرمحان خان

و مشاري از اعضاي شوراي ملي بازداشت  376تريباران شد
ويل هر چه بود، پله ترازو به سود نادري ها . شدند

 .پايني آمد
 

در روزهاي اخري جوالي، شورشيان در نربدها در حومه 
و سپس بقاياي نريوهاي کلکان، شکست سنگيين خوردند 

                                                 
جلد دوم افغانستان در مسري تاريخ  40در اين زمينه غبار در ص .  376

راجع به عبدالرمحان خان توطئه يي شد که توسط شري امحد «: مي نگارد
نام خان تاجر در بدل اجرت يک نفر جهرچي را وا داشتند که از 

 :رييس بلديه در بازارهاي کابل جهر بزند  -عبدالرمحان خان
بغاوت کرده و تا نزديک کابل ) کوهدامن و کوهستان(مردم مشايل « 

مشا مردم کابل هوشيار و حاضر به دفاع خود شويد و . رسيده اند
حکومت اين جهر را حتريک مردم از طرف رييس . »دکان ها را ببنديد

را کشت، خانه اش را تفتيش و آثار قلمي اش بلديه خوانده، خودش 
وزير داخله در منرب  -را ضبط منود و آن گاه حممد گل خان مهمند

به کفر و زندقه و «مسجد چوب فروشي کابل باال شد و نطقي داير 
عبدالرمحان ايراد کرد و بوتلي را کشيده به مردم نشان داد » احلاد

ه عبدالرمحان به دست اين بوتل شرابي است که از خان«: و گفت 
 .گ -».آورده ام
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: آنان در چندين دسته به سوي کوه ها عقب نشيين منودند
حممد اعظم خان و آدم هايش به  قطغن، عمر خان به 

با آن که دسته هاي وي در کوهستان  -واليت مشرقي
خود او به تاريخ دوم اگوست . پراگنده شده بودند

ا دولت فرمان داد که هزاره ها مهه کتل ها ر. کشته شد
 . اين گونه، گريزيان به دام افتادند -ببندند

 
باري، نادر سر گور امري عبدالرمحان خان آمد و پس از 

کسي که اين جا آرميده است، «: ترک آرامگاه گفت
يگانه پادشاهي بود که مي دانست و مي توانست 

  377.»سياست داخلي افغانستان را پيش بربد] چگونه[
توانست کانون خطرناک  اين گونه، طي يک هفته، نادريه

قبايل افغان . کوهدامن را سرکوب منايد -اپوزيسيون
که در آن حلظه خدمت بس ارزمشندي را به رژمي ) پشتون(

اجنام داده بودند، بي باکانه به تاراج روستاها و 
حکومت از ترس گسرتش . دهکده هاي حومه کابل پرداختند

يل، دسته بيشرت تاراج و قيام سراسري در استان هاي مشا
. نفر جمهز و مسلح ساخت 2000ويژه منگل ها را متشکل از

 .مگر طرفه اين که خود منتظمان دست به يغما بردند
 

نه به خمالفان . حکومت نيز بر خمالفان خود رحم نکرد
راستني خود و نه به کساني که تنها نام شان قلمداد 

نفر بازداشت شدند  60در پايتخت نزديک به . شده بود
نفر هم به  16خبشي از آنان با توپ پرانده شدند و که 

اهتام مهکاري با بچه سقاء و ديگر گناهان به دار زده 
 .شدند

 
بر پايه فهرست ويژه، کساني که حسن اعتماد شان زير 
 -سوال بود، حمکوم به تبعيد به شهر ديره دون هند

جايي که خود نادر خان زماني در تبعيد به سر مي 

                                                 
 ..53مهان جا، برگ .  377

جلد دوم افغانستان در مسري تاريخ اين صحنه به گونه زير  44در ص 
شاه با مجع غفريي از درباريان، پياده براي ... «: پرداز شده است

تفرج عصري از دروازه ارگ خارج شد و مهني که در سرک مقربه امري 
يد، بيستاد و درودي به روح آن پادشاه خونريز عبدالرمحان خان رس

در متام سالطني «: خبواند و آن گاه رو به مجعيت کرد و گفت
افغانستان، مردي که مردم افغانستان را خوب شناخت و خوب اداره 

 .گ -.»...بود) اشاره به قرب امري( کرد، مهني پادشاه 
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ن ها مي بايسيت کابل را در طي دو ساعت آ 378.برد، شدند
پس از اعالم فهرست، ترک مي گفتند و مي توانستند با 
خود تنها چيزهاي بسيار ضروري را بگريند و با پول 

راستش، براي آن ها سه . خود شان تا ديره دون بروند
موتر براي هر خانواده براي بردن دارايي ها شان، به 

بار  -ساعت چهار عصرآن مقداري که موفق شوند تا 
. منايند، به مصرف خود شان، به کرايه گرفته شده بود

افزون بر آن، به آنان اجازه داده شده بود براي 
نگهداري از جايدادها و داراي هاي شان، نگهبانان و 
منايندگان مورد اعتماد شان را بگمارند تا پس از 

 . رفنت، مال و دارايي شان به تاراج نرود
 

خنستني شورش گسرتده اپوزيسيون، در برابر  سر اجنام،
يعين شاهي حمافظه کار ميانه رو  -حکومت نادريه اول

ليربال، مگر هنوز نه ليربال اصالح طلب، مبتين بر (
به رهربي خاندان مصاحبان که زير بار  ) قانون اساسي

يک رشته تعهدات داراي بار سياسي، تباري و اقتصادي 
 . بود، اين گونه بود

 
و پيامدهاي آن چه  1930يل شکست خيزش کوهدامن سال دال

 بود؟
جايي  –در گام خنست، باشندگان عادي مشال منطقه کابل

که در آن عمدتا حوادث شرح داده شده رخ داده بود، 
هنوز ماجراهاي قيام . نورزيدند پويايیدر آن اشرتاک 

بچه سقاء از لوح خاطر آنان سرتده نشده بود که رهربان 
مذهيب، پاي دهقانان را به آن ماجرا  -فيودايل

در . کشانيدند و سپس آنان را با بي رمحي فريب دادند
شورش کوهستان، بيشرت آن هايي که بيش از هرکسي از 
تاراجگري هاي  قبايل پشتون زيامنند شده بودند و 

که از .... مهچنان طايفه غلزايي داوود زي، نادري و 
 . دند، اشرتاک داشتندسوي عمر خان بر انگيخته شده بو

 
دو ديگر، اين که خان هاي کوهدامن و روحانيون، 
شعارهايي را به پيش نکشيدند که به دل دهقانان چنگ 

                                                 
عيد شده شورش به خواهش حکومت افغانستان، اشرتاک کنندگان تب.  378

کوهدامن، سال هاي درازي در هند بريتانيايي نگهداشته شدند و 
نگاه شود . (مهه آن ها به افغانستان آورده شدند 1939تنها پاييز 

اوستا اولسن، اسالم و سياست در افغانستان، ترمجه خليل : به
 ... )زمر
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آوازه ها در باره ضبط . بزند و براي شان دلکش باشد
زمني هاي کوهدامين ها و سپردن آن ها به افراد قبايل 

اما چندان واقعي هم . پشتون، بي ريشه نبودند
جدا از آن که بنا به جتربه قبلي، تنها زمني . ودندنب

افزون . هاي سران اپوزيسيون را مصادره مي کردند
برآن، سرنوشت قيام را به پيمانه بزرگي اختالف 
نظرهاي رهربان کوهدامين آن در باره ختت پادشاهي و 
خواست هاي پيچيده ساز اماني ها در باره روي کار 

 .اهللا خان تعيني کردند آوردن دو باره حاکميت امان
 

مگر هباي سنگني شکست طرح بزرگ امانيست ها، کوهدامين 
ها و بقاياي سقاوی ها را،  باز هم ناگزير دهقانان 

کوهدامن در هم کوبيده شد و . کابلزمين پرداختند
برخي از دهکده هاي آن به آتش کشيده شد و ضربه 

زمني خبشي از  -نريومندي بر خان هاي بومي وارد گرديد
با آن که در آتيه حکومت براي . هاي آنان ضبط گرديد

جلوگريي از  دامنه يابي تضادهاي ملي، از واگذاري 
 .  زمني هاي آنان به قبايل  پشتون خودداري ورزيد

 
حکومت توانست مهچنان گروه هواداران امان اهللا خان را 

خبشي از اعضاي آنان بازداشت  -در کابل سرکوب منايد
اين وضعيت که نقش . ري هم اعدام گرديدندمشا. شدند

پيش برنده در قيام، هر چند هم نافرجام را، خان هاي 
کوهدامن، بازي منودند، نشان داد که امانيست ها، 
نريوي چشمگري و امکاناتي براي اجياد دشواري هاي واقعي 
براي نادريه در اختيار نداشتند و عمال چونان يک 

سياسي و مسلح رژمي  -تماعياپوزيسيون نه چندان جدي اج
 .نادر خان از گردونه بريون رفتند

 
رخدادهاي کوهدامن، نقش برجسته مساله تباري را در 

هرگاه امان اهللا، مشي . افغانستان به منايش گذاشتند
نسيب برابري حقوق قومي را پيش گرفته بود، نادر به 

سفري وقت شوروي در کابل  –گونه يي که استارک
با تکيه بر زور، لزوم پياده «: پنداشتدادگرانه مي 

ساخنت مشي حساس قومي را مطرح و حکومت خود را بر 
عمدتا  روياروي قرار دادن  -شالوده تضادهاي  قومي
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با مهه اقوام ديگر کشور، ) پشتون(عملي قبايل افغان 
  379.»استوار ساخت

 
مگر خطر پديدآيي کانون تازه مقاومت در کوهدامن، 

. زير ساخت تدبريهايي روي دست گريندنادري ها را ناگ
براي بازسازي قسمي اين ناحيه، در بودجه سال مايل 

افغاني براي اعطاي  500000نو، هزينه يي به ميزان 
. وام هاي بدون سود براي اين منظور گنجانيده شد

دهقانان مي توانستند با هبره گريي از اين وجوه، ختم 
به بازسازي هاي بزري سورت شده به دست آورده و 

از پشت دهقانان بسيار . بازار چاريکار بپردازند
، 1930نادار، بار ماليات به زور گرفته شده در

مگر، با مهه اين ژست هاي مهربانانه و . برداشته شد
بس با نرمش، هر چند هم ديرهنگام نادريه به سوي 
کوهدامن پر تب و تاب، نتوانستند ثبات سياسي را در 

از خانه جنگي به خود نيامده بود، کشور که هنوز پس 
 380.برقرار منايند

                                                 
 .38، برگ 156، پرونده 70، پوشه 12، پرونده ويژه ...بايگاني.  379
 افگانستيکای ميهنی و خارجی عمال هيچ کاری در باره قيام در.  380

اگر چه در آثار اين دوره گاهی . ديده منی شود 1930در سال کوهستان
استثنای . اشاره هايی به اين قيام مهم اپوزيسيون ديده می شود

نيروهای «شگفتی بر انگيز در زمينه، دست نويس مقاله چاپ ناشده 
است، که در » تان در مبارزه در برابر ارجتاعدموکراتيک افغانس

خاورشناس نامور ازبيک نگهداری می  -فوند شخصی بابا خواجه يف
بايگانی مرکزی . (شود و بيگمان نويسنده آن هم خودش بوده است

 ).217پرونده ويژه 2850-ازبيکستان، اف آر
 

) تايپ شده(اين مقاله، درست مانند برخی ديگر از نسخه های خطی 
ثار فوند او، تالشی نو به منظور گشودن چشم انداز روی هم رفته آ

. سياسی بوده است و جتربه جالبی از اين نوع می تواند به مشار رود
است که در آن ...) مآخد، منابع و(گرچه فاقد دستگاه علمی سنتی 

با اين هم، در آن کانسپت اصلی تاريخ سياسی . به چشم منی خورد
 .پيشکش می گردد 1930 – 1920ایافغانستان در سال ه

 
نکته اساسی مقاله اين است که مقارن با ميانه های سال های  

در افغانستان و در گام خنست در کابل، حمافلی از . 1920دهه
و ديگر  روشنفکران راديکال به رهربی برادران چرخی، عبدالرمحان

 جوانانی که در خارج از کشور، بيشرت در شوروی پيشين و ترکيه
اين گروه با نيروهای . آموزش ديده بودند؛ سر بر آورده بودند

عبدالغفار خان، (ملی گرا با در نوار مرزی هند و افغانستان 
متاس هايی برپا ...) حاجی ميرزا علی خان مشهور به فقير ايپی و 

 . منوده بودند
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بابا خواجه يف با هبره گيری از ژانر پرداز پرتره سياسی، با 

ی اين گروه، توجه ويژه يی به سرهنگ حممد سيد خان و توصيف اعضا
کوهدامن در سال  خان، که پسان ها در هسته اصلی رهربی قيام عمر حممد
 .شامل شده بودند، مبذول می دارد 1930

 
فرزند خرده زمينداری از قبيله داوود زی  -عمر خان، به گفته او

 -ندگانبه خصوص گروييده نويس. کوهدامن؛ شيفته ادبيات بود
او حتا تالش هم ورزيده بود . سخنوران دمکرات روسی سده نزدهم

را به ) Chernishevsky(و چرنيشفسکی ) Belinsky(برخی ازآثار  بيلينسکی
 . زبان افغانی برگرداند

پرونده  2850 -آرشيو مرکزی دولتی ازبيکستان اف آر:نگاه شود به (
 .)29، برگ 217، پوشه 1ويژه 

 
بزرگرتين زميندار و بازرگان  -ويا غالم رسول خانبا اين گروه، گ

غلزايی های مشال افغانستان پيوند  مهره سرشناس در ميان -شريف مزار
نيروهای دموکراتيک «به باور مولف دست نويس . داشته بود
، مهو زير فشار مهين کسان و پشتی بانان شان بود که »...افغانستان

کابينه خود بازنگری منود و يک  در بافت 1928امان اهللا خان در سال 
رشته از اصالحات راديکال را روی دست گرفت و از مجله انفاذ قانون 
اساسی را اعالم منود، که پيش نويس آن عمدتا از سوی غالم صديق خان 
با مشارکت مستقيم عبدالرمحان و ديگر هم انديشان او تدوين 

به نزديکی بيشرت مهين ها بودند که امان اهللا خان را . گرديده بود
 .با شوروی تشويق می کردند

 
برادر (اعضای حلقه کابل اين گروه به رهربی  غالم نبی خان چرخی 

که مقارن با اين زمان به کرسی رييس اداره شورای شهر  جيالنی غالم
و ديگران مانند سرهنگ حممد عمرخان  ؛ عبدالرمحان)گماشته شده بود

آن هم در . قلمداد می شوندبه عنوان پيشگامان شورش کوهدامن 
حالی که حممد عمر خان چونان سازمانده قيام بامهی دهقانان افغان 

طرفه . و تاجيک در چاريکار و کوهدامن معرفی می گردد) پشتون(
 . داده بودند) جنرال سرخ(» جرنيل سرخ«اين که به او لقب 

ا متشکل از رژيم نادر شاه، فئودال ه -اردوگاه ارجتاع در اين طرح
به دليل .] گ-مشالی[روحانيون  –و زمينداران بزرگ و روحانيت است

قاضی ارشد کوهدامن به دست شورشيان؛ به  -کشته شدن مال حفيظ اهللا
 .  اردوگاه نادريه پيوسته بودند

 
» ..نيروهای دموکراتيک افغانستان«آشنايی با دست نويس مقاله 
) با خواجه يفبا -به گمان بسيار(نشان می دهد که نويسنده آن 

از حبران ) مگر تاييد نشده با منابع موجود(چشم انداز روشن 
. در افغانستان را پرداز منوده بود 1930سياسی اوايل سال های دهه

هر چند هم او حقايق بسيار جالب و شايان توجه و سزاوار حتقيق 
 .بيشرت  را آورده است

 
اشرتاک کنندگان  1930در سال  مهراه با آن، در منايش شورش کوهدامن او

نويسنده بيش ... افراد، گروه های اجتماعی و -مهمی ديده منی شوند
از حد خط حتليل اجتماعی جلوه دادن رويدادها را دنبال می منايد 
که به پيمانه بسياری با اطالعات و نتيجه گيری های کميساريای 



 297 صفحه …دولت و اپوزيسيون در افغانستان
 

رژيم نو، ساليان دراز مشی خشوتباری را در قبال 
چه در بربر . اشرتاک کنندگان شورش کوهدامن پيش گرفت

آنانی که در کشور بودند و چه در برابر آنانی که به 
. هند بريتانيايی، ايران و شوروی گريخته بودند

ه هند بريتانيايی گريخته تقريبا مهه کسانی که ب
بودند، در آن جا دستگير و برای سه سال به زندان 

آن ها از زندان رها  1933به سال . افگنده شدند
گرديدند و حکومت افغانستان به آنان پيشنهاد کرد تا 
به کشور برای اسکان در نواحی يی که دولت آن را 

 .  تعيين خواهد منود، آن هم زير نظارت، برگردند
 
صدر اعظم، به آنانی که از حق بازگشت به  -اشم خانه

ميهن هبره بگيرند و از اقدامات ضد دولتی دست بکشند، 
مگر با اين هم، خبش بزرگ مهاجران . وعده خبشايش داد

چون . ترجيح دادند در هند بريتانيايی ماندگار شوند
با اين هم، آنان  381.از اختناق در ميهن می ترسيدند

منطقه (ی جانب افغانی از گسرته مرزی را بنا به تقاضا
به مببی و جاهای ديگر در سرزمين هند بردند ) پيشاور

و برای آنان ماهانه سی روپيه مدد معاش تعيين 
خبشی از گريزيان هم بر اساس قانون ويژه سال . گرديد

ارزيابی و ودر » جمرم«چونان افراد قبايل نامنهاد 1924
 .  بسر می بردنددرازای سال های سال زير نظارت 

 
 
 

و شکست جنبش ) Lokai (جنبش ابراهيم بيک ٌلقي -4.3
 :های تباري مشال

استقرار حاکميت نادرخان در کابل و خبش بزرگ گسرته 
هنوز به  1930اوايل سال  -1929افغانستان در اواخر سال

به ويژه وضع . معناي پايان يافنت خانه جنگي نبود
نا . ور پديد آمده بودناگواري در نواحي مرزي مشال کش

به ساماني ها و نا به هنجاري هاي اقتصادي و سياسي 
انگيزه باالگرفنت  1929اکترب  –به ويژه رخدادهاي جنوري

متايالت خودگراني در ميان ازبيک ها، ترکمن ها، تاجيک 

                                                                                                                                                             
ر اگر چه تالش برای س. خلق در امور خارجی در تضاد قرار می گيرد

در آوردن از مسائل گذشته رويدادهای سياسی تاريخ نوين 
 .افغانستان را روياروی ما می گذارد

381.  IOR/12/35 The Koh-i-Daman Rebellion 1930 (Refugees in India) 
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ها و منايندگان ديگر اقليت هاي تباري باشنده مشال 
 .افغانستان گرديدند

 
به ويژه تاجران  -مشال افغانستان جامعه کوچک يهودي

تالش داشتند به  -يهودي در اوضاع حبراني پديد آمده
براي آن عده از . بروند] شوروي[نواحي مرزي روسيه 

يهودياني که ناگزير بودند به کار و بار خود ادامه 
براي مثال، فرماندهی پوليس : بدهند، آسان نبود

به داشنت  مزارشريف دکانداران يهودي بومي را متهم
. لگري شوروي مي منودوبا کارمندان قنس» خاص«مناسبات 

در اين جا گويا بيش ] شوروي[به اين الزام که مشرتيان
تاجران يهودي را هتديد و . از مشريان عادي مي مانند

به » خاص«تقاضا مي کردند تا به ارايه خدمات 
ديپلمات هاي شوروي و خانواده هاي آنان پايان 

در دکان هاي يهودي به زبان روسي سخن  تنها(ببخشند 
    382.)گفته مي شد

 
در مزارشريف پس از يک رشته  1929مقارن با پاييز 

کودتاها بر اله يا برعليه نادرخان، قدرت به دست 
حکومت ائتاليف افتاد که متشکل بود از مهره هاي 

مشي رژمي نو را به . سرشناس گروه هاي اصلي تباري
 -وايل جديد –يسيت فرستاده کابل گونه اپراتيفي مي با

عبدالقومي   1929تا نوامرب (مري حممد حسني پيش مي برد 
خان که از سوي بچه سقاء گماشته شده بود، وايل مزار 

 ). بود
 

نادريه، با تالش به حل مسايل اين ناحيه کليدي، مگر 
که اداره آن حتا در هبرتين ] از مرکز[دور افتاده 

اقدام به برداشنت چندين گام اوقات بس دشوار بود، 
ابراهيم  -به پيگرد قورباشي ارشد: آشيت جويانه ورزيد

مهاجران خبارايي و ديگر نواحي . بيک پايان داده شد
فرارود، ديگر مي توانستند آزادانه جاي بود و باش 
خود را برگزيند و زمني به دست بياورند و سه سال از 

 1930مارچ  در اواخر ماه. دادن ماليه معاف باشند

                                                 
بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه مواد رفرنس در باره .  382

، 207برگ  ،156، پوشه 70، پرونده 12افغانستان پرونده ويژه 
، 12، مواد رفرنس در باره افغانستان، پرونده ويژه ...بايگاني
 .  122، برگ 156، پوشه 7پرونده 
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کميسيون ويژه دوليت به رياست حممد يعقوب خان با دسته 
يي از سپاهيان منظم متشکل از يک هنگ پياده با دو 

 383.توپ و چند تريبار به مشال گسيل گرديد
 

وظيفه اصلي او برقراري صلح در مناطق مشال با کاربرد 
حد اقل نريو بود و به راسيت کميسيون يعقوب خان عمال 

ق در قبال ماموران و فعاالن رژمي سرنگون شده از اختنا
برخي از آنان براي  -بچه سقاءء خود داري مي ورزيد

. مثال، ميزرا قاسم خان به کميسيون شامل ساخته شد
مهگام با آن، کميسيون رفتار کامال متفاوت و آشيت 

 -ناپذيرانه يي را در قبال هواداران پادشاه پيشني
آنان را از کار برکنار . ودامان اهللا خان پيش گرفته ب

به ويژه اشرتاک کنندگان مارش غالم نيب خان  -مي کردند
حکوميت . چرخي را باخشونت مورد پيگرد قرار مي دادند

: ها با راندن آنان انگيزه هاي خود پنهان مني کردند
به مشا مني توان . مشا حاال، درست مانند روس ها هستيد« 

 384.»اعتماد کرد
 

در  -ده رنگ و بوي تباري به خود گرفتاوضاع پديد آم
و هزاره ) پشتون ها(ميان سزا ديدگان بيشرت افغان ها 

مهو آن ها هسته دسته غالم نيب خان : ها ديده مي شدند
  .را مي ساختند 1929پرمياکف هبار - چرخي

 
آرايش نريوها و رويارويي هاي سياسي در مشال، سيماي 

ادر خان در سيماي رژمي ن. آن برهه را بازتاب مي داد
کميسيون ويژه خود خطر کرده بود براي چندي بر 
باشندگان بومي به رهربي مهاجران آسياي ميانه تکيه 

ناقالن زمان (منايد و هزاره ها و پشتون هاي غلزايي 

                                                 
وزير پيشني دربار امري امان اهللا خان، در عهد  -حممد يعقوب خان.  383

مرکز نگهداري و بررسي  -نادر خان به مست وايل کابل گماشته شد
، 2208، پوشه 2ونده ويژه پر 62اسناد تاريخ نوين روسيه ، فوند 

 . 134برگ 
 

، لودويک آدمک کارشناس سرشناس امريکايي 123مهان جا، برگ .  384
مسايل افغانستان يک فاکت دلچسپ را گزارش مي دهد که بار ديگر 

گواهي مي  1930اوايل -1920بر اپورتونيسم سياسي جوانب جنگ داخلي
 –خدادهاي مزار بنا به مدارک او، يکي از اشرتاک کنندگان ر. دهد

عطا حممد، نه تنها سزا نديد، بل که به کميسيون يعقوب خان شامل 
 . ساخته شد

 Adamec, Ludwig W. Who, Who of Afghanistan, Grz, 1975,p. 124-125 
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هواداران امان اهللا خان را به  -) امري عبدالرمحان خان
 هبانه گناهاني که مرتکب شده بودند، به عنوان آماج

 . ضربه خرد کننده بر گزيند
 

با رسيدن کميسيون يعقوب خان به مشال، اعالم گرديد 
جرگه سراسري اقوام باشنده ترکستان افغاني در شهر 
مزار شريف براي رسيدگي به مهه مسايل متنازع فيه 

مگر عدم متايل باشندگان بومي به . برگزار مي گردد
منجر به  خلع سالح شدن و ديگر نا به هنجاري ها عمال

فروپاشي جرگه گرديد و حل و فصل مهه مسايل حاد مناطق 
جملس منايندگان : مشال به برگزاري دربار شاه حمول گرديد
مشتمل بر چهار  -گروه هاي تباري در يک ترکيب فشرده

 . نفر از هر قوم
کميسيون دوليت، با هبره گريي از روش هاي تطميع و 

ها را بر دربار فشار، يک رشته متام عيار از فيصله 
 : به مشول، به ويژه. حتميل کرد

 سپردن مهه دارايي هاي خزانه و اسلحه به دولت -1
 پايان دادن به اختالفات ميان تباری -2
مهه شورشيان و ) تسليم منودن(توقيف و سپردن  -3

 ]به دولت[بانديست ها 
با ( 1919پرداخت کليه باقيات ماليه سر از سال  -4

 )درصد افزايش به شکل درصدي اقساط مگر با ده
 385»پشکي هشت نفري»موافقت با  -5
به  386)باي بچه ها(فرستادن فرزندان خان هاي حملي -6

که در واقع گروگان گرفته مي شدند تا (گارد شاهي 
 .).گ-سرکشي ننمايند

 ] دوليت[موافقت با گشايش مکاتب سرکاري  -7
در  تعهد مهه اقوام و قبايل مبين بر اقدام منودن -8

 برابر  دمشنان نادرخان
 مبارزه بي امان در برابر رشوه ستاني -9

کارمندان گماشته  اطاعت بي چون و چرا از مهه -10
 .شده از سوي حکومت بدون بستگي از مليت آن ها

 

                                                 
نورم جلب و احضار به خدمت زير پرچم  با احتساب يک نفر از .   385

 .گ-) قرعه( هشت نفر واجد شرايط در حمالت بر اساس پشک
گرديد که در گذشته در » غالم بچه«اين واژه، جاگزين واژه .   386

 .  گ-دربارهاي عبدالرمحان خان و حبيب اهللا خان کاربرد داشت
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تکيه اصلي نادريه هنگام اختاذ برنامه عمل در مشال و 
پياده منودن آتيه آن بر مهاجران ترکمن به رهربي 

. ايشان خليفه صورت گرفته بود -روحاني آنان پيشواي
مهرباني ترکمن ها و پيشواي آنان را توانستنند به 

 :اين هبا به دست بياورند
خود ايشان خليفه رمسا به عنوان رهرب ترکمن ها و حاکم 
نواحي مرزي افغانستان از سياهگرد تا اندخوي شناخته 

آن که  با(از وي ادارات و حاکمان مهه اين نواحي . شد
متابعت مي ) آن ها از سوي دولت گماشته مي شدند

ترکمن از فرستادن فرزندان خود ] خان هاي. [کردند
به گارد شاهي معاف گرديدند و به جاي ) باي بچه ها(

آن پاسداري از مرزهاي سياهگرد تا حد فاصل بني ميمنه 
و هرات را با شامل شدن در خدمت منظم سربازي  به 

اهيان عادي از مجع باشندگان بومي و سپ(گردن گرفتند 
بورد فرماندهي به مجع خدمات نظامي دوليت مي آمد با 

 387).رتبه و معاش
 

با اين هم، به گونه يي که از کار بر آمد، معامله 
مشال » تامني صلح«با خبش ترکمين مهاجران هنوز مهه مساله 

ترکمن ها به رهربي ايشان خليفه، با . را حل نتوانست
ر ظاهر حکومت نادر خان را به رمسيت شناخته آن که د

بودند، و حتا به کميسيون يعقوب خان وعده کمک در 
ابراهيم بيک سپرده  -مبارزه با موثرترين قورباشي

بودند، به متاس ها با وي ادامه دادند و از وي با 
پول و اسلحه پشتيباني مي کردند و حتا پول ذکات و 

ک مي دادند، نه به ماليات را به افراد ابراهيم بي
 . ماموران نادريه

 
، متايالت ضد نادريه در مشال، منجر به 1930مقارن با هبار

آماده گريي براي قيام سراسري ترکستان افغاني زير 
در راس اين . شعارهاي خودخمتاري و خودگرداني گرديد

و به (جنبش با توجه به اوضاع، مهاجران خبارايي 
چونان منظم ترين و ) منپيمانه نه کمرت مهاجران ترک

در عني حال به حاشيه رانده شده ترين به اليه اجتماعي 
مهاجران افزون . باشندگان مشال افغانستان، قرار گرفت
داراي رهربان  ندهبر داشنت دسته هاي مسلح و افراد رزم

                                                 
، 2208، پوشه 2، پرونده ويژه 62د نفو..... مرکز نگهداري و.   387

 .142-141برگ هاي 
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و شبکه ... با اتوريته يي  چون ابراهيم بيک و 
خود هم در  -گسرتده و پر شاخ و برگ هواداران

 .افغانستان و هم در بريون از مرزهاي آن بودند
  

رييس دفرت خاورميانه در کميسارياي خلق در -تسوکرمان
امور خارجي در رابطه با موج فرارسيده تازه بي 

در «: ثباتي در مشال افغانستان چنني نتيجه گريي کرد
مشال، به استثناي استان هرات، هرج و مرجی بي داد مي 

ن ها هم در وضعي نيستند که به سر و کندکه خود افغا
 .ته آن پي  برند

  
در استان هاي مشايل، طي دوره جنگ داخلي که به ... 

فروپاشي سازماني حاکميت اجناميد، نريوهاي قومي يي بر 
که سرگرم ) پشتون ها(انگيخته شده اند که افغان ها 

رسيدگي به سر و سامان دادن به مسايل قبيله يي اند، 
به دشوار . نيستند که از عهده آنان بر آينددر وضعي 

مي توان گفت که در مشال جنبش کامال شکل يافته اقليت 
بيشرت حمتمل است که اين . هاي تباري جا داشته باشد

خودخمتاري گرايي رو به افزايش قومي، به گونه مصنوعي 
از سوي مهاجران خبارايي هبره گريي مي شود که هم در 

مهني اکنون نريوي سازمان يافته يي  دوره بچه سقاء و هم
در برابر مهه تالش هاي حکومت مرکزي مبين بر زير اطاعت 

ترکمن ها و تاجيک هاي مشال  –در آوردن ازبيک ها
  388.»است

 
چنني از کار بر آمد که زندگي و سرنوشت چندين صد 

و در  1920هزار مهاجر از آسياي ميانه شوروي در دهه 
م، خبشي از تاريخ داخلي و دهه هاي بعدي سده بيست

سياست افغاني و مهچنان مناسبات بني املللي در منطقه 
اين موضوع بزرگ و پيچيده بارها . آسياي ميانه گرديد

موضوع پژوهش دانشمندان بسيار برجسته و نيز 
منايندگان دبستان هاي گوناگون  -دانشمندان جوان

ي مگر توجه اساسي در تاريخ نگار. علمي، گرديده است
موجود به رخدادها و روندهايي که به گونه حملي در 
گرد و بر مرزهاي امپراتوري روسيه رخ داده بودند، 

 . مبذول گرديده است

                                                 
، فوند رفرنس ها در باره ....بايگاني سياست خارجي.  388

 .27، برگ 155، پرونده 1، پروتکل126تان، پرونده ويژه افغانس
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آن  -مشرتک بيشرتينه کارهاي پژوهشي در گام خنست» کد«

هايي که در چهارچوب دبستان تارخيي شوروي اجنام شده 
بعدي بودند، روشن بود و بار سرشيت آن مهاجرت چند

 -آسياي ميانه به مثابه جنبش و يا پديده کامال نظامي
 -و به پيمانه به بارها کمرت(سياسي و ملي گرايانه 

داشت، » بامساچي گرايي«که برچسپ و پشتوانه ) اجتماعي
 .بود
 

با اين هم، واقعيات زندگي روزانه مهاجرت و اهنماک 
تنگاتنگ و ناگزير آن به مسايل دروني افغانستان که 

واهي خنواهي پيوند مي خورد؛ ما را بر انگيخت تا خ
در واقع  اين پديده عميقا  -مساله واقعيت اين دوره

اجتماعي شهري و نقش آن را در رخدادهاي اواخر سال 
 . مطرح مناييم 1930اوايل  – 1920هاي 

 
به هيمن پيمانه، پرداز سيماي سياسي و سرگذشت هاي 

بيک، ايشان خليفه و ابراهيم : انساني رهربان مهاجران
آثار مرتبط با اين مسايل، . داراي امهيت است -ديگران

با گوناگوني و رنگارنگي و حتا ارزيابي هاي متضاد، 
براي منونه، در يک رشته از مقاالت يوري . متباين اند

ابرهيم بيک به عنوان خمالف جدي ] سيماي[فسکي وگانک
يالت حکومت شوروي و سپس رهرب حمتاط و باسنجش تشک

 . مهاجران در افغانستان پردازد مي گردد
 

او که با دست سرنوشت به گونه يي رانده شده است، در 
تالش راه اندازي شورش تازه در برابر رژمي بلشويکی به 

نتيجه . ميهن باز مي گردد، و متحمل ناکامي مي گردد
او داوطلبانه به حکومت تسليم مي شود و به  -اين که

 1932اگوست   31ايل سياسي، به تاريخ اساس حکم اداره ع
  389.تريباران مي شود

                                                 
ابراهيک بيک لقي، جمله : گانکوفسکي، مقاله: نگاه شود به .   389
 : ؛ مهچنان اثر ديگر وي  4، مشاره 1994، » امروز -افريقا -آسيا«

 Ibrahim Beg Loqai – Pakistan Jornal of History and Culture, Islamabad, 1996, v. 17 = 
1,pp. 105-114. 
ارزيابي گانکوفسکي از شخصيت و پويايي ابراهيم بيک مالحظاتي را 

براي منونه، در نقد  . از سوي برخي از خوانندگان در پي داشت
مفصلي که بر  مقاله او در زمينه مبارزه با مسايل بامساچيي 

، )که در هالند به نشر مي رسد(» ترکستان«گرايي در جمله انرتنيت
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در تاريخ نگاري آسياي ميانه و افغانستان، تنها 
 -يادآوري هاي جسته و گرخيته يي در باره ايشان خليفه

رهرب روحاني مهاجران ترکمن مي شود و اين در حايل است 
متناقضي را .] گ-هر چند هم[که او نقش بس برجسته و 

و دوره بعدي افغانستان  1920دهاي سال هايدر رخدا
در بايگاني ها موادي در باره او روي هم (بازي منود 

روي آن زده شده  1950انبار گرديده است که تاريخ 
که به خودي خود، شايان توجه و آناليز علمي ) است
 .است
 

سده بيستم،  1920مقارن با اواخر سال هاي دهه 
ر مناطق مرزي افغانستان مهاجران آسياي ميانه بيشرت د

با آن که برخي از گروه هاي . ندمتمرکز گرديده بود
آن و مشاري از رهربان شان در مناطق ديگر کشوري که به 

پايتخت و  -آنان پناه داده بود، از مجله در کابل
در هژده کيلومرتي . پريامون آن جا گزين شده بودند

پيشني امري  -کابل در کاخ قلعه فتوح، سيد عامل خان
خبارا با مشار بسيار نزديکان، وابستگان و پاسداران 

او و مهچنان مهاجران ديگر . خود جاگزين گرديده بود
نظاميان، رهربان سياسي و روحاني برخي  -کمرت نامدار

از قبايل، طوايف و گروه ها، که به کشوري که در 
پابندي به آيني اسالم نام داشت؛ درست مانند هجرت 

از مکه به مدينه؛ مهاجر شده بودند، حممد  621سال
 .  مهمانان خاص حکومت  افغانستان مشرده مي شدند

 
مهاجران آسياي ميانه مقارن با ] بياييد ببينيم،[

آغاز جنگ داخلي در افغانستان چه کساني بودند و چه 
دگرگوني هايي در آن طي زمان نسبتا کم مگر بس پر از 

 1930تا اوايل  1920فراز و نشيب اواخر سال هاي دهه 
 رومنا گرديده بود؟

 
مشار کل مهاجراني که تنها در نواحي اندخوي بود و 

اين گروه . باش داشتند، نزديک به ده هزار مي رسيد
 -بيشرت متشکل بودند از ترکمن ها که رهرب روحاني آنان

                                                                                                                                                             
مرد خون آشامي که در کشنت «شده است، ابراهيم بيک چونان نوشته 

 .، توصيف مي شود» آدم هاي بسياري دست داشت
. Turkistan newsletter, v. 97: 1-104 (2 December 1997) – Turkistan-n@Turkistan.org 
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ايشان خليفه قزل اياق، داراي هشت هزار راس چارپا 
 .  بود) ه گوسفنداز مجل) ( مال، مواشي يا دام(
 
مهاجران منطقه اندخوي زمني هايي ] گذشته از اين ها،[

دوازده هزار پيکال ( گسرتده يي به دست آورده بودند
که بي درنگ مهه به دست رهربان عشاير و ) تانان 6000يا 

کتله اصلي مهاجران ترکمن، ناگزير . باي ها افتاد
ني نزد بودند براي امرار معاش از راه دهقاني و چوپا

. زمينداران و يا مالداران خودي يا  بومي کار کنند
مهاجران ميانه حال معموال مشار کوچک چارپايان را 
خريداري منوده و يا دست اندر کار وارد منودن چوب 
بودند که بيشرت در گسرته شوروي کارسازي و هتيه شده  و 
براي فروش به افغانستان آورده مي شد که درآمد خوبي 

براي منونه، يک پشتاره شرت چوب در نوار مرزي .(داشت
روبل بود و در  اين سوي مرز در   5/2شوروي 

 390).روبل 12-10افغانستان 
 

نيز مهين ) قره قل(مهاجران ترکمن با پوست قره گل 
آن ها پوست را به افغانستان می . گونه می کردند

افزون . بردند و آن را دو برابر گرانرت می فروختند
حتا آن خبش قره گل را که آن ها به هنادهای بر آن، 

بازرگانی دولتی می دادند، پسان ها به شکل قاچاق به 
 .     افغانستان برده می شد

 
سيستم مالياتي افغانستان نيز براي مهاجران مساعد 

به دليل خشکسايل، کم آبي و مرگ و  1928به سال (بود 
ن کاهش مري مواشي، ماليات بيشرت از اين هم براي آنا

با مصوبه کميته اجرايي  1928تنها در ). داده شد
مرکزي ترکمن، چاه هاي مربوط به مهاجراني که در 
افغانستان بود و باش داشتند و اين چاه ها را براي 

بومي به اجاره داده بودند، ) مالداران(دامداران 
مهچنان قرق و چريدن دام هاي مربوط . ملي ساخته شدند

                                                 
، 1803، پوشه 2، پرونده ويژه 62د فون.... مرکز نگهداري و .   390

 6برگ 
 :مهاجران ترکمين نيز با قره قل مهني گونه رفتار مي کردند 

آن ها قره قل را به افغانستان مي بردند که دو بار گرانرت مي 
افزون بر آن، حتا آن خبش قره قل، که از سوي هنادهاي . فروختند

فغانستان قاچاقي بازرگاني دوليت به آن ها داده مي شد، بعدا به ا
 .برده مي شد
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اي جنگي در قلمرو شوروي ممنوع به رهربان دسته ه
 .  گرديد

 
مرزي ) موسومي(شديد شدن رژمي مهاجرت هاي اقتصادي 

باشندگان ترکمن مناطق آسيايي شوروي که در سال هاي 
دهه بيست سده بيستم که ترجيح مي دادند بيشرت در 

خبش : افغانستان بسر بربند، وضعيت موجود را تغيري نداد
اين . رکستان افغاني مبانندچشمگري آن ترجيح داد در ت

خانوار حوزه قرقني تنها دو هزار  11370گونه، از
تنها  1928در سال (خانوار آن به ميهن خود باز گشتند

که بيشرت از بينوايان، هتيدستان و ) روستا 42باشندگان 
 .ميانه حال ها بودند

 
اين گزينش خبش ترکمين مهاجران، هم داليل اقتصادي و هم 

بسياري از بای ها رزمندگان فعال : داشت داليل سياسي
در برابر حکومت شوروي بودند و به مهني دليل مي 

جايي که افزون  -کوشيدند در افغانستان جاگزين شوند
سياسي نيز  -بر منافع اقتصادي، از منافع اجتماعي

براي منونه، در اداره هاي حملي به  -هبره مند مي شدند
مگر اين وضع به . دعنوان کارمندان گماشته مي شدن

خودي خود، منايندگان سرکرده هاي مهاجران را به 
اتباع افغانستان مبدل مني گردانيد، حال چه رسد به 

آن ها شتابي نداشتند به تابعيت اين . گريزيان عادي
کشور به دليل اصالحات تازه امان اهللا خان به ويژه در 
 عرصه زندگي و معيشت، جلب و احضار اجباري به خدمت
 . نظامي، آموزش اجباري کودکان، و مانند آن، در آيند

 
مهاجران، از سويي هم،  به اين دليل  مني توانستند 
به گونه هنايي تصميم بگريند از کشور زادگاه شان بيخي 
بربند که مي ترسيدند از سودمندي اقتصادي زندگي در 
دو خانه حمروم شوند و بسياري به شکست رژمي بلشويکی و 

( اشکال پيشني دولتداري در آسياي ميانه شوروي احياي 
     391.اميدوار بودند...)  امارات خبارا و 

 

                                                 
يکي از  1929دلچسپ است که در گفتگو با مرزبانان شوروي در .   391

باي ها اعالم داشت که او خود را از اتباع نيکالي دوم مي مشارد و 
 .18مهان جا، برگ .  ديگري از اتباع امري خبارا
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اين دوگانگي موقف رهربان مهاجران و وابستگي کوچ 
ان عادي از آنان، براي دولت ميزبان خوشايند گکرد
از اين رو، چند بار خواستند تا مهه يا تابعيت  -نبود

. يهن شان باز گردندافغانستان را بپذيرند يا به م
مهو  -در مهه اين اوضاع، يک نکته بسيار مهم وجود داشت

به ويژه (حقوقي مهاجران  -دوگانگي وضعيت اجتماعي
موجوديت آنان را تامني مي ) ترکمن هاي ناحيه اندخوي

ذخريه مواد خوراکي براي چرش مواشي در : منود
ماه بسنده مي کرد، و در ديگر  4-3افغانستان براي 

قات با آن که خبشي از ترکمن هاي آن در گسرته شوروي او
اين وضعيت امپرياتيفي اقتصادي دليل . بسر مي بردند

چيزي که  –عيين يي براي بازگشت اين گروه تباري بود
به آن دولت آسياي ميانه شوروي که در اواخر سال هاي 
دهه بيست رژمي مهاجرت هاي مرزي را تشديد منودند، و 

را در قبال کوچروان و مهاجران  مشي عمومي خود
موسومي که در ميان آن ها حتا منايندگان قبايل بومي 

نيز حضور داشتند؛ پيگريانه ) پشتون ها(افغاني 
   392.پافشاري داشت

 
سازمان اطالعات شوروي نقش خود را در حل اين مساله 

به ويژه در (اين ارگان در ميان مهاجران : بازي منود
. اشندگان بومي دمشين انداختو ب) ميان ترکمن ها

به برخاستگان از آسياي » ارتباط«پاداشي که در ازاي 
.... مرمي، علوفه، خواربار و  -ميانه داده مي شد

بود، با آن که در ظاهر امر اين گونه انرتيگ ها بار 
براي مثال، غلزايي ها به جانب  -معامالتي داشتند

 .  دندمقابل مواد خام مانند قره قل و پشم مي دا
 

کابل تالش ورزيد تا با ابراهيم بيک زبان  1930هبار سال
او حتا فرمان نادرشاه را مبين بر تقرر . مشرتک بيابد

مزار شريف ) نايب احلکومه(خويش به عنوان معاون وايل 
رييس کميسيون در زمينه  -يعقوب خان 393.به دست آورد
غبار مي نويسد که وي مهچنان به عنوان (مصاحله مشال 

به ياري مريزا قاسم خان و ) وايل بلخ گماشته شده بود
                                                 

هزار راس گوسفند  300براي منونه، در قره قوم جنوبي بيش از .  392
 .ماده را قبيله هاي دراني و غلزايي مي چرانيدند

 -» ابراهيم بيک لقي« يوري گانکفسکي، مقاله يي زير نام .   393
 . 62.، ص1994جمله آسيا و افريقا امروز، 
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ايشان خليفه با ابراهيم بيک به توافق رسيدند تا در 
 . مزار شريف ديدار منايند

 
در آستانه فرا رسيدن نوروز، ابراهيم بيک با مهراهي 
هفتصد سوار به بلخ رسيد که گروهي بزرگي از نظاميان 

ند که اين کار بلند پايه به پيشواز وي شتافته بود
سپس وي با پنجاه . گواه بر مقام عايل مهمان بود

پاسبان و بقيه جنگاوران خود به شهر مزار شريف 
مگر پديدار شدن سر و کله مشار بسيار ترکمن . رسيد

هاي مسلح پريامون باغي که او و افرادش در آن پاييده 
بودند، و ديگر  رويدادها او را برانگيختند تا از 

در جريان چند ماه . يعقوب ها سر باز بزندديدار با 
اخري، مناطق بزرگي از ميمنه تا مزار شريف و قطغن 

 .   زير تاثري او بودند
 

تکاپوهای گروه هاي مهاجر به رهربي خبارايي ها، نه 
تنها هنگامه رانده شدگان، بل امري بود خمصوص به 
خود، با آن که معامله يي بود بس خماطره آميز با رژمي 

رهربان مهاجران ...«  -]که نيک آگاه بود که[ادرشاه ن
پيکار با »با محايت از گرايش هاي جدايي خواهانه و 

مي کوشند تا هبای خود را نزد حکومت افغانستان » تفنگ
باال بربند و براي خود مواضع بسيار خوبي را در 
گفتگوها با يعقوب خان و حکومت افغانستان دست و پا 

       394.»منايند
 

هنگامي پيچيده  1930اوضاع در ترکستان افغاني پاييز
گرديد که حکومت نادرشاه از ابراهيم بيک تقاضاي به 
زمني گذاشنت سالح و فروپاشاني دسته هاي رزمي وي را 

قرباشي خشن که . منود و با پاسخ رد او روبرو گرديد
بازي «بيخی با انرتيگ هاي بازيگران بومي و خارجي 

تان حتريک شده بود، از خنستني هبانه به در افغانس» بزرگ
دست آمده براي مجع آوري ماليات و رسيدن به حساب 
ماموران نادريه در واليت خان آباد هبره گرفت و 
آشکارا در برابر رژمي کابل با شعارهاي دفاع از اسالم 

ابراهيم بيک بي رمحانه زورگويان . و ملت برآمد منود
ين کار براي وي پشتيباني دوليت را نابود مي منود که ا

                                                 
فوند ... مرکز نگهداري  و بررسي اسناد تاريخ نوين روسيه .   394 
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و نيز مهاجران تاجيکي و ) بيشرت تاجيک ها(مردم بومي
 .         ازبيکي لقي را تامني مي منود

  
 -دسته بزرگي به رهربي شاه حممود خان 1930در دسامرب

اين دسته متشکل بود بر . سپهساالر به مشال گسيل گرديد
ردک و واحدهاي منظم قبايل پشتون از واليات پکتيا، و

که مقصد از گسيل آن ...قبايل مسعود، جدران و 
سرکوب مهه ) يا(شرق و  -برقراري نظم واقعي مشال

تشکيالت اپوزيسيوني و در گام خنست،  دسته هاي 
 . ابراهيم بيک بود

 
به ويژه پس از روي (رهربان شوروي  که سال هاي دراز 

حکومت افغانستان را به پايان ) کار آمدن نادر شاه
ن هر چه سريع تر به کار دسته هاي مهاجران فرا داد

مي خواندند، در عمل يک سياست دو رويانه را پيش مي 
با آوردن فشار بر افغان ها بس ماهرانه با : بردند

مهاجران در خبش افغاني مرز برخورد مي منودند و در 
 .  برخي از موارد حتا پنهاني با آنان مهکاري مي منودند

 
ز برجسته ترين ديپلمات های شوروی يکی ا -تسوکرمان

قره (در آسيای ميانه، در نامه خود عنواني کاراخان 
معاون کميسار خلق در امور خارجه با نگراني  -)خان
من، رفتار ما در خصوص ابراهيم بيک را که «: نوشت

، )براي مقاصدي که به من روشن نيست(آشيت ناپذيري وي 
. ار مي پندارمنزد ما بديعي است؛ خطرناک ترين رفت

مبارزه با ابراهيم  غري ممکن بودن«روشن است منظور ما 
 . است» بيک با توجه به بافت دهقاني دسته هاي او

 
به پنداشت من، در اين جا اشتباه فاحشي صورت مي گريد 
که منجر به خبشيدن هويت غري مستدل به ابراهيم بيک و 

ين ملي مشال که هنوز در مرحله آغاز -جنبش کشاورزي
خود است، به رغم انگيزه بس عميقي که در نتيجه سقوط 
امان اهللا، به قدرت رسيدن بچه سقاء و برقراري رژمي 
نادر شاه که مهراه با تقويت فشار پتان ها بر اقليت 

 . هاي مشال گرديده است، خواهد گرديد
 

ملي را که  -مني توان موجوديت انتاگونيزم کشاورزي
تغزيه مي منايد، ناديده  اپوزيسيون مشايل کابل را

گرفت، مگر اشتباه بي چون و چرايي خواهد بود هرگاه 
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جنبش بالقوه يي را که گويا از سوي ابراهيم بيک، 
ايشان خليفه، بچه جنيد و ديگران در حال شکلگريي 

اين ها، . است، به عنوان جنبش حقيقي عوضي بگريمي
 انديشه احياي جنبش ضد شوروي بامساچي ها را که با
تضعيف حاکميت دوليت در مشال افغانستان، ساحه يي را 
براي آماده سازي يورش هايي به آسياي ميانه به دست 

 . آورده اند، در سر دارند
 

بي ترديد، به اين جنبش برخي از عناصر اقليت هاي 
آن  -مگر اين کار به معناي. ملي مشال مي پيوندند

ملي   -ينيست که ما در مشال جنبشي مثل جنبش کشاورز
از اين . به رهربي سردسته هاي بامساچي ها داشته باشيم

رو، در رابطه با ابراهيم بيک، بايسته است مشي 
استواری را پيش بگريمي در راستاي سر به نيست ساخنت 

در غري آن، هبار، ما در سيماي وي هتديدي را براي . وي
آسياي ميانه خود خواهيم داشت، حال چه رسد به اين 

دوگانه در قبال ابراهيم بيک، ما را در چشم  که مشي
     395.»کابل بي اعتبار مي سازد

 
حکومت نادرشاه، که از کمبود نريو و منابع در مبارزه 
با شورشيان مشال رنج مي برد، به محايت شوروي اميدوار 

مگر جانب . ابراهيم بيک دمشن مشرتک مشرده مي شد -بود
گ افزار و مهمات حتا از فروش هواپيماها، جن -شوروي

مهچنان تقاضاهاي پيوسته کابل مبين بر 396.سر باز زد
بازگردانيدن جنگ افزارهايي که از نزد غالم نيب خان 

ضبط گرديده بود، بي  1929چرخي هنوز در ماه  جون 
 .نتيجه مانده بودند

 

                                                 
سياست خارجي روسيه،  فوند رفرنتوري افغانستان،  بايگاني.  395

 ،56-55، برگ هاي 157ب، رديف اول، پرونده 12پرونده ويژه 
در عمل، اين گونه طرح آشکار مساله، تنها ابراز ديدگاه هاي  

شخصي است، چون خود تسوکرمان هنگام  بررسي اين موضوع، به دليل 
يسارياي ملي، ديگر دست از ميان رفنت ساختار خبش  شرق ميانه در کم

معاون کميسارياي ملي با .  اندر کار مسايل افغانستان نبود
ديدگاه او موافق بود، چيزي که در باره آن به ديگر کارمندان 
 –اين اداره، به ويژه به مناينده داميي شوروي در انگلستان 

 . سوکولنيکف رهنمود داده بود
فنتوري در باره بايگاني سياست خارجي شوروي، فوند ر.   396

، برگ هاي 41، پوشه 161، ، پرونده 13افغانستان، پرونده ويژه 
222-223. 
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در مساله ابراهيم بيک، افزون بر هرگونه جنبه هاي 
وي جانب شوروي و ابزاري، به کارگرفته شده هم از س

هم از سوي نادريه، مهچنان پيچيدگي هاي عيين نيز 
موجود بودند که وي خود نيز از آن ها هبره گريي مي 

تضادهاي ميان افغانستان و شوروي، ضعف رژمي : منود
به گونه يي که رخدادها . جديد افغانستان و مانند آن

شاه حممود خان،  –نشان دادند، سپاهيان وزير دفاع
: مبارزه در برابر ابراهيم بيک آماده نبودند براي

مني توانستند خود را در . آن ها مهمات کم داشتند
شبيخون ها و راه اندازي  -برابر تاکتيک هاي حريف
 . عيار بسازند -عمليات سريع جنگ چريکي

 
مهچنان تالش هايي مبين بر بسيج ساخنت باشندگان بومي در 

هزار  6-5اي به ج: برابر آن ها کم نتيجه بود
ايشان . توانستند نزديک به ششصد نفر گرد بياورند

نفري از  150يک گروه » چشم بندي«خليفه براي فريب و 
ترکمن هاي مسن را که از مجع بينوايان و ناداران 
گزيده شده بودند و با تفنگ هاي يک تري مسلح بودند، 

 .   به فرماندهي قليج سردار فرستاد
 

مي پنداشت، رويارويي ميان به گونه يي که غبار 
نريوهاي ابراهيم بيک و گروه هاي زير فرمان شاه حممود 
خان به آتش تنش هاي ميان تباري ميان مشال و جنوب 

به زنان اسري شده . افغانستان هيمه بيشرتي انداخت
گذشته از اين ها، رويدادهاي ديگري هم . جتاوز مي شد

شاه (ير حربيه براي منونه، بنا به فرمان وز .رخ دادند
يک هزار خانواده ترکمن با کودکان و زنان ) حممودخان

و پريمردان مي بايست به زودترين فرصت بدون اسرتاحت 
 . پاي پياده تا کابل مي رسيدند

 
بي مانند ستمبارانه و » راهپيمايي«در روند اين 

خشونتبار، مشار بسياري درگذشتند و آناني هم که زنده 
در » بيگار«ه عنوان نريوهاي ماندند، در آينده ب

جايدادهاي خود شاه حممودخان و ديگر زمينداران منطقه 
به اشرتاک کنندگان . گماشته شدند»کار»کابل به 

سربازان نريوهاي منظم و نيز شبه  -»کارزار مشال«
هاي مايل يي به ميزان تنخواه » خبششي«نظاميان جنگجو 

اي آنان گذشته از اين، حکومت بر. يک ماهه داده شد
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» سرکوب شورش قطغن«مدال سپاسي ويژه يي به خاطر 
   397.داده شد

 
طرفه اين که ضربه قاطع را بر دسته هاي ابراهيم 

 -بيک، مهو دسته هاي مهاجران ترکمن وارد آورده بودند
با آن که رهربان آن ها روابط خود را با خبارايي ها  

. دنگهداشته بودند و به آنان کمک هايي هم مي منودن
با اين هم تصميم نگرفتند به دسته هاي او بپيوندند 
. و خبش چشمگري ترکمن ها حتا به نريوهاي دوليت پيوستند

در نربدها ميان نادريه و  1931تاريخ هفتم مارچ 
دسته . نريوهاي خماصم با آن، روز تعيني کننده يي بود

هاي ابراهيم بيک جتريد شده و از سوي جنگجويان هزاره 
ترکمن که مشار شان به چهار هزار نفر مي  راناو سو

اجريان ترکمن به پاس مکارگي . رسيد، سرکوب گرديدند
فرماندهان القاب نظامي دريافت : خود پاداش گرفتند

داشتند و افراد عادي هر يک تنخواه خبششي دو ماهه به 
    398.ميزان هشتاد روپيه گرفتند

 
 –بيکيان اين بود هباي آخرين ضربه نادريه بر ابراهيم

جنبشي گسرتده بس تباری يي که درگيران بالفصل آن به 
پانزده هزار نفر مي رسيد و در صفوف آن بازرگانان، 
هم زمينداران و هم بزرگران و روشن است روحانيون 

از (به دليل اوضاع تارخيي و نيز سياسي . حضور داشتند
، پيکان اين جنبش مهزمان داراي نشانه )بني املللي –مجله

                                                 
. غبار، جلد دوم افغانستان در مسري تاريخ، ترمجه انگليسي، ص.   397
64 

بايگاني سياست خارجي روسيه، فوند ريفرنتوري در باره .  398
-45 ، برگ هاي41، پوشه 161، پروندخ 13افغانستان، پرونده ويژه 

مدير خبش مطالعات افغانستان در  –[پروفيسور ويکتور کارگون .  46
در اين باره مي .] گ -انستيتوت خاورشناسي فرهنگستان علوم روسيه

 :نويسد
مشال کشور گسيل خان به نريوهاي نادر شاه به رهربي شاه حممود ...« 

گرديدند و در آن جا در مرز افغانستان با شوروي  يکجا با يگان 
ي ارتش سرخ آخرين دسته هاي مسلح بامساچي ها را بيخي نابود ها

مگر وي هيچ گونه اسناد و مدارکي براي ثابت ساخنت اين . »ساختند
 . مدعاي خود مني آورد

 
تاريخ سامانه يي مناسبات بني «نگاه شود به نوشته او در اثر 

  223. ، ص2000، جلد يکم، مسکو،»املللي
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دليل اصلي  399.ريي هم  ضد افغاني و هم ضد شوروي بودگ
دو پيکانه بودن ابراهيم بيکيان، وضعيت مناسبات  اين
نابرابري  -کشاورزي در مشال افغانستان بود -ملي

 -اقتصادي اقليت هاي تباري با افغان ها -اجتماعي
پشتون ها؛ در واقع وضع مهاجران به حاشيه رانده شده 

در آتيه به دليل داشنت آسيايي ميانه يي که 
سازماندهي و مسلحانه بودن،  قاعده جنبش را مي 

  .ساختند
 

چناني که يادآور گرديدمي، هبانه يي بال فصل براي خيزش 
متايل  1931زمستان  – 1930هاي ضد دوليت  در مشال پاييز 

حکومت مبين بر خلع سالح ساخنت دسته هاي ابراهيم بيک و 
-شريازه هاي[کشوري که جنگ  افزايش مظامل مالياتي در

 . آن را از هم گسيخته بود، گرديد.] گ
 

نابرابري ملي گاهگاهي به بي پرده ترين وجهي پديدار 
رسيدگي به کار باشندگان «هنگامي که موقع : مي گرديد

که از ابراهيم بيک پشتيباني مي منودند، فرا » ازبيک
 روستاها و دهکده هاي ازبيک نشني يک سره به. رسيد

اين در حايل بود که در . آتش کشيده شده و نابود شدند
خانه هاي زمينداران پشتون در امان  ،مهني روستاها

 . بودند
 

                                                 
به سرنوشت  یاندک اريبسبه پيمانه  ی مانگار خيدر تار.   399

 از اين هم. شده استدر افغانستان پرداخت  انهيم یايمهاجران آس
افغانستان در رويدادهای در آن ها  یاسيو س ینقش نظام بهکمرت 
در زمينه از چند مورد استثنا  یکي. 1930-1920سال های دهه اواخر

 -بداهللا يفچاپ داکرت کمال ع یآماده شده براها و کتاب مقاله 
 یاهاشاره هم چند  هر. شامهرادف است. و مهکار او س کيتاج پژوهشگر

ميهنی نيز ديده  سندگانيدر آثار نوبيک در قطغن  ميبه شورش ابراه
  : برای منونه نگاه شود به -می شود

و  یتوسعه اجتماع یها یژگياز و یبرخ: افغانستان ،چيگورو. م. ن
. ، ص1983، مسکو، ).سده بيستم 50- 20در سال های دهه های( یاقتصاد

62 
 

مشاری از مقاالت داکرت عبداهللا يف به قلم اين : يادداشت گزارنده
رازهای سر به مهر «کمرتين به زبان پارسی دری برگردان و در کتاب 

شايان يادآوری می  .آورده شده است» تاريخ ديپلماسی افغانستان
يلی از اين کمرتين خواسته دامن که استاد عبداهللا يف طی يک پيام ايم

اند تا در صورت امکان کتاب ايشان را نيز پس از چاپ به پارسی 
 .گ-.دری ترمجه منايم
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خاورشناس تاجيکستاني بر پايه مواد  -شاه مخارف. س
آرشيف ملي افغانستان، به اين نتيجه رسيد که رژمي 

سرکوب ابراهيم بيک را با .] گ-پريوزي در[نادر شاه  
، در يک رديف ارزيابي مي 1929کابل در  اکترب گرفنت 

   400.کرد
 

در غرب افغانستان  1931 خود ابراهيم بيک، که عمال هبار
بود، بنا به برخي از مدارک، مي خواست به ترکستان 

مگر، چون کتل ها و گردنه 401.برود.) گ-کاشغر(خاوري
هاي کهستاني در آن هنگام بسته بودند، براي او راه 

جز اين که به گسرته شوروي برود و پس از  ديگري مناند
تالش هاي ناکام در آسياي ميانه مبين بر راه اندازي 

. جنبش گسرتده ضد شوروي؛ خود را تسليم دولت منايد
او مهراه با نزديک ترين مهراهانش تريباران  1932تابستان
 402.گرديد

 
رژمي نادر شاه که به دشوار توانسته بود جنبش 

راگنده سازد، شتاب به خرج مني داد ابراهيم بيک را پ
دگرگوني هايي ماهوي يي در مشي تباري خويش و در خود 

روشن گرديد که ائتالف . حکومتداري بياورد» تکنيک«
در (اين رژمي با رهربان و گروه هاي جداگانه تباري 

 . ترفندي بيش نبوده است)  گام خنست با ايشان خليفه
 

مناطقي که در آن در » .گ-]اعلي[حاکم «کرسي هاي 
بيشرت باشندگان ترکمن بود و باش داشتند، مانند 

                                                 
مهاجران آسياي ميانه در سال هاي دهه بيست . شاهخمارف س.   400

سده بيستم در افغانستان، جمله برگ هاي تاريخ، نشر فرهنگستان 
، 1991و زبانشناسي،  خاورشناسي، تاريخ: علوم تاجيکستان، سري

 .57، ص 4مشاره 
 

، 2، پرونده ويژه 62، فوند ....مرکز نگهداري و بررسي .   401
 .101، برگ 2548پرونده 

 
. با ديدگاه آ توان یم) conditionality(به گونه مشروط  تا جايی.  402

 -تاريخدانان نيتر برجستهاز  یکي، )يیايتانيبردانشمند (مارشال 
 :ميانه سر سازگاری تکان داد که می نويسدآسيای خاورشناسان 

بامساچی چونان يک  جنبشپرده پايانی  توان یمرا  ميمرگ ابراه«
 .».انگاشت یاسيواقعا س دهيپد

– Marshall A. Turkfront: Frunze and the development of Soviet counter-insurgency in 
Central Asia//Central Asia. Aspects of transition. Ed. By Tom Everett-Heath. Routledge, 
Curzon, London and New York, 2003. P. 23. 
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پيکره تقسيم «گذشته در دست پشتون ها بود، با آن که 
ماموران تازه . »در مشال اندکي دگرگون گرديد» قدرت

گماشته از سوي دولت، بايد خنست به ايشان خليفه که 
کرسي رهرب عايل ترکمن ها و امري نواحي مرزري 

ان از سياهگرد تا اندخوي را داشت، معريف مي افغانست
مگر ژست هاي مهربانانه جداگانه رهربي . گرديدند

پشتون به سوي مهره هاي موثر ترک و تاجيک تبار مشال، 
 .وضعيت راستني امر را دگرگون مني ساخت

 
يکي از کارمندان جنرال قونسولگري  -گوليايف. گ

ي پديد آمده شوروي در مزار شريف در باره اوضاع سياس
چنني گزارش داده  1931در مشال افغانستان در پاييز 

هنگامي که ضرورت مي افتاد، مهرباني افغاني «: بود
را در قبال سرکرده هاي ازبيک ها تبارز ) پشتوني(

دهند، آن ها را در صدر اجنمن مي نشانيدند، مگر به 
حمض اين که کام شان برآورده مي شد، به آنان پشت پا 

    403.تاجيک ها را  اصال به مشار مني آوردند. دمي زدن
 

با کارروايي هاي کابل، مهچشمي هاي دنباله دار ميان 
براي منونه  404.خود اقليت هاي تباري دامنه بيشرتي يافت

بوالک  –در ناحيه دهکده آليت 1931در اواخر ماه اگوست
ميان ترکمن هاي ) ورسيت جنوب اندخوي 10-9به فاصله (

که ) حقابه(ن هاي مهاجر بر سر تقسيم آب بومي و ترکم
نيز در هپلوي کمبود زمني، در اين جا کم است؛ درگرييي 

 -از ديدگاه اقتصادي حتا رهرب مهاجران ترکمن. رخ داد
نزديک   1930ايشان خليفه که در اوايل سال هاي دهه 

گوسفند داشت، مني توانست بر دامداران بومي  4000به 
آن ها بيست و حتا سی هزار راس  پريو خود که داراترين

 .    گوسفند داشتند، دست باالتر پيدا منايد
 

                                                 
بايگاني سياست خارجي روسيه، فوند رفرنتوري در باره .   403

 .ب170، برگ 161، پرونده 41،  پيک 13افغانستان ، پرونده ويژه 
حممد گل خان که پيش از اين توانسته بود  1932در آغاز، سال .  404

در واليات ننگرهار، پروان، قندهار و کاپيسا با خشونتبار ترين و 
بيدادگرانه ترين و روش ها از مجله تبعيض هاي تباري نظم بياورد، 
به عنوان وايل استان هاي مشال گماشته شد که در اين جا ختمه هاي 
منازعات بيشرتي را کاشت که دهه ها دوام پيدا کرد و در دهه هاي 

ده بيستم، ناگهان سر زد و در سيماي رويارويي هاي هشتاد و نود س
 .سياسي داراي ابعاد ملي بزرگ مقياس تبارز کرد -نظامي
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خاندان هاي چرخي و ([ شاکش هاي خنبگانک.  5.3

بر سر قدرت و به پادشاهي رسيدن .] گ -)مصاحبان
 :ظاهرشاه

به رهربي [افغاني  -پس از ناکامی ماموريت مشرتک شوروي
ژمي امان اهللا خان به مقصد احياي ر.] گ-پرمياکف و  چرخي

و کمرنگ شدن دلچسپي رهربان شوروي ) 1929مي  -اپريل(
مرکز جتمع نريوهاي هوادار  -به امانيست ها، اروپا

در گروه رهربي، مهره هاي سرشناس . امان اهللا خان گرديد
غالم نيب چرخي در :  1920رخدادهاي سال هاي دهه

ي و ، غالم صديق چرخ.]گ-غوربندي[شجاع الدوله 405ترکيه،
عبداهلادي داوي در آملان و عبداحلسني عزيز در ايتاليا 

که خاين برآمد و به سود نادر خان به جاسوسي (
دانشجويان افغاني و کارمندان . شامل شدند) پرداخت

سفارختانه ها در اين کشورها و نيز مشاري از کشورهاي 
 .ديگر به آن ها پيوستند

 
وه هاي مهاجر ، برنامه گر.]گ-استانبول[در استامبول 

آماده ساخته شده بود که پسان ها در نشست هاي حمرم 
به گفته غبار، در . در برلني، و سويس ويرايش گرديد

اين نشست ها امان اهللا خان و مشاري از سفريان 
هم از مجع سفريان برکنار شده و هم از  -افغانستان

 .سفريان برحال، حضور به هم رسانيده بودند
 

نابع ديپلوماتيک شوروي در ايتاليا، بر پايه مدارک م
گروهي از  1930در اين جا، مقارن با تابستان 

ناسيوناليست هاي افغاني تشکل يافته بود که هدف آن 
پويايي گروه داراي : برگزاري  جملس ملي در کابل بود

روزنامه گروه در هند به چاپ مي . بار زيرزميين بود
  406.شد رسيد که پنهاني به افغانستان برده مي

 

                                                 
غبار در جلد دوم افغانستان در مسري تاريخ، طرزي را  نيز  .   405

مگر هيچ گونه منابعي که گواه بر . به اين گروه مربوط مي داند
ان افغان و خسر امان اهللا رهرب پيشني جوان –پويايي هاي سياسي طرزي 

نگاه شود . خان در دوره  مهاجرت تازه وي باشد، به دست مني دهد
 .94به جلد دوم افغانستان در مسري تاريخ، به زبان انگليسي، ص 

بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، رفرانتوري در باره .  406
 .   21، برگ 156، پرونده 69، پوشه 12افغانستان،  پرونده ويژه 
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مهاجران امانيست که ناتوان از چاپ روزنامه يا 
کدامني نشريه ديگر بودند، انديشه هاي خود را با نشر 

در يکي از اين گونه . اعالميه ها پخش مي منودند
اعالميه ها با امضاي امان اهللا خان، سرشت اصالحات اجنام 
شده از سوي وي و داليل ناکامي آن توضيح  داده مي شد 

، افشا ساخته مي .] گ-نادر شاه[سرشت مشي رژمي  و نيز
 .شد
 

اقدامات مهاجران، حکومت را تا آن جا نگران ساخته 
وزير امور خارجه، کتابي  -بود که فيض حممد زکريا

رد آوازه ها در باره شاه سرنگون «نوشت زير نام 
، که )1931به زبان هاي دري و اردو، چاپ کابل، (» شده

مي » امان اهللا کبري« را که زماني در آن، وي شاه پيشني
خواند، به باد سرزنش گرفت و متهم به مهه گناهان  و 

 407.نادرشاه کرد -حتريکات در برابر پادشاه جديد
 

بايسته است يادآور گرديد که در مسکو، در آغاز به 
هسته اجياد شده مهاجران اماني در آملان، توجهي 

در غرب،  منايندگي هاي ديپلماتيک شوروي -نکردند
سرگرم رسيدگي به کارهاي رمسي و دوليت خود بودند و 

که رشته کار شان نبود،  -توجه کمرتي به مسايل خاور
آنچه مربوط مي گرديد به مشي رمسي مسکو، . داشتند

موقف آن در حفظ مناسبات کاري با حکومت نادرشاه به 
در اين حال، . عنوان اقتضاي زمان خالصه مي شد

در امور خارجه به عنوان هناد سياست کميسارياي خلق 
خارجي، ناگزير بود از مشي پشتيباني از نادر دفاع 

 . منايد
 

رييس وقت خبش سوم سياسي خاور در (تسوکرمان 
در باره «در يادداشت ) کميسارياي خلق در امور خارجه

عنواني ليونيد » وضعيت مناسبات افغانستان و شوروي
رت امور خارجه شوروي معاون وزا -)قره خان(کارا خان 

آناني که مي پندارند به جاي نادر خان مي «: نوشت
تواند کس ديگري که بيشرت به سود ما باشد، روي کار 

منظورم در آينده (بيايد، سخت به برياهه مي روند 
چون، بازگشت امان اهللا به جاي نادر در ). نزديک است

، اوضاع کنوني در وضعيت موجود تناسب نريوها در کشور

                                                 
 .95. غبار، جلد دوم، ترمجه انگليسی، ص.  407
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من حتا بر آن هستم (در نزديکي ها به دشوار ممکن است 
که بدون کمک مستقيم خارجي، امان اهللا هيچ شانسي براي 
بازگشت ندارد و من کدام کمکي را در اين راستا مني 

و مي تواند تنها منجر به روي کار آمدن ) بينم
با کنار . کرياتور بيشرت ارجتاعي هوادار انگليس گردد

افغانستان، عصر جنگ هاي دامنه دار  رفنت نادر در
ميان تباري و ميان عشريه يي آغاز خواهد گرديد که 
منجر به فروپاشي کامل و فيوداليزاسيون کشور خواهد 

 . گرديد
 

آشفتگي در افغانستان، براي انگليسي ها اين زمينه 
به پاداش (را فراهم مي کند که با دست هاي قبايل 

، گسرته افغانستان را )هندعقب نشيين آن ها در مساله 
به يک دهليز ويرانگر به سوي مجهوري هاي آسياي ميانه 
مبدل سازند و از سوي ديگر، ما را ناگزير به اختاذ 
تدبريهاي گران نظامي در مرزهاي افغانستان 

 408.»بگرداند
     

به  ورزی مهرکلی اما ديپلماسی شوروی در چارچوب  
ر شوروی در مناطق رژيم نادر شاه، در صدد تقويت حضو

ليونيد  -سفير. اسرتاتيژيک مهم مهجوار افغانستان بود
استارک به معنای واقعی کلمه مهتايان افغانی خود را 
با پيشنهادهای از سرگيری پروازها ميان کابل و ترمز 
و مهچنين ايجاد پست هوايی با هند بريتانيايی کالفه 

   409.منوده بود
 

هاد برای عقد قرارداد امهيت از اين هم بيشرتی پيشن
های جتاری، طيف وسيعی از پيشنهادهای دارای بار 

گسرتش پنبه زارها به مهکاری شوروی در (اقتصادی  -جتاری
ترکستان افغانی، با فروش بعدی مهه حمصول پنبه به 
شريک شوروی و دادن حق احنصار در فروش فرآورده های 
 نفتی در افغانستان به پارتنر شوروی و دادن حق

                                                 
بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند رفرنتوری در .   408

 . 34، برگ 157، پوشه 1، کارتن 12باره افغانستان، پرونده ويژه 
409 .Question of the Reply to be given to an Enquiry received from the Afghan 
Government as to the attitude of His Majesty’s Government if the Soviet attacked 
Afghanistan. Memorandum for the Cabinet by the Secretary of State for Foreign Affairs 
and the Secretary of State for India. Appendix II. Note of a Conversation with the Afghan 
Prime and Foreign Ministers on the 29th March 1932. – CAB/24/232. P. 6 
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) احنصار خريد پوست قره گل افغانستان به جانب شوروی
 . داشت

 
پس از کشته (نادر شاه و خاندان او  -رهربی افغانستان

قدرت واقعی به دست  1933شدن نادر در هشتم نوامرب
، شتاب نداشت )خنست وزير هاشم خان افتاد -برادر او

پيوندهای خود را با مهسايه مشالی خود گسرته و متنوع 
می گذريم از اين که هر گونه برنامه شوروی در . سازد

افغانستان بی درنگ سوء ظن مقامات هند بريتانيايی و 
در پايتخت های منطقه يی و  -لندن را بر می انگخيت

اصلی بريتانيای کبير پويايی های شوروی را چونان 
هتديدی نه تنها به متصرفات هندی، بل نيز به هستی 

 410.ردندامپراتوری ارزيابی می ک
 
نگرانی خاص هم افغان ها و هم انگليسی ها را  

مبنی بر  1934پيشنهاد وابسته نظامی شوروی در پاييز 
ساخت پلی بر رود آمو و کشانيدن شاخه يی از شبکه 

. راه آهن آسيای ميانه به مشال افغانستان بر انگيخت
در صورت موافقت افغان ها، جانب شوروی آماده بود 

ار اصلی اين پروژه اسرتاتيژيک برآمد چونان سرمايه گذ
  411.منايند

 
دولت افغانستان با تقاضای حمرمانه يی به ستاد کل 
نيروهای مسلح بريتانيا در زمينه مشاوره در باره 
هتديدهای ممکنه امنيتی برای افغانستان رو آورد، اما 
با برخوردن با شرايط الزام آور مبنی بر پذيرش 

آن ها به حمل احداث فرضی  مشاوران انگليسی با گسيل
، درخواست خود را واپس .]گ-پل و تاسيسات راه آهن[

معاون تازه  -Grasseth)(رهنگ گراست سبا آن که . گرفت
  –منصوب شده رياست ستاد اطالعات هند بريتانيايی

 . موفق به سفر مشال افغانستان شد
 

                                                 
410. Question of the Reply to be given to an Enquiry received from the Afghan 
Government as to the attitude of His Majesty’s Government if the Soviet attacked 
Afghanistan. Memorandum for the Cabinet by the Secretary of State for Foreign Affairs 
and the Secretary of State for India. Appendix II – III. - CAB/24/232P. 6, 8-9 
411 . Policy in regard to Afghanistan. Memorandum by the Secretary of State for War, 8th 
February 1934. CAB/24/247. P. 5 
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مهزمان با آن، بريتانيايی ها به مهتايان حمافظه کار 
ی خود افاده دادند که ارائه هر گونه کمک در افغان

ارتباط با هتديد مشال تنها از راه هببود خبشيدن 
ارتباطات و مواصالت ميان هند بريتانيايی و کابل آن 

 412.در رژيم آشکار ممکن است
 

ديدگاه ها و رفتارهاي کمينرتن که اميدواري خود را 
له در به به راه اندازي  انقالب دهقاني در خاور از مج

افغانستان از دست نداده بود، به شدت از ديدگاه ها 
و رفتارهاي پراگماتيک هر چند هم هتامجی وزارت 

گردانندگان . متباين و متفاوت بود) تسوکرمان(خارجه
کمينرتن، با آماده ساخنت مساله افغانستان براي بررسي 

، رژمي نادرشاه و مشي آن و نيز جنبش 1930در اواخر سال
آسياي ميانه و مانند آن را به باد نکوهش مهاجران 

بي پايه و  -با آن که در برخي از موارد(های تباهکن 
 . گرفتند) لغزش آميز

 
گردانندگان کمينرتن، نفس بازگشت نادر به سياست کالن 
افغاني، جلوس وي بر اورنگ پادشاهي و رفتارهاي بعدي 
وي را، يکسره با دسيسه ها و توطيه هاي انگليسي ها 
گره مي زدند و به مهني دليل، راديکال ترين راهيافت 

: ها را براي حل مساله افغانستان پيشنهاد مي منودند
مي بايست خبش «که حزب انقالبي خلق افغانستاناجياد 

برتر دهقانان را که از خود به عنوان مبارزان پيگري 
شايستگي  -ضد امپرياليسم انگليس و حکومت نادرخان

، بدون در نظر داشنت وابستگي هاي نشان داده بودند
و در گام خنست دهقانان کوهستان  -تباري، قومي آن ها،

پيشنهاد در . و کوهدامن را، به صفوف خود گرد بياورد
باره اجياد چنني سازماني در نشست دبريخانه کميته 

  1930اجرايي انرتناسيونال کمونيسيت در دسامرب سال 
 413.ارايه گرديد

 
در سال ) انرت ناسيونال کمونيسيت(نرتن گردانندگان کمي

با پيشنهاد منودن انديشه اجياد حزب  1931-1930هاي 
انقالبي افغاني، بي گمان دستاوردهاي ناچيز پخش 

                                                 
412  .Afghanistan. Memorandum by the Secretary of State for India, 30th November 
1934. CAB/24/251. - P. 1 - 3 

، 154، پرونده ويژه 495، فوند ....مرکز نگهداري و بررسي.  413
 .2آ ، برگ  417پوشه 
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-1919ايدئولوژي و پراتيک چپ راديکال را در سال هاي 
دشواري . در افغانستان در سنجش نگرفته بودند 1921

در ) سياسي -باوري سازماني، مادي و (هاي فزونشمار 
اين راستا منتظر حتا چپي هاي به بارها کارکشته تر 

 .ايراني از ديدگاه معيارهاي آسياي ميانه بود
 

مناينده حزب کمونيست ايران در کمينرتن،  -سلطان زاده
در يادداشت گزارشي خود به کميسيون سياسي کميته 
اجرايي انرتناسيونال کمونيسيت، با اندوه، بار تصاديف 

نش در منطقه اپيوندهاي اين سازمان را با هوادار
ماه  5-4مهم ترين اسناد پس از گذشت : خاطر نشان ساخت

به اين جا مي رسيدند و در خود مقر انقالب جهاني در 
باره برخي از مهم ترين رخدادهاي خاور پس از ده ماه 

 !  آگاهي مي يافتند
 

اين تبليغاتي هم از  -وضع پخش مواد و مدارک سياسي
يعين تا آمدن من به کمينرتن، هيچ  1928تا «: هبرت نبود

پس . لنينسيت به زبان پارسي نبود -گونه اثر مارکسيسيت
از کار توافرساي سه ساله، توانستم به ياري مشاري از 

کتاخبانه کوچکي از  ،.]گ-)ايراني[( رفقاي پارسي
ي مارکس، لنني و استالني اجياد )بروشورها(کتابواره ها 

و روزنامه » ستاره سرخ« -وده، و چاپ جمله حزبيمن
و گسيل آن ها را به خارج سازماندهي » پيکار« -حزبي
  414.منامي
 
تبليغاتي بايسته و ديگر مشکالت  -کمبود مواد سياسي 

برمشرده شده چپي هاي ايراني، به پيمانه از اين هم 
جايي  -بيشرتي مي بايسيت در افغانستان بروز کرده باشد

مهانندي عمدتا به زبان فارسي به پيش برده مي  که کار
مگر دشواری های برمشرده شده و ساير مشکالت منی . شد

 .توانستند جلو ماجراجويان کمينرتن را بگيرند
 

حزب انقالبي خلق افغانستان مي بايست در شالوده  
 :فعاليت هاي خود وظايف زير را قرار مي داد

پيگريانه در برابر مبارزه سراسري، مهه جاگسرت  و  -آ
 امپرياليسم انگليس،

                                                 
 .35، 33، برگ هاي 461مهان جا، پوشه .  414
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مبارزه در برابر نظام مالياتي و خودسري هاي  -ب
ماموران دوليت و پوليس، مصادره مال هاي تاجران، زمني 
هاي زمينداران، خان ها و مالک ها و تقسيم برابرانه 
آن ميان دهقانان زمحتکش، واگذاري سيستم آبياري به 

ان برگزيده شده از دست ارگان هاي حملي خود گرد
در اين حال، مبارزه به . منايندگان زمحتکشان بزرگر

خاطر کاهش ماليات، فسخ قرار دادهاي اجاره و گروي، 
خبشيدن مهه باقيات، انتخابي بودن ماموران و مسووليت 
آنان در برابر انتخاب کنندگان را به عنوان وظيفه 

 .   داراي اولويت ارزيابي کرد
ابري کامل اقتصادي و سياسي براي دستيابي به بر -پ

. مهه اقوام و قبايل باشنده افغانستان بدون استثناء
يکي از وظايف ديگري که اعالم گرديده بود، عبارت بود 
از لغو مهه امتيازات براي مشاري از قبايل و خاندان 

 . و اعالم عفو عمومي و برابري زبان ها ها
 -افغانستان،هدف ديگر، در تزهاي کمينرتن در باره -ت

تشکيل آزادانه دولت افغانستان با پيوسنت سرزمني هاي 
از دست رفته با چهار ميليون باشنده آن در نوار 

به آن، در چهارچوب سياست داخلي » قبايل آزاد«
تاجيک : در اين حال، باشندگان مشال. خوانده شده بود

مي بايست از حق  -ها، ازبيک ها، ترکمن ها و ديگران
 .  سرنوشت برخوردار مي گرديدندکامل تعيني

 
بند هنايي سند کمينرتن، انديشه اصلي اسرتاتيژيک تدوين 

با توجه به آن که :  کنندگان آن را  آشکار مي سازد
آزادي راستني افغانستان مي تواند تنها در نتيجه 
انقالب سراسري ملي در برابر رژمي نادرخان به دست 

ق افغانستان عبارت بيايد، هدف هنايي حزب انقالبي خل
مجهوري «است از سرنگوني حکومت نادرخان و استقرار 

با آن که در اين حال، تاکيد گرديده . »خلق مستقل
که اين وظيفه مي تواند در پيوند ارگانيک با : بود

انقالب پريوزمند پرولتاريا و دهقانان هند در برابر 
 415.امپرياليسم و فيوداليسم حل گردد

 
گان و حتليلگران کمينرتن در باره ارزيابي گردانند

دورمناي توسعه اجتماعي افغانستان در آغاز سال هاي 
گواه بر از دست دادن احساس واقعبيين و عدم  1930دهه 

                                                 
 . 59-57مهان جا، برگ هاي .    415
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متايل آنان به اعرتاف به بي سنجشي خود در ارزيابي و 
پيشگويي اوضاع اين کشور است و از مهني رو، آن ها به 

گواهي مي  1931مارچ گونه يي که اسناد بعدي ماه 
هر چه تازه تري را که از ديدگاه  آوندهایدهند، 

آنان  قاطع تر به سود مداخله فعال شوروي در امور 
نادر خان گو اين : افغانستان بود، پيشکش مي منودند
افغانستان ديگر . به انگليسي ها تسليم شده است

مبارزه ) پرشگاه(منطقه حايل نيست و ختته خيز 
انگليس در برابر احتاد شوروي است که با  امپرياليسم

هبره گريي از قيام دهقاني و راه اندازي جنبش اقليت 
 . هاي تباري  مشال مي توان آن را برهم زد

 
اجياد : کمينرتني ها مساله را دست کم گرفته بودند

در درون افغانستان که مي » هسته انقالبي دهقاني«
دي افغانستان تواند مبارزه دهقانان را در راه آزا

در برابر امپرياليسم انگليس و حکومت نادرخان رهربي 
زمينه جنبش دهقاني در افغانستان به ويژه خبش . منايد

مشايل آن با باشندگان تاجيک تبار، ازبيک تبار و ديگر 
مشاري از رهربان اين جنبش به . اقليت هاي تباري هست

. يدتکاپو افتاده اند که بايد آن ها را متحد گردان
شعارها و مباني بايسته و ساير ضروريات را به دسرتس 
آنان گذاشت و اين گونه، خنستني گام ها را در راستاي 

  416.اجياد حزب انقالبي خلق افغانستان برداشت
 

در ميان مهنوايان اندکشمار کمينرتن و ساختارهای 
سفارختانه ها، سازمان اطالعات و (سياسی شوروی  -دولتی
عمدتا سيک (اعضای سازمان ملی گرای  در کابل،...) 
در  1913که در سال ) Gadar(» غدر«گادر يا ) تبار

امريکا از سوی مهاجران هندی پی ريزی شده بود، هم 
اين سازمان دارای شبکه گسرتده شعب در آسيا، . بودند

                                                 
، پوشه 154، پرونده ويژه 495، فوند ...و بررسي مرکز نگهداري.  416
، والدميري بويکو، دورمناهاي توسعه اجتماعي افغانستان، 9، برگ 461

جمله آناليز ها،  -ديدگاه مبصر: 1930در  اوايل سال هاي دهه 
لوم فدراسيون روسيه، صص ع پژوهشگاهخاور شناسي  پژوهشکدهمسکو، 

34-39  . 



 324 صفحه …دولت و اپوزيسيون در افغانستان
 

در اياالت متحده  -اروپا و نيز در آن سوی اقيانوس
 417.بود
 

در افغانستان نيز آمده  مشار بسياری از هواداران آن
گروه هايی از غدری ها در کابل و ديگر جاهای . بودند

) Lalpur(افغانستان و نيز در قلمرو هند در لعل پور 
فرزند کاال سينگ  -هبادر سينگ. در تکاپو بودند

از لعل پور، ميان غدر و سفارت شوروی در )  Bhat(هبات
کيرتی کابل مياجنی بود که در عين حال عامل گروهک 

 418.به مشار بود) Kirti Kisan(کيسان 
 

های رزمی  » ياخته«رييس سازمان نظامی يگان ها و 
چندا سينگ  -صاحب سينگ و دبيرکل آن -غدر در لعل پور

بود که سازمان اطالعات بريتانيا به او نه تنها در 
برپايی مهکاری ميان اعضای هندی و افغانستانی حزب، 

هند بريتانيايی سوء ظن  بل نيز در قاچاق اسلحه به
 .داشت و مشکوک بود

 
متولی  -)با نام مستعار گورموکخ سينگ(باوای سينگ 

معبد سيک ها در چهارباغ نيز از اعضای برجسته غدر 
وی به تبليغ به سود اين حزب در ميان زاييران . بود

 -مجال سينگ. و گروه های ديگر باشندگان می پرداخت

                                                 
: حزب گادر در افغانستان نگاه شود به در باره پويايی های .  417

سياست قدرت های بزرگ در افغانستان؛ و  -نربد افغانی استالين
 ].عزيز آريانفر: ترمجه[قبايل پشتون، نوشته يوری تيخانف، 

 
در تاريخ نگاری شوروی، آثار اندکشماری به تاريخ گادر اختصاص 

مهراه با  به بررسی آن ها،)  Raikov(رياکف . و. آ. يافته  است
نگاه شود . پرداخته است) غربی، هندی(بررسی ديگر آثار در زمينه 

تاريخ نگاری / / تاريخ نگاری حزب گادر«: به اثر او در اين باره
 159 1977مدرن کشورهای خاور برومنرزی، نقد ناسيوناليسم بورژوائی، 

؛ خبش نقش سيک های باشنده مشال امريکا در تکاپوهای ، ص. ص. 175 –
 . نقالبیا
کوتين زير نام . ی .خودآموز ای مهچنان در باره حزب غدر در 
، انتشارات دانشگاه »مراحل اصلی شکل گيری جامعه چند مليتی سيک«

 .38-37. ص.، ص2008دولتی سانکت پرتزبورگ، 
418 .  IOR/V/27/262/6 The Ghadr directory containing the names of persons who have 
taken part in the Ghadr Movement in America, Europe, Africa and Afghanistan as well as 
in India, compiled by the Director, Intelligence Bureau, Home Department, Government 
of India (this supersedes the Punjab Ghadr Directory issued  in 1917). New Delhi, printed 
by the manager Government of India Press 1934. - P. 25 
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شرکت محل و نقل که سرگرم  صاحب يک فروشگاه در داکا و
انتقاالت در منطقه از کابل پشاور بود،  از منابع 

 . امريکايی برای او پول می رسانيد
 

که در [ Bhagat)(برخی از غدری ها چون هباگت رام تلوار 
باشنده  -،.]گ-کابل به هبارت رام تلوار شهرت داشت

) Chamarkande(دره پاشاتا کنر، با جماهدان در مچرکند 
 .در هند بريتانيايی ارتباط داشتند

 
کلوب «بسياری از اعضای کابلی حزب غدر مهزمان عضو 

يکی از پر مشار ترين جلسات اين . بودند» ملی هند
سازمان که به هبانه سالگرد پی ريزی آن در امريکا 

در خانه  1930برگزار گرديده بود، به تاريخ يکم نوامرب
که مولوی (الرحيم گورموکخ سينگ به رياست مولوی عبد

که در زراد خانه کابل به مست مرتجم ) بشير لقب داشت
 419.کار می کرد، داير گرديد

 
اعضای غدر توانسته بودند در ساختارهای دولتی 

برای منونه،  حممد حسن . افغانستان نيز رخنه منايند
به عنوان دبير و مرتجم در صدارت ) با لقب حممد يعقوب(

رهنمودهای  1916بود که به سال مهو . عظمی کار می کرد
او پيک ها و . حمرم سردار نصر اهللا خان را اجنام می داد

پيام های سردار را برای مالها و مالکان در نوار 
مرزی هند با فرا خوان خيزش های متحدانه در برابر 

 .انگليسی ها می رساند
 

عبيداهللا سندی » سپاه اهللا«در آينده او چونان سرگرد 
منشی خاص شاه   1920-1919چنان او در سال های مه. گرديد

استاد ليسه  1927بردار نادرخان و سر از  -حممود خان
 .حربی در کابل بود

 
به هر رو، مقارن با اين زمان، پرتنش شدن سراسري   

اوضاع بني املللي در اوايل سال های دهه سی و موجوديت 
يک رشته گره هاي منازعه آميز با کشورهاي مهسايه 

، دستاوردهاي بس ناچيز سياست )به ويژه با چني(خاور
پيشني شوروي در افغانستان و مهچنان امکانات حمدود عيين 
مايل، موجب چريگي متايالت پراگماتيک در رفتارهاي شوروي 

                                                 
419  .IOR/V/27/262/6 The Ghadr directory … P. 188 
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مساله افغانستان به تدريج و . در قبال خاور گرديدند
براي يک مدت دراز به جايگاه يک مساله دست دوم 

شوروي به رژمي تعامل  -و مناسبات افغانستانرانده شد 
-بسيار اندک دو کشور مهسايه داراي ساخت اجتماعي

  .سياسي گوناگون درآمد
 

پيشگويي ها و طرح هاي خيال پردازانه کمينرتن در 
مساله افغانستان، ديگر از پشتيباني گردانندگان 

افزون بر آن، اين پيشگويي ها  -کرملن برخوردار نبود
ا، تنها  جتريد کمينرتن در مسايل سياست بني و طرح ه

 .  املللي و فروپاشي هنايي آن را تسريع منودند
 

هواداران امان اهللا به تالش هاي خود در زمينه حتکيم 
مواضع و ساختارهاي خود در مهاجرت بسنده ننموده، 
اين ساختارها و مواضع را در درون افغانستان نيز 

به رهربان شوروي با خواهش  آنان مهچنان. حتکيم خبشيدند
ها و طرح هايي مبين بر مسافرت رهرب خود از راه شوروي 

حمل استقرار برنامه ريزي شده دسته يي  –به کوشکا
هوادارن . متشکل از هزاره هاي مهاجر؛ رو آوردند

-شاه[امان اهللا اميدوار بودند که اقدام جديد به سود 
استان ) انهزارست(اصالح طلب؛ پيشني هزاره جات .] گ

هاي خاوري و جنوبي، کوهدامن و کوهستان و نيز مشال 
 . افغانستان را به خيزش وا خواهد داشت

 
خود امان . برنامه ريزي شده بود 1931قيام براي پاييز

کشور نواهللا، هرچند گاهي چهره خود را در سيماي رهرب 
 1931براي منونه، در ماه سپتامرب: به منايش مي گذاشت

با حلن هتديد آميز عنواني نادر گسيل  تلگرامي را
 قویمن به اندازه کايف . برخيز و برو. بس است«: داشت
 420»مريز.] گ-به ناحق[خون مردم بيگناه را . هستم

 
اپوزيسيون ضد نادر که شتابزده به آرايش صفوف خود  

در بيرون از کشور پرداخته بود، به اجنام اقدامات در 
به گونه باور نکردني . [درون افغانستان متوجه گرديد

، حتا کسي چون حممد گل خان مومند .]گ-براي بسياري

                                                 
بايگاني سياست خارجي روسيه، فوند رفرانتوري در باره .   420

 . 19، برگ 161، پرونده 41، پوشه 13افغانستان،  پرونده ويژه 
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رييس کميسيون اصالحات و وزير داخله با  -)مهمند(
    421.گروه غالم صديق خان چرخي، در متاس بود

 
نقش پويايی را در آماده سازي ها، غالم نيب خان چرخي 

، از آنکارا به کابل آمد 1932اکترب  13که به تاريخ 
. پس از چند روز، شاه او را بار داد. به دوش داشت

. پرهيختنادرشاه از دادن کدامني کرسي دوليت به وي 
مگر به او پيشنهاد پرداخت تنخواهي برابر با تنخواه 
سفريان را در صورت خود داري از مشارکت در زندگي 
سياسي و  بود و باش در خانه اش در کنستانتينوپول 

 . ، منود)نبول کنونيقسطنطنيه يا استا(
 

پيشنهادي آشتيجويانه شاه، شامل نگهداشنت ) سبد(بسته 
غالم  -کرسي سفارت افغانستان در برلني براي برادر وي

صديق خان که در آن هنگام در آن جا سفري بود، و نيز 
غالم  -واگذاري يک کرسی سفارت ديگر براي برادر ديگرش

خان وعده داد غالم نيب  422.جيالني خان چرخي مي گرديد
مگر در عمل، بي درنگ . روي اين پيشنهادها بينديشد

در پي برپايي متاس ها با عشاير جدران در استان 
او مهچنان متايالت سنيت بريتانيايي ستيزي . پکتيا گرديد

 . وزيري ها را فراموش ننموده بود
 

مگر، نادريه يي ها با هبره گريي گسرتده از شبکه هاي 
يز تضادهاي قبيله يي، توانستند شورش خربچينی خود و ن

به دشواري .] گ–هم  هر چند[رو به گداز در پکتيا را 
وزير حربيه پس از  -شاه حممود خان. سرکوب منايند

                                                 
رفرانتوري در  بايگاني سياست خارجي فدراسيون روسيه، فوند.  421

. 104، برگ 8، پرونده 158، پوشه 13باره افغانستان، پرونده ويژه 
حممد گل ، بنا بر مدارک ارايه شده از سوي ديپلومات هاي شوروي

مگر اجنام آن را پيش از وقت مي . خان هوادار ساختار اصالحي بود
او به عنوان يک  1930در مراسالت ديپلوماتيک  سال هاي دهه . خواند

 . وادار پنهاني امان اهللا پرداز مي گردده
 

فاکت هاي به دست آمده بر اساس منابع خطي و نيز تصويري از روي 
عکس ها نشان مي دهند که مهو حممد گل خان هنگامي که تصدي وزارت 
داخله را در دولت نادريه داشت، يکي از عمده ترين و در عني حال 

پسان ها . امن بوديکي از  پرشورترين سرکوبگران قيام کوهد
بدخشان گرديد، به مهني پيمانه با  -هنگامي که وايل استان قطغن

 . خشونت به تسويه حساب با  نريوهاي اپوزيسيون پرداخت
422. Afghanistan strategic intelligence: British records. 1919-1970 vol.2  Ed by Anita L.P. 
Burdent. Slough: Archive editdions . 2002 p.  331-332. 
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بررسي اوضاع در  واليت جنوبي اعالم داشت که در اين 
 1932نوامرب  7به تاريخ : رويدادها چرخي نيز دست دارد

نزديکان و خويشاوندانش به  غالم نيب مهراه با مشاري از
براي هوا خوري و «دربار به ارگ شاهي در کاخ دلگشا 

:  نادر به حمض ديدن او، پرسيد. فراخوانده شد» گردش
افغانستان به مشا چه بدي کرده است که ! غالم نيب خان«

 . »دست به خيانت مي زنيد؟
 

افغانستان مي داند «: غالم نيب هم بي درنگ پاسخ گفت
پادشاه خشمگني، در جا به . »!سي خايني استکه چه ک

سربازان فرمان داد تا او را در برابر چشمان 
 423.نزديکانش که صف زده ايستاده بودند؛ به مرگ بزنند

نادري ها با نابود ساخنت خشونتبار حريف سياسي اصلي 
. شان در آن برهه، خشم جامعه افغاني را برانگيختند

در حسن نظر داشتند، حتا انگليسي ها که نسبت به نا
از آنچه که رخ داده بود، ابراز ناخشنودي و 

  424.ناخرسندي کردند
 

سه تن  -هر چه بود، دولت کوشيد زهر چشمي نشان دهد
از هواداران چرخي که به کابينه وزيران و پارملان 
گواهي هايي مبين بر موجوديت فاکت توطيه ضد دوليت در 

و سپس اعدام جنوبي داده بودند، بي درنگ دستگري 
شاه حممود خان که در آن هنگام در گرديز به . گرديدند

سر مي برد، دستور يورش به قبيله جدران را که به 
از خمالفان جدي انگليس در ) [فقري ديوانه(ليوني فقري 

و ديگر حمرکان شورش پناه داده .] گ-نيمقاره هند
مگر با اين هم، فقري ايپي به رغم شکست . بودند، داد

 . اني ها، توانست بگريزدجدر
 

ديگر اعضاي خانواده چرخي نيز مورد اختناق بي 
غالم جيالني و چند تن از مردان : مانندي قرار گرفتند

                                                 
جلد دوم افغانستان در مسري  117-116به گفته غبار در صص .  423

بردار غالم نيب خان و پسران  -تاريخ، در اين صحنه غالم جيالني خان
او . عمش جانبازخان نايب ساالر  و جنرال شري حممد خان حضور داشتند
خوب «: گفتگوي نادر خان و غالم نيب خان را اين گونه پرداز مي کند

افغانستان به مشا چه کرده است که مشا خيانت مي ! غالم نيب خان
افغانستان مي شناسد که خايني «: غالم نيب خان در پاسخ گفت»  کنيد؟
 . گ-.»است

424.  Afghanistan strategic intelligence: British records, 1919 – 1970. Vol. 2. Ed. by 
Anita L.P.Burdett. Slough: Archive Editions, 2002. - P. 331 – 332  
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. به دار زده شدند 1933ديگر اين خاندان به سال 
ديگران را به زندان افگندند که تين چند از آنان در 

، سال آن جان باختند و مشاري هم که زنده مانده بودند
تنها صفدر . هاي سال در زندان سراي بادام بسر بردند

که از خويشاوندان چرخي و نيز از 425اعتمادي
 . خويشاوندان خود نادرخان بود، خبشيده شد

 
 -با اين مهه، دو تن از اعضاي بس سرشناس خاندان چرخي

وزير خارجه پيشني دولت اماني و  -غالم صديق خان
شريف توانستند از ستيزه  وايل پيشني مزار -عبدالعزيز

غالم صديق خان پس از به پادشاهي . جويی برکنار مبانند
رسيدن نادر، به گونه يي در آغاز توانست وفاداري 

مگر سپس هبرت مشرد براي . خود را به او به منايش بگذارد
با  1934او به سال . آسايش يافنت به اروپا برود

وند خويشاوندي شاه تبعيدشده پي -خاندان امان اهللا خان
نوريه  -)دخرت حممود طرزي(بست و با خواهر شهبانو ثريا 

در آينده، غالم صديق در آملان . خامن عروسي کرد
ماندگار شد که از آن جا براي مدتي چند به شوروي 

   426.رانده شد
 

 -عبدالعزيز يکي از چهار پسر جنرال افسانه يي
نيب، غالم  برادر تين غالم(سپهساالر غالم حيدر خان چرخي

از  1928بود که در اواخر  سال ) صديق و غالم جيالني
. سوي امان اهللا خان به مست وايل  مزارشريف گماشته شد

از سوي آدم هاي بچهء سقاء به اسارت  1929زمستان سال 
پس از . مگر در راه کابل از چنگ آنان گرخيت. درآمد

ر يک رشته سرگرداني ها در هند بريتانيايي و پارس، س
چندي از پايتخت افغانستان سر   1930اجنام، به سال 

در آغاز به ترکيه  -مگر باز هم به خارج رفت. برآورد
در ) 1961(جايي که تا پايان زندگي  -و سپس به آملان

   .آن بسر برد

                                                 
يکي از شاخه هاي خاندان حممد زايي، از  -خانواده اعتمادي.   425

نياي بزرگ حممد  نادر   -بازماندگان سردار سلطان حممد خان طاليي
 .خان است

426.Adamec, Ludwig W. Who’s Who in Afghanistan. Graz, 1975. - P. 152 
رت در باره کارروايی های غالم صديق برای به دست آوردن آگاهی بيش

 -يوری تيخانف، نربد افغانی استالين: خان چرخی نگاه شود به 
سياست قدرت های بزرگ در افغانستان؛ و قبايل پشتون، ترمجه عزيز 

 .آريانفر
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 1933مهراه با برخي از اعضاي خانواده چرخي، تابستان 

مد ويل خان  حم[ -يکي از نزديکرتين مهکاران امان اهللا خان
او زير زجنري و . نيز به دار آوخيته شدند.]  گ-دروازي

 428:فرياد زد 427زوالنه، ريسمان در گردن، رو به دژخيم
به نادر خان بگو که او مي تواند هزاران نفر مهچو «

مگر روزي فرا خواهد رسيد که مردم . مرا بکشد
افغانستان به سرشت راستين او پي خواهند برد و او 

 429.»اي جناياتش خواهند رسانيدرا به سز
 

پري و برناي . مهه دارايي هاي ويل خان مصادره گرديد
خويشاوندان وي به زندان افتادند و کودکان شان از 
آموزش و پرورش حمروم گرديده، سال هاي سال خانه بندي 

نه تنها حريفان و خمالفان آشکار و بالفصل . شدند
ه دور بودند، نادرخان، بل نيز کساني که از سياست ب

 . در مشار قربانيان نادريه قرار گرفتند
 

ديپلمات سرشناس  -در اين پيوند داکرت عبداحلکيم طبييب
گاهي چنني اتفاق مي افتاد که حتا «: به ياد مي آورد

کساني که در فروشگاه ها يا در خيابان ها با هم 
سرگوشي مي کردند، با هتديد افتادن به زندان روبرو 

يس سوءظن داشت که مردم از دولت انتقاد پل. مي شدند
خود طبييب توانست از ليسه حبيبيه تنها 430.»مي منايند

به اين خاطر بگريزد که مدير مکتب از خويشاوندان 
 . برادرش بود

 
سرکوب خاندان پرشاخ و برگ چرخي و ديگر خمالفان رژمي 

اپوزيسيون » شر«به معناي آن نبود که نادريه از 
خمالفان دست به اجياد کانون هاي  -درهايي يافته باش

پته «براي مثال، در کابل سه . زير زميين يازيدند
بود که در آن خمالفان  گردهم مي ) پاتوق(» جاي

                                                 
) آجودان نظامي(سر ياور  -به گفته غبار،  سيد شريف خان.   427
 .گ-شاه

سري تاريخ، منت دری، اين سخنان جلد دوم افغانستان در م 66در ص. 428
به نادر خان بگوييد که اگر تو هزار آدم مثل « : چنني آمده است

مرا بکشي، باز هم روزي رسيدني است که ملت افغانستان ماهيت 
 . گ-.»اصلي ترا خواهد شناخت و حساب خود را خواهد گرفت

 .ترمجه انگليسی  52. غبار، جلد دوم، ص .  429
کيم طبييب، خاطرات ده سال زندگي ديپلماتيک من، داکرت عبداحل.   430

 .  ، منت انگليسي 29، ص  1995
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، فروشگاه ساعت فروشي و )اماني(ليسه جنات :  آمدند
، و )ماما ابراهيم( -ساعت سازي حممد ابراهيم خان

ند سيکي از نوار مرزي ه -چاخيانه ميتا سينگ
 -بر پايه به برخي از مدارک، سينگ. بريتانيايي

سرباز گريزي هند بريتانيايي، در آغاز به برلني رفته 
 . پيوسته بود) غدر(و در آن جا به عضويت حزب گادر 

 
. مهچنان او در آملان با يک دخرت آملاني عروسي منوده بود

از راه شوروي به کابل آمده و به  1930سپس در سال
چاخيانه او . ها چاخيانه يي باز منوده بود ياري شوروي

ديدارگاه و پاتوق دوست داشتين جوانان افغان و کابلي 
 . هاي داراي گرايش های ميهن پرستانه گرديده بود

 
يکي ديگر از (صديق خان چرخي و شجاع الدوله غوربندي

هواخواهان امان اهللا که از اختناق نادريه در امان 
برلني بود و باش داشتند، متاس و هر دو در ) مانده بود

هاي خود را با هوادان خود در کابل از طريق ميتا 
       431.سينگ حفظ مي منودند

 
افزون بر امانيست ها  و کساني که مي شود آنان را  

يا به مهني پيمانه (به گونه مشروط ترقي خواهان 
يعين نريوهايي که از  -ناميد) مشروط، جوانان افغان

و اصالح طلب منايندگي مي کردند، در صفوف جناع ليربال 
اپوزيسيون به گونه يي در باال يادآور گرديدمي، 
هواداران  ديدگاه هاي حمافظه کار افراطي و مهچنان 
منايندگان برخي از گروه ها و جريانات تباري و مذهيب 

 . ديده مي شدند
 

را مي توان از چنني گروه هايي » ارشاد«حزب نامنهاد 
هسته اين . پويايي داشت ؟1933 -1932سال هاي  مشردکه در

در هرات از سوي طلبه هاي » جممع اسالمي»حزب با نام 
. جوان شيعه آموزش ديده در مشهد گذاشته شده بود

سازماندگان اين جممع در آينده به کابل آمدند و در 
آن جا دست به اجياد حزب ارشاد در گذر شيعه نشني 

 .چندآول يازيدند
 

                                                 
431 . Marwat Fazal-ur- rahim. The Evolution and Growth of Communism in 
Afghanistan… P. 184-185. 
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در مشار اعضاي . حزب سيد امساعيل بلخي بود رهرب اين
آن، کساني چون سيد علي گوهر آقاي غوربندي، سيد 
سرور آقاي لولنجي، خواجه حممد نعيم، حممد اسلم 

سيد اسکندر مظفر  غزنوي، عبدالطيف سرباز چند آويل،
چندآويل، داکرت اسد اهللا روويف، حممد ابراهيم 

ظر، کندکمشر  ، عبدالغياث، خداي ن)سرگرد(کندکمشر
 -حممد حسن) سرهنگ(حممد حيدر غزنوي،  و لوا مشر 

هنگامي که دولت به . پسران مسجدي خان ديده مي شدند
موجوديت گروه و ديدگاه هاي ضد دوليت آن پي برد، 

حممد حيدر و حممد حسن را : فرمان داده شد تا دو برادر
برخي از اعضاي گروه توانستند بگريزند و . بکشند

       432.به زندان افتادندديگران 
 

اپوزيسيون از پا افتاده در اقدامات خود به دهشت 
يکي از  1933تابستان : روي آورد) ترور(افگين 

دانشجويان ليسه جنات به نام سيد کمال، که براي 
ادامه آموزش عايل به آملان فرستاده شده بود، سردار 

 برادر بزرگ ناتين -سفير افغانستان در برلني -عزيز
را از پا .] گ -)پدر سردار حممد داوود[ (نادر خان 

: سپتامرب رويداد مهانندي رخ داد 6به تاريخ . درآورد
به سفارت 433حممد امني -يکي ديگر از دانشجويان مهني ليسه

                                                 
در باره موجوديت و سرنوشت اين گروه در دوره نادريه، سيد .  432

 پاکستاني در کتاب خود زير نام افسر و ديپلومات پيشني -فدا يونس
، »1997-1879افغانستان ، احزاب و جريان هاي سياسي در سال هاي «

   24-23صص  1997چاپ پيشاور، 
– S.Fida Yunas. Afghanistan. Political parties, groups, associations and movements (1879 
to 1997). Vol. 1. Peshawar, 1997. - P. 23 - 24 

 . رب مي دهدخ
منابع ديگر، تاريخ تشکيل اين گروه را دو دهه : يادداشت گزارنده

پس از پايان جنگ  -بعد تر، در دوره صدراعظمي شاه حممود خان
بلخي، بر پايه . جهاني دوم مي پندارند که مقرون به واقعيت است

اين مدارک، پس از بازگشت از ايران، خنست هسته جنبشي را در هرات 
سپس به کابل آمده حزبي پي ريزي کرد و پس از چندي دست گذاشت و 

در زمان خنست  1329او، بي درنگ به روز اول محل . به کودتا زد
وزيري شاه حممود خان، پس از شکست کودتاي نافرجام نوروزي اش، 

در زندان مباند و به سال  1343زنداني شد و مدت چهارده سال تا 
 .   گ-.درگذشت 1347

نام اين شخص را به نام حممد عظيم از حتصيل  155-154ص  غبار در.  433
يافتگان آملان ياد مي کند و شرح مفصلي از ماجراي سفارت انگليس 

به گمان غالب، منابع روسي نام حممد عظيم را  به . پرداز مي کند
 . گ-اشتباه حممد امني آورده باشند
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 -بريتانيا در کابل درآمده مي خواست مک اوناکي
مگر وقيت او را نيافت، . فرستاده بريتانيا را بکشد

 .ر ديگر از پرسنل تري اندازي کردبه سوي چند نف
  

به تاريخ ) ارگ شاهي(سومني ترياندازي در کاخ دلگشاه 
در مراسم فراغت شاگردان ليسه هاي  1933نوامرب  8

اين بار، خود نادر شاه  434.استقالل و جنات، رخ داد
يکي ديگر از  -او را عبداخلالق. قرباني گرديد

درست (يب چرخي شاگردان ليسه جنات، پسر خوانده غالم ن
يک سال پس از کشته شدن وحشيانه چرخي به فرمان 

 1933در ماه دسامرب . ، به رگبار تفنگنچه بست)شاه
عبداخلالق و نيز هشت تن از نزديکان وي و ديگر افراد 

از مجله سه تن از اعضاي خانواده (مظنون در توطيه 
 . به دار زده شدند)  غالم جيالني چرخي

 
شناس و خاورشناس امريکايي بر آن  شوروي -ارنولد. آ

 - 1930است که اقدامات دهشت افگين زجنريه يي آغاز دهه 
که توسط آملاني (کار دست جوانان افغان از ليسه جنات 

ارنولد در مشار . ، بود)ها ساخته شده و اداره مي شد
مسايلي که جوانان افغان و نادريه را از هم متمايز 

ته تضادهاي مربوط به به افزون بر يک رش( مي ساختند
خواست هاي آنان ) پادشاهي رسيدن نادر و مانند آن

مبين بر  برگردانيدن سرزمني هاي از دست رفته استان 
مشال باخرتي هند بريتانيايي با باشندگان پشتون را که 
براي نادريه اصوال غريعملي پنداشته مي شد، بر مي 

 .مشارد
 

مجله پژوهشگران ارنولد که شايد يگانه پژوهشگر از 
اين مساله باشد که رد پاي خارجي را در توطيه اوايل 

او . جوانان افغان پي گرفته است 1930سال هاي دهه 
دست کم از پيش .... شوروي ها«: براي منونه؛ مي نگارد

از سوء قصد برنامه ريزي شده به جان نادر خان از آن 
آن چه که مربوط به خود جوانان . »آگاهي داشتند

دقيق تر کساني که ارنولد به عنوان جوانان (غان اف
مي گردد، آن ها به رغم دکرتين ) افغان پرداز مي منايد

انقالبي شان و پيوندها با شوروي ها، متمايل به 
آن ها ناسيوناليست هاي پرشور و . مارکسيسم نبودند
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خونگرم بودند که به خاطر هر آنچه که آنان از 
دن سرزمني هاي از دست ديدگاه تارخيي و بازگرداني

 . رفته،  ناروا مي پنداشتند، انتقام مي گرفتند
 

بسياري از انديشه هاي آنان، يک سره با روح 
مگر با اين هم، اين . لنينيسم مهاهنگ بود -مارکسيم

  435».جنبش  زير تاثري شوروي نرفت
  

ارزيابي هاي ارنولد که جستارهايي از آن را  آوردمي، 
. ر قانع کننده به نظر مي رسندبه راسيت  به دشوا

شايد، در چهارچوب ارزيابي هايي کليشه يي زمان جنگ 
مگر يادآوري وي از عامل . سرد، نگاشته شده باشند
واقعا اوضاع بني املللي  . آملاني درخور توجه است

حبران جهاني ( 1930عمومي در اوايل سال هاي دهه 
 آملان و تعويض رژمي سياسي در) اقتصادي و مانند آن

، مني توانستند بر )روي کار آمدن هيتلر درآملان(
. متايالت افغان هاي حلقه ليسه جنات تاثري برجا نگذارند

در اين جا، حميط بس مناسيب براي انگليسي ستيزي، 
تندروي و مانند آن وجود داشت که به پيمانه يي اجنام 

 .    آن را تاييد کردند 1933اقدامات دهشت افگنانه سال 
 
در نربد و پيکار خونني .] گ-هر چه بود، سر اجنام،[

 -ميان خاندان هاي اصلي کشور و گروه هاي اجتماعي
براي  -سياسي و به سخن ديگر، ميان دولت و اپوزيسيون

 . رخ داد) تايم اوت(مدت درازي وقفه 
 

 1930پس از يک رشته برخوردهاي اوايل سال هاي دهه
که خبشي از (فغان هواداران قانون اساسي و جوانان ا

آنان هنوز هم به بازگشت امان اهللا خان اميدوار 
بودند، و مي توانستند و در واقع هم خود را امانيست 

، اعرتاف منودند که در توازن قوايي که در )مي مشردند
آن هنگام براي آنان خوشايند نبود، ترور مني توانست 
 -به عنوان راهکار بايسته مبارزه با رژمي ليربال

که جلو آن به دست برادران ) حمافظه کار(کنسرواتيست 

                                                 
و حزب د: افغانستان«برگرفته از اثر ارنولد زير نام .  435

 .، به زبان انگليسي8، ص »کمونيست
Arnold A. Afghanistan’s Two-Party Communism…  p. 8 
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هاشم خان، شاه حممود خان و شاه ويل خان  -نادرخان
 . بود، به مشار آيد

 
به هررو، سر اجنام؛ ديهيم و ختت پادشاهي به دست حممد 

پسر نزده ساله  نادر شاه افتاد که با نام  -ظاهر
نستان وي آخرين پادشاه افغا. ظاهر شاه تاج پوشي کرد

به دست پسر عم و [ 1973بود که با کودتاي مجهوري سال 
 . سرنگون گرديد.] گ-حممد داوود -شوهر خواهرش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 چهارم  خبش

افغانستان در نيمه دوم سال های 
نيمه خنست سال های دهه  - 1930دهه 

 سده بيستم 1940
 رژيم هاشم خان و خمالفان او

 
هاشم خان در  سياست داخلی و خارجی دولت. 1.4

 : 1930سال های دهه 
      

اوضاع داخلی  1930مقارن با ميانه های سال های دهه 
. پايدار گرديده بود رفته رفتهسياسی در افغانستان 

به علت خشونت نظام سياسی و نقض حقوق  بيشرتهرچند هم 
بار چنين . تباریبرخی از گروه های اجتماعی و 

ندگان مشال بر دوش می سياستی را به پيمانه بيشرت باش
در مزار شريف جلسه واليت زير  1935در هبار : کشيدند

تصميم ) داخله(وزير کشور  -فشار حممد گل خان مومند
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در منطقه ) پشتون ها(به دادن زمين ها به افغان ها 
 436.بلخ و آقچه گرفت

 
ازبيک ها و تاجيک (ضبط زمين های آبدار مردم بومی 

که برخی از آن ها از (به سود ناقالن پشتون ) ها
گذشته در استان به شکل نيمه کوچرو زندگی می کردند 

                                                 
بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند رفرنتوری در .  436

 . 72، برگ 29، پوشه 177، کارتن 17باره افغانستان، پرونده ويژه 
دهای سياست موج نو پشتونيزاسيون مشال افغانستان در واقع دستاور

مبتکر  .های اواخر سده نزدهم امير عبدالرمحان خان را حتکيم خبشيد
) فرصت طلبی(گل خان مومند، که با اپورتونيزم  حممداين روند، 

افراطی سياسی اش بنام بود، و عمر سياسی اش هم در اليه های 
بااليی قدرت دراز، تا هنوز هم از سوی بسياری از ناسيوناليست 

 -ه ويژه از سوی پشتون های ناسيوناليست باشنده مشالهای پشتون ب
دهه سوم سده بيستم؛ مورد  -نوادگان ناقالن اواخر سده نزدهم

 !. ستايش و ارج است
 

زندگينامه نويسی مهره های درجه دوم پديده شايعی در گسرته تاريخ 
با اين هم، شخصيت و کارنامه حممد گل خان . نگاری افغانستان نيست

نويستده پشتو زبان را به خود جلب منوده است  –صابر شاهتوجه سيد 
چون گرايش او به  -پرسناژ نوشته خودبرازندگی که حتا به چنين 

 .آفرينش شعری و سخنوری پرداخته است
لوی افغان،  -سيد صابر شاه، وزير حممد گل خان: نگاه شود به 

 .97. ص –. 1999، »دانش«پيشاور،  کتاخبانه 
 

يکی از شگردهای تاريخ افغانستان، برداشت های : دهيادداشت گزارن
. دوگانه و تنگ نگرانه از روندهای تاريخی و سيماهای سياسی است

اين افراط و تفريط در  برداشت ها موجب شده است که مشاری از 
رجال سياسی برای عده يی در سيمای فرشته و قهرمان ملی و برای 

منونه برجسته . ی بنمايندبرخی ديگر در سيمای اهريمن و خاين مل
اين دوگانه بينی، وزير حممد گل خان مومند است که برای پشتون 

و بابا ) لوی افغان(های ناسيوناليست تند رو چونان افغان بزرگ 
آدم بس درنده خو،  -و قهرمان ملی باشد و برای خمالفان پشتونيسم
باره  عين مطلب در. خوخنوار، جنايت کار، بيمار روانی و خاين ملی
حبيب اهللا هاشم خان، امحد شاه درانی، عبدالرمحان خان، نادر خان، 

 .کلکانی، امحد شاه مسعود، مزاری و دوستم نيز صدق می کند
 

راه  ،خیاهد بود برای دريافت واقعيت تاريروشن است دادگرانه خو
پيش زمينه . ميانه يی در ميان اين دو ديدگاه افراطی جستجو گردد

ت تا مهه رجال سياسی از هاله تقدس تاريخی بيرون آن اس ،اين کار
ساخته شوند و تابوها در زمينه از ميان برداشته و شکسته شود تا 
بر پايه اسناد و مدارک و شواهد تاريخی، رفتارها و کارکردهای 
هر يک از آن ها در برهه معين زمانی يی که زيسته اند با توجه 

ی، اجتماعی، اقتصادی و سياسمشخص به اوضاع و احوال و شرايط 
 .    گ-.ارزبابی و بررسی گردد...
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، بيان بی )و خبش ديگر آن ها از جالل آباد آمده بودند
پرده مشی استعماری دولت ظاهر شاه در نواحی مشال 

  437. کشور بود که به سود اکثريت  قومی اجنام می شد

                                                 
در  افغانستان در مسير تاريخفرهنگ در قسمت دوم جلد اول .  437

وزير حممد گل خان مومند، وزير داخله ...«: زمينه می نگارد
حتريکاتی را در جهت تعميم زبان پشتو و طرد زبان دری نه تنها از 

تعليمی و حتا خانه و بازار آغاز دواير دولتی بل که از موسسات 
شاه خنست او را به عنوان رييس تنظيميه به قندهار فرستاد . کرد

تا اقداماتش در منطقه پشتو زبان حمدود مانده موجب بروز رد عمل 
تغيير فکر داده او  1932در ساير مناطق کشور نشود، اما در سال 

 . را به مهان عنوان به واليات مشال فرستاد
 

جا حممد گل خان نظريه برتری خواهی قومی و زبانی اش را در  در آن
در اين ضمن، وی مردمان دری زبان را وادار می . حمل اجرا گذاشت

ساخت تا عرايض شان را به زبان پشتو بنويسند و به عرايضی که به 
خانواده های پشتون . زبان دری به او می رسيد، ترتيب اثر منی داد

ت افغانستان به تعداد زياد به مشال هندوکش را حتا از خارج سرحدا
کوچ داده و با دادن زمين و ديگر امتيازات اسکان می کرد و در 

 .ماموريت هم به پشتو زبانان ترجيح می داد
 

اما پس از . هاشم خان در آغاز با اين اقدامات نظر مساعد نداشت
ام رهرب حزب ناسيونال سوسياليست آملان زم -هيتلر 1932آن که در 

قدرت را در دست گرفت، و به تبليغ نظريه برتری نژادی پرداخت، 
يک عده از شخصيت های دولتی افغانستان از مجله داوود خان،  نعيم 

رييس بانک ملی به  –زادگان هاشم خان و جميد زابلی ردابر –خان
نظريه مذکور گرويده تبليغات مهانندی را در افغانستان روی دست 

حممد گل خان را در باره تعميم زبان پشتو و  آن ها نظر. گرفتند
طرد ساير زبان ها از خود منوده، پس از آن که آن را با آب و تاب 
هيتلری جال و صيقل دادند، به عنوان سياست جديد فرهنگی در حمل 

اين وقتی بود که در سطح بين املللی آملان نازی . تطبيق گذاشتند
هنايی و حتمی آن، عناصر  به اوج قدرت رسيده و دورمنای پيروزی

 .»زورگو و فاشست مزاج را در مهه جا به سوی خود جلب می کرد
 

در اين جا بايسته می دامن يکی از خاطرات خود را در زمينه 
شاد روان جنرال نذير  1990در يکی از روزهای پاييزی سال : بنگارم

 بررسی کتابش به خانه اشبه من تيلفون زد و مرا برای کبير سراج 
 . در شهرک اوفنباخ در حومه فرانکفورت دعوت کرد

 
ضمن تبصره که شناخت بااليی از داوود خان داشت، جنرال کبير سراج 

من داوود خان را از نزديک و «: بر اين نوشته روانشاد فرهنگ گفت
او هرگز اعتقادی به برتری نژادی و . بسيار خوب می شناختم

از اين دو برگ به عنوان  در مقاطعی ،با اين هم. فاشيسم نداشت
هبره به سود خود  ابزار و دستاويز نظر به مقتضيات عصر و زمان 

ث ديگر اين است که چنين رفتارهای وی چه تاثيرات حب. می گرفت
 .کشور و مردم برجا گذاشتسرنوشت بر  یمنفی و ناگوار
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خاوری نقل مکان نزديک به يک صد هزار نفر از جنوب 

 به مشال  کشور آن هم در شرايط بس مناسب و مساعد
                                                                                                                                                             

بسياری در جهان پيش بينی می کردند که  ،در زمان جنگ جهانی
از اين رو، در خاندان شاهی نظر به . جنگ خواهد بود هيتلر برنده

مصلحت بايد يک گروه خود را برای حفظ ماتقدم هوادار هيتلر نشان 
چون پنداشته می شد که هيتلر در صورت پيروزی امان اهللا . می دادند

روشن است خاندان شاهی منی خواست . خان را روی کار خواهد آورد
از آن، مردم ما هم از دست انگليس گذشته . قدرت را از دست بدهد

و هم از دست روسيه بسيار خسته شده بودند و پيروزی هيتلر را به 
 .فال نيک می گرفتند

 
در يک برهه، به اين دستاويز برای کنار پس از جنگ، داوود خان 

نياز داشت و در مقطع ديگر به صدرات و رسيدن حممودخان زدن شاه 
در دوره  جلب محايت شورویبرای  کنار زدن شاه و پسان همبرای 

او روی مساله پشتونستان بسيار پافشاری داشت و . رياست مجهوری
روشن است تظاهر سياست پشتونستان . سرسختانه به آن چسپيده بود

برای جلب . به ناسيوناليسم افراطی را ايجاب می کردلگام گسيخته 
 .و بودخوب، هر چه بود، اين آرمان ا .نظر پشتون های پاکستان

 
برای ارزيابی هر پديده يی در سياست، آن هم در سياست بزرگ و 

بايد اوضاع مشخص و معين و  ،بررسی چهره های رجال برجسته سياسی
. در نظر داشته باشيمچهارچوب مهان عصری را که در آن می زيستند، 

فراموش نشود که ما در عصر . در غير آن به بيراهه خواهيم رفت
برديم و شوروی به عنوان يک ابر قدرت در مهسايگی  جنگ سرد بسر می
روشن است داوود خان منی توانست عامل بزرگ و . ما حضور داشت

آن هم در  .سهمگينی چون مهسايگی يک ابر قدرت را ناديده بگيرد
زمانی که غرب حاضر . اوضاع نا به سامان و دشوار اقتصادی کشور

ارتنر اقتصادی ما به مشار نبود به ما کمک کند و شوروی بزرگرتين پ
 .می رفت

 
زعامت ها در آن عصر مهه . افراطی بودآن وقت، عصر ايدئولوژی های 

در کشورهای خمتلف جهان به پيمانه های متفاوت پيرو چنين 
روشن . ايوئولوژی ها بودند و دست کم از آن تاثير پذير بودند

 . است داوود خان منی توانست از اين قاعده مستثنی باشد
 

در آن هنگام شوروی ها می خواستند به آب های گرم راه پيدا 
داوود خان منی توانست آشکارا در برابر اسرتاتيژی شوروی . منايند
با اين هم، زمانی رسيد که داوود خان که از دست شوروی . بيستد

ها به داد رسيده بود، از آن کشور رو گردانيد و زير تاثير شاه 
ثور  چند ماه پيش از کودتادی. هم زدايران با شوروی ها به 

نتيجه را . مستشاران شوروی را از پايگاه هوايی بگرام دور کرد
. افسران وابسته به شوروی در اردو او را بر انداختند. هم ديديم

اين که می گويند در کودتا هواپيماهای شوروی مبباران منوده 
را مبباران  اين پيلوت های چپی بودند که ارگ. بودند، درست نيست

 .      گ-».کردند
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)concessional (-  هزار افغانی وام برای هر  3/3با دادن
هکتار زمين برای هر  سهخانوار و دادن نه کمرت از 

با اين هم، پشتون های . خانواده در برنامه بود
کوچرو که با شيوه زندگانی کشاورزی ايستا خو 

ی با ترک گفنت زمين هايی، که نداشتند، پس از چند
برای شان رسيده بود، با گله های خود به سوی کوه ها 

ره آورد اين شگرد دولت تنها افزايش خشم در . رفتند
 438.ميان باشندگان قديمی استان بود

                                                 
در باره وزير » کابل پرس«در يک نوشته در سايت انرتنتی    . 438

 : حممد گل مومند در دوره فرمانفرمايی هاشم خان  چنين می خوانيم
او سياست پشتون سازی را در اين واليت پيشه کرد و اقدامات زير «

 :را اجنام داد
ک ها و ازبيک ها و غصب پنجاه هزار جريب زمين آبی تاجي -

 .شده به منطقه  ها ميان پشتون های آورده توزيع آن
 . به پشتون ها) مراتع(اختصاص چراگاه ها   -
ها و سنگ  نابودسازی آثار تاريخی بلخ از مجله سنگنوشته -

 . مزارهای زرتشتی و سغدی پيش از اسالم
 . نويس کهن فارسی، عربی و ترکی نسخه دست ٢٣٧سوزاندن  -
تنها جماز به آموزش به زبان پشتو  ١٣۴۵ه تا سال مدارس منطق -

 . بودند
های جغرافيايی منطقه از فارسی و ترکی به  تغيير بيشرت نام -

، )به شلخی(، دلربجين )به شينکی(چارباغ گلشن : پشتو از مجله
به (قره  ، بوينه)غندان به(ستون  ، چهل)به زوزان(پوش  پالس

به (مسرقنديان  ،)به چار بولک(مسجد  ، آدينه)شولگره
، چقيش )به غشی(دراز  ، ده)گی به بانده(، کدوخانه )کوت زرغون

، )مندتی(، کول انبونه )ليندی(بولدی  ، يول)به استولگی(
 ... و)] به دره ژوندون(دره زندان [

 
های بلخ، جوزجان، سرپل  ها در واليت پشتوسازی نام در آن دوره، با

ها را به زبان  بومی مکانهر فرد بومی که نام ... و فارياب و
روش ديگر پشتوسازی عبارت از تغيير . شد آورد، جريمه نقدی می می

به عنوان منونه تغيير . های نو پشتو بود های خمتلف به نام نام حمل
 ... ت به شيندندانام سبزوار در هر

 
ش در زمينه  دولت دانشجويانی را برای آموز ١٩٣٨-١٩٣٧های  در سال

سازی،  بنا بر سياست پشتون. و امريکا فرستاد نظامی به اروپا
و ديگر ) زبان تبار و فارسی ايرانی(فرزندان مردم هزاره و قزلباش 
 .های آموزشی حمروم شدند شيعيان  از شرکت در اين دوره

 
بر پايه دستور دولت، زبان تدريس در مهه مدارس  ١٣١٨/١٩٣٩در سال 

مگر کمبود منابع . شد سراسر افغانستان از فارسی به پشتو تبديل
به زبان پشتو و عدم آشنايی خبش بزرگی از مردم افغانستان با اين 

پس از . زبان، باعث فلج شدن نظام آموزشی و گسرتش بيسوادی شد
جنيب اهللا خان (چندين سال و اعرتاضات عمومی، سراجنام در زمان وزارت 

ريس به خانه ناچار شد تد وزير معارف وقت، آن وزارت) توروايانا
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از آن پس مقرر . زبان بازگرداند زبان فارسی را به مناطق فارسی

ها و دروس به فارسی باشد و پشتو به  زبان کالس شد در مناطق فارسی
شود و در مناطق پشتوزبان زبان  ها آموزش داده عنوان يکی از درس
 . تدريس پشتو باشد

 
ها و  بانکها،  خانه خورشيدی برای کارمندان ورازت ١٣١٨از سال 

اين . شد های زبان پشتو گذاشته ديگر ادارات به صورت اجباری دوره
. خورشيدی ادامه يافت ولی با ناکامی روبرو بود ١٣۵٧ها تا  دوره
قادر به ، ها را گذارندند زبانان که اين دوره تر کسی از فارسی کم

 . نوشنت و خواندن پشتو در سطح کافی بودند
 

های قومی و مليتی در  ی برخی از گروههای اجبار اجنام مهاجرت
عنوان مثال؛  به. است های پشتون سازی بوده  افغانستان يکی از روش

های قومی پشتون به مشال در دورًه صدارت حممد  سياست انتقال گروه
 .هاشم خان

 
که حممد گل خان مومند در (در اين دوره، در چارچوب وزارت داخله 

جاد گرديد که وظيفه اسکان قبايل رياست ناقلين اي) راس آن بود
به . آن سوی مرز آزاد جنوب افغانستان را در مشال به عهده داشت

آرزوی آن که بتواند گروه قومی پشتون را در افغانستان توسعه 
های درجه اول  نامربده برای تشويق هرچه بيشرت ناقلين، زمين. خبشد

 ».کرد نزديک سرآب را برای آن ها توزيع می
 

در باره   یانصار نيجنم الد ريماز قول شاد روان  ايون هبامهآقای 
ل گ حممد« :نگارد یمنسبت به قزلباشان و اهل تشيع  وزيرتعصب 

 ديمن با: (بود گفته باری سلطنت حممد ظاهر خان یها مومند در سال
 که چند دادمی امر م یغلبه مست جنوب در کابل و یجمرد سقوط سقوه ب
 را تار و مردم آن ،هاندکابل را سوخت .]گ-نحمله قزلباش نشي[ ولآ

حال  نکردم و کار را نياما ا. کنندتاراج را  شانيمال ا مار و
 ».کنمی خود تف م شير هب و کنمی خود را مالمت م و مامنيپش
 

فتنه  و یانسان ريبرخورد غ وهيش«: آقای هبا در ادامه می نگارد
 ريغ یها تيرابر ملب مهراهانش در خان مومند وگل حممد  زانهيانگ

 ینيشب نش و یحمافل خمف روشنفکران مست مشال را واداشت تا ،پشتون
ی م که نديجنات مردم جبو یراه چاره برا راه اندازند وه را ب يیها

عمر  ديس ،یاهللا با ضيحممد قاسم، ف رزايم :چون یاز اشخاص توان
عارف  شاعر و -خال حممد خسته یمولو ،یصادق گوهر ديس ،ليکرن

 رزايم م،يشاعر، عبداالحد رق -ثاقب رزايمشهور، عبدالصمد جاهد، م
 یشاه، قار فيشر ،یبدر نيالل الدهآقا،  نيحس ديقانون، س یغالم عل

فراح  رزايم ،یعبدالرزاق نثار یحاج ،یحممد عل یاکرب، حاج ديس
 در،يغالم ح یشاه، اکرب الال، مولو ديس روضه، سيير -نورحممد ن،يالد
قل، نظر  رينظ ؛بلخ تياز وال -...عثمان، عبداهللا نصار وحممد  یمولو

 ؛یاز اندخو ینزه ميکر یآقا ،منهياز م -یريخ ريحممد نوا، ابواخل
بدخشان،  تياز کشم وال -حممد دهقان دياز خلم، س -ليخمدوم امساع

 ».برد نام ارخت تياز رستاق وال -قيحممد صد ليوک
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ای جاهای تاريخی از سوی مهايون هبا در باره تغيير دادن نام ه

منطقه  یخيهرات نام تار در...«: وزير حممد گل خان می نويسد
 یواعظ کاشف نيچون موالنا حس یکه زادگاه دانشمندانرا  سبزوار،
 شيفوشنج را که مهد زا اينام پوشنگ  و »ندنديش« بود به یسبزوار

 اين در حالی .منودند ليتبد» پشتون زرغون«بود به  یطاهر پوشنگ
 ادي یزوارنام سبه را ب یکاشف نيامروز موالنا حس به تا است که

 یآگاهانه در مورد قهرمان مل انتيخ نيا...یندندينه ش .کنند یم
سپهساالر  و اريع یطاهر پوشنگ .است یخبشودننا زين یما طاهر پوشنگ

کرد  وماررا تار  ديالرش نيکه لشکر ام استيس و کاريبزرگ عرصه پ
به  در بغداد نشاند و یرا بر ختت داراخلالفه عباس ديمامون الرش و

استقالل  مسپس اعال هرات مقرر شد و یوال ثيخدمتش به ح نيپاس مه
 .منود یخالفت عباس استعمار عرب و وغيخراسان را از  -خود هنيم
 

 »یتورغند«را به  »قره تپه«نام مهچنين مومند در هرات خان حممدگل 
چنانچه  .زد یخيتار یبه نام ها تربددس زمشال نيدر او . ردادييتغ

 ، نام»ینکيش« را به »هار باغ گلشنچ« هيدر منطقه بلخ نام قر
 ینو«را به  »آرق ینگي«، نام » کوت نياسپ « را به »قلعه چه«

 را به »شيهزاره چق«نام  »یشلخ« را به »نيدکرب ج«، نام »کوت
را  »یبولد ولي«، نام »یجرگ«را به  »رمحت آباد«، نام »یاستول گ«

را به  »قوش تپه«، نام »یغش«را به » ده دراز«، نام »ینديل«به 
را » حصارک«، نام »زرغون کوت«را به  »انيمسرقند«نام  ،»یمنگول«
را  »پوش پالس«نام  ،»یگيسلورت«به  را »چهارسنگ«، نام »اوغز« به

 را »چهلستون« ، نام»یگ رهيد«را به  »عباد«نام  ، »زوزان«به 
 »کشک عبدل«، نام »یباندگ«را به  »خانه کودو«، نام »غندان«به
 .تبديل کرد» یمنده ت«را به »کول انبو«، نام »بانده«به  را

 
عقده  جل و سر گل مومند که از حممد گريبزرگ د و یناخبشودن تيجنا 

 گرفت، یم هيما یمتدن فارس دمشنان فرهنگ و و یو ینيخودکوچک ب
بودکه به افتخار زادگاه موالنا  »نيهباء الد« روستاینام  رييتغ

 .شده بود ینامگذار نيهباء الد -پدرش نامبه  یبلخ نيجال ل الد
به  یستيجنون فاش و عقده و یخيتار انتيخ کي متأسفانه با

 نيزادگاه بزرگرت اين گونه، نام .نام داد رييتغ ؟»اشپوله«
ش از زادگاه ا ،است تيکه افتخار بشر یشاعر زبان فارس دانشمند و
 .زدوده شد

 
جه اسلطان خو«، نام »وچه ونه«را  »یلمانيا« نامدر مهين راستا، 

، نام  »کوت یحاج«را   »باغ وراق«نام  ،»یرونديم«را   »یول
آق «نام  ،»یورخ«را   »بنگاله«، نام  »کوت کاکا«را  »زاموکان«
 »کوت نيش«را  »ختت سلطان«در شربغان نام  و» یک نياسپ«را  »پهيت
  .می ماند» یغزگ«  را »نيحسن تاب«نام  و
 

را  »گومک صاحل«نام  ،»کوت یبت«به را  »یآقچه منا«آقچه نام  در
در مسنگان نام  ،»را به  شولگره »قره نهيبو«، نام »یبت«به 

جگه «را به  »کته قشالق«نام  ،»یجوغ«را به  »گل قشالق« دهکده
را به  »رغانل«، نام »کوت یزند«را به  »قشالق نگيم«نام  ،»بانده

دره  «، نام»ژوندون یجو«را به  »زندان یجو«، نام »ريوز یکال«
 . می دهد رييتغ »دره ژوندون«را به  »زندان
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آن را بر  یخيتار و ینام اصل ،مناطق نيمردم ا اگردر اين حال، 
 یشکنجه قرار م باز داشت و و تيمورد اذ ،راندند یزبان م
 . گرفتند

 
اسحق  نيکمال الد، حممد گل مومند تيبر هدا بنا ،جانمهچنان در جوز

 یبعد مرده ها را زنده پوست کرد و کينفر دهقان اوزب ازدهي ،یز
 یمردم برا کههنگامی  .آتش زد مگندهای خرمن  انيرا در م شان
حکومت وقت مهه  ،نزد ظاهر شاه آمدند یاسحق ز تيجنا نيا تيشکا
 .گ -».روانه زندان کرد زيکنندگان را ن تيشکا
 

بايسته می دامن يک خاطره خود را در زمينه که : يادداشت گزارنده
آخرين سال های فرمانروايی ظاهر خان می  –سال پيش 37-36مربوط به 

 :گردد، بازگو منايم
پدر بزرگ مادری ام که در  -چاشت روز نوروز، شاد روان رضا رحيم

ذر آن هنگام معاون مستوفيت واليت بلخ بودند، به خانه ما در گ
پس از صرف نان . ميرزا قاسم خان مزار شريف تشريف آورده بودند

از اکابر (چاشت گفتند، بيا برويم چای را جای سيد نادر شاه آقا 
سخنور صوفی معروف به مير مسکين که ديوان  -علمای مزارشريف

چاپ » گلزار عشق«سروده هايش به کوشش ناصر طهوری هروی زير نام 
 .، می نوشيم)شده است

 
به خصوص که آقا صاحب بر من حق بسيار . گفتم بسيار خوب است

وقتی در . (مشا می دانيد که ايشان نام مرا گذاشته اند. دارند
مراسم نامگذاری از آقا صاحب خواستند يکی از کاغذ ها را از 
ميان قرآن شريف بردارند، نام عزيز برآمد و ايشان فی البداهه 

نامش عزيز آمد، پور عزيز : دنداين بيت را رو به مهمانان خوان
 !) يارب مهيشه در دو جهان سرفراز باد -ما
 

به هر رو، وقتی به سراچه آقا صاحب وارد شديم، شايد ساعت دوی 
در اتاق پذيرايی مهمانان چند نفر نشسته . بعد از ظهر بود

تکيه دار از علمای معروف اهل تشيع  -روانشاد مال سکندر: بودند
ز اشرتاک کنندگان لويه جرگه پغمان در دوره امان ا -در مزار شريف

نعت خان معروف که در آن هنگام  -اهللا خان، روانشاد مير فخر الدين
در شهر ليننگراد روسيه در رشته نظامی حتصيل می کرد و برای 

تاجر  -گذرانيدن تعطيالت به کشور آمده بود، روانشاد حاجی الياس
از  -نی، روانشاد مجعه گل جاجیمعروف پوست و قالين، معروف به لند

تاجران بزرگ مزار شريف و دو، سه تن از زمينداران معروف پشتون 
حاال درست به يادم . تبار بلخ که نام های شان را به ياد ندارم

پدر داکرت زملی (نيست، فکر می کنم  که روانشاد ميرزا خليل خان 
 . هم در ميان مهمانان بودند) خليل زاد

 
بت ها از واليان و حکمرانان پيشين ياد و در باره در جريان صح

از گل امحد خان ملکيار و اهللا داد . کارکردهای آنان تبصره هايی شد
خان اعتمادی، عبدالکريم خان، عبدالوهاب خان و پرماچ تا فقير 
نبی الفی گرفته تا داکرت کشاورز و مهندس مساح و عزيز امحد 

ر حممد گل خان مومند به ميان و پس از آن سخن از وزي... الکوزی 
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آقا صاحب رو . اين خنستين باری بود که نام او را می شنيدم. آمد

 :به خان های بلخ فرمودند
. خداوند گناهان وزير حممد گل خان را با مجيع مردگان ما بيامرزد

مگر چون صحبت به ميان آمد، . حال پشت مرده ها چه بدگويی کنيم
ه آدم کارکن و بسيار قاطع بود، عيبش با آن ک -چند کلمه می گويم

اين بود که بسيار متعصب بود به خصوص در برابر برادران اهل 
اگر کسی عريضه يی به زبان . تشيع و نيز فارسيوان ها سختگير بود

مردم هم جمبور . فارسی می برد، از پذيرفنت آن خود داری می ورزيد
يک بار ديگر پول می شدند دو باره نزد عريضه نويس پشتو بروند و 

بزرگرتين آرزويش اين بود که . عريضه و عريضه نويس را بپردازند
روضه مبارک را از بيخ برداشته و آن را به چوک مرکزی شهر تبديل 

. کارهای او را مشا در بلخ و شولگر و آقچه به ياد داريد. منايد
و اما احلمداهللا به تدبير بزرگان مشا . چه فنته هايی که برپا نکرد

خدا پدران مشا را . جلو آن گرفته شدتا جايی برکت شاه واليت ماآب 
اگر آن ها منی بودند، فتنه های بسيارتری را برپا می . بيامرزد

 .کرد
  
خمصوصا بردار زاده . درست می فرماييد: يکی از خان های بلخ گفت 

وزير حممد . وی سرور خان در بلخ برای ما بسيار دردسر آفريده بود
مگر روحانيون . ن برای هر کوچی بيست جريب زمين داده بودگل خا

. خود ما به کوچی ها گفتند که نبايد زمين های غصبی را بگيرند
بعضی از کوچی ها می گفتند که ما . چون مال مردم است و حرام است

وزير صاحب ما را به زور از جالل آباد به اين جا . چه می توانيم
وزير صاحب با نشان دادن باغ های . يمما هم خوش نيست. آورده است

زرد و سرخ و وعده و وعيد های بسيار، ما را از قوم و خويش ما 
حاال زمين . جدا کرد و اين جا آورد و بچه های ما را به کشنت داد

چه کنيم؟  خالصه، هرچه بود آن ها آخر . ها را بر سر خود بزنيم
ه جو که بيشرت از مگر بعضی از  مردم فتن. هم رفتند پشت کار شان

آن سوی سرحد بودند، با سوءاستفاده از حال و احوال، خود را 
 .کوچی جا زده و به تصاحب زمين های مردم پرداختند

 
چون با مردم . بزرگان ما اول خواستند آن ها به خوبی قانع سازند
دخرت داده و . بلخ از زمان امير عبدالرمحان خان خويشاوندی داشتيم

. ديم و يک عمر در صلح و آرامش به سر برده بوديمدخرت گرفته بو
آخرش هم ميان آن ها و تاجيک ها و ازبيک ها . مگر سودی نبخشيد

آخر هم از ما تقاضای کمک . جنگ در گرفت و تلفات بسيار دادند
مگر خود مردم پشتون ما مهراه با تاجيک های مهسايه ما، . کردند

هم باکلند به جان آن ها  ، کسی با بيل و کسی)تفنگ(کسی با توپک 
مشاری از دو طرف کشته و زمخی شدند و سر . رفته و جنگ در گرفت
 . اجنام هم مهه گريختند

 
 –قصر وزير، دست خدمتگار بچه خود -وزير از خانه خود در مسنگان

هالل الدين بدری به ما پيام داد که می توانيد خود زمين های 
برای تان از کابل به نام ما بعدا . کوچی های رفتگی را بگيريد

را به زور که منی خواستيم ملک مردم مگر ما . تان فرمان می آوريم
بگيريم، تنها از ترس وزير و سرور خان، زمين ها را به خصوص 
زمين های کسانی را که کشته شده بودند، از نزد اعضای خانواده 
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دولت با بسنده نکردن به شيوه های اسکان دادن سنتی 
 ،پشتون ها در مشال) مجعيت شناختی(دموگرافيک  -سياسی

 -چنان توجه خاصی به تقويت تکيه گاه نظامی خودمه
اما روند شکلگيری آن نقطه ضعف . ارتش مبذول می داشت
 .رژيم نو مانده بود

 
پادگان مثال، به منظور تقويت لشکر مستقر در  برای

سواره نظام  80(نفر  120مزار شريف، بايسته بود تا 
را آن ها . را سربازگيری منايند) نفر پياده نظام 40و

می توانستند يا به خدمت زير درفش جلب کنند و يا با 
با توجه به طرح زير به استخدام در  پولپرداخت 

خانه  و يک  12يک نفر سرباز پياده از هر :  آورند
در خانه هايی که در آن . خانه 24از هر  -سپاهی سواره
ساله زندگی می کردند، در ازای هر  40-18ها مردان 

مبلغ . ی به ارتش پرداخت می کردندافغان 60مبلغنفر 
افغانی و سواره   720پياده نظامسپاهيان ستخدام ا

  439.افغانی بود 1440
 

يکی از خنستين طرح های ابتکاری بازسازی ارتش را حممد 
پسر عموی شاه و خنست وزير آينده و خنستين  -داوود

قوای (فرمانده سپاه مرکزی  -رييس مجهور افغانستان
اين بود که برای خنستين بار به . ادارائه د) مرکز

                                                                                                                                                             
به  کالن های ما .مشا می توانيد از مردم بپرسيد. های شان خريديم

در غير آن، شايد خون های بسياری . راستی از تدبير کار گرفتند
مشا درست می . به زمين ريخته می شد و شايد ما هم کشته می شيديم

 ».فرماييد
در اين حال، روانشاد مجعه گل جاجی بی آن که سخنی بر زبان 

 -.بياورد، با تکان دادن سر، سخنان خان بلخی را تاييد می کرد
 .گ
 

انی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند رفرنتوری برای بايگ. 439
 .69، برگ 29، پوشه 177، کارتن 17افغانستان، پرونده ويژه 

نارسايی ها  نياز دردناک تر یکاکمال ارتش يروند با اين مهه،  
جلب و  1940که در زمستان سال  یمثال، هنگام یبرا. مانده بود

ساله آغاز  45-20يندر سنتان احضار قرغيزهای باشنده واخان افغانس
چارپايان از پرداخت پول و  تالش ورزيدند با بومی مردمگرديد، 

 برای خدمتنفر  100 با اين هم نزديک به. سرباز دادن بگريزند
ها تن به اين کار نداده و سر زيقرق هر چه بود،. ی بردندسرباز

باشندگان ناحيه  1940مارچ  16به تاريخ . به شورش برداشتند
 یپست ها گذرگاه ها،ر به پا خاستند و دمقامات اخجير در برابر و

 .برپا داشتندی فغانورود سپاهيان ااز  یريبه منظور جلوگرزمی 
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سه  -منادين، دادن غذای پخته» غله گی«جای پرداخت 
 .بار در روز برای سربازان سازمان يافت

 
اما بايسته بود تا بازسازی بدنه ارتش به طور کامل 

زيرا، در هپلوی هتديدات . به گونه مدرن تر اجنام گيرد
روهای منظم ثبات داخلی، که معموال برای زدودن آن ني

و شبه نظاميان قبيله يی گسيل می گرديد، هتديدات 
اين در حالی بود که . خارجی نيز پديد آمده بود

هتديدهای ياد شده از سوی جناح های خمتلف درون خنبگان 
 . حاکم به گونه های خمتلف ارزيابی می گرديد

 
 1930مشار کل سپاهيان ارتش افغانستان در اواخر دهه

می ) از مجله سه هزار  افسر(هزار نفر  73-72نزديک به 
تفنگ های پنج  -ستون اصلی جنگ افزارهای ارتش. رسيد

آن هم يگان های . سرباز بود رکارتوس برای ه 500تير و
مستقر در مشال بيشرت با تفنگ های انگليسی مسلح بودند 

در زرادخانه . و در جنوب و مرکز با تفنگ های روسی
ار کمی از تراکتور های زرهی دستگاه توپ، مش 373ارتش 

امريکايی نوع کاترپيالر و تانک واره های کوچک 
فروند هواپيما، که بيشرت آن ها از رده  54ايتاليايی، 

  440.بيرون بود، قرار داشت
 

اگر چه موقعيت بين املللی افغانستان در ميانه های 
با امضای قرار داد بی ( 1930نيمه دوم سال های دهه 

، عضويت در پيمان سعد 1931ی در سال طرفی با شورو
تقويت يافته بود، ...) و 1937در سال Saadabad) 441(آباد 

                                                 
بايگانی سياست خارجی روسيه، فوند رفرنتوری در باره .  440

 .17، برگ 192، پوشه 4، کارتن 22، پرونده ويژه 1940افغانستان، 
شرت در باره توسعه نيروهای مسلح برای به دست آوردن آگاهی بي

تاريخ :  افغانستان در اين دوره و دوره های ديگر، نگاه شود به
 . 1980، مسکو، 1977 -1947نيروهای مسلح افغانستان، سال های 

 ١٩٣٧ جوالی ٨ خياست که در تار یمانيسعدآباد، نام پ مانيپ.  441
، )اول یزملک غا(، عراق )یرضا شاه هپلو( رانيکشور ا چهار انيم

به امضا ) کمال آتاترک یمصطف( هيو ترک) حممد ظاهرشاه(افغانستان 
 .ديرس
  

متعهد شدند از مداخله در امور  مانيپ نيامضا کننده ا یها دولت
مشرتک را حمرتم بشمارند، از  یکنند، مرزها یخوددار گريکدي یداخل

 ها تيمجع ليورزند و از تشک یخوددار گريکديهرگونه جتاوز نسبت به 
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با آن هم در ساختار روابط خارجی دولت افغانستان 
 -يکی از اين گره ها. گره های منازعه آميزی هم بود

حس . روابط افغانستان و ايران و سردی سنتی آن بود
انده در ذهنيت پارس برتری تاريخی و فرهنگی ريشه دو

 1930 – 1920ها نسبت به افغان ها در سال های دهه های
با برخوردها و درگيری های متناوب مرزی با مهسايه 

 . شان گره خورده بود
 

برخورد بزرگ مرزی  1935اوايل سال  –1934در اواخر سال
در ناحيه زور آباد در پيوستگاه مرزهای افغانستان، 

اين رويداد با آمدن بيست و  .ايران و شوروی رخ داد
پنج خانواده بلوچ که در ايران زندگی می کردند به 

آن ها به دنبال بستگان خود . خاک افغانستان آغاز شد
به افغانستان  کوچيده بودند،  1934که هنوز در سپتامرب

  442.آمده بودند
 

به روايت پارس ها، دسته های افغانی که مشار آن ها 
يد، بلوچ ها را به زور وادار به نفر می رس 600-500به

طرف مقابل بر آن . رفنت به افغانستان منوده بودند
بود، که حادثه ريشه در مساله حل نشده عشاير در 
ايران و به ويژه، تضادها ميان بلوچ ها و مقامات 

رژيم اصالح طلب ميانه رو رضا شاه . دولتی پارس دارد
تباری را  هپلوی به پيمانه بايسته منافع اقليت های

  443.در سنجش منی گيرد
 

اما اوضاع سياسی داخلی پارس، سرشت مساله را در 
موضوع واقعی ادعای  -تراز ميان دولتی تغيير منی داد

مرزی بود، که ) کيلومرتی 100(پارس ها خبشی از نوار  
مهراه با . در آن هيچ آبادی پارسی نشين وجود نداشت

می ز اين گسرته ا آن، مسيرهای کوچروهای فصلی افغان

                                                                                                                                                             
هم جوار  یکشورها انيها اخالل در صلح م که هدف آن يیها یبند و دسته
 .کنند یريباشد جلوگ مانيو هم پ

 .گ-برگرفته از ويکی پيديا
، 22بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، مهان جا، برگ های .  442
24 ،28. 

اجتماعی  -حتول تباری. ای. ژيگالينا، او: نگاه شود به .  443
کرونين و ديگر . ،  و نيز به آثار س1996ران، مسکو، جامعه اي

 .ايران شناسان بريتانيايی
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افغان ها در اين جا سنگ های ساخت آسياب ها . گذشت
 .را استخراج می کردند

 
ماجرای زور « 1935هر چه بود، مقارن با اواخر جنوری 

) ايرانی(جانب پارسی. از راه گفتگو حل گرديد» آباد
ربان خواستار بازخواست از حادثه آفرينان و پرداخت ُج

وانسته بود گناه افغان خساره چشمگيری بود، اما نت
نقش معينی را در آشتی دادن دو . ها را ثابت سازد

 . طرف، کميسيون داوری ترکيه بازی منود
 

اوضاع در مرزهای آسيای ميانه و  1930در ميانه های
شورش گسرتده باشندگان : شرق آسيا پر تنش شده بود

چين هتديد مبدل شدن ) Xinjiang(يانگ کمسلمان استان سين
منازعه با پيامدهای بين املللی را پديد آورده  به يک

 .بود
 

رهربان آن مساله ايجاد يک کشور مستقل را مطرح می 
مقامات افغان منی توانستند در قبال . کردند

آن ها جلو رفنت . رويدادهای سينکيانگ بی تفاوت مبانند
مهاجران آسيای ميانه يی را که اغلب از ديدگاه 

مشال باخرتی چين نزديک بودند، آيينی و تباری با مردم 
گذشته از آن، هاشم . به نواحی شورش زده منی گرفتند

خنست وزير و ظاهر شاه، هيات های منايندگی  -خان
شورشيان کاشغر را که خواستار برپايی مناسبات رمسی 
با افغانستان و نيز دريافت کمک پولی و جنگی بودند، 

 .بار  دادند 1934در جنوری 
 

در ديدار سفير شوروی استارک با هاشم  ،با اين هم
خان و کارمندان وزارت خارجه افغانستان روشن گرديد 
که جانب افغانی در نظر دارد به رعايت بی طرفی جدی 

در عين حال، به گونه يی . در مساله کاشغر بپردازد
که استارک می پنداشت، دولت افغانستان، با گرفنت 

به ايجاد يک » زرگبا مهدردی ب«موضع بيطرفانه رمسی 
دولت مسلمان مستقل از چين در سينگيانگ برخورد می 

رهرب شورشيان منزلت بزرگی در  -منايد و خواجه نياز
 444.افغانستان دارد

                                                 
بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند رفرنتوری در .  444

 . 106، برگ 6، پوشه 171، کارتن 16باره افغانستان، پرونده ويژه 
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از قلمرو افغانستان چونان پايگاه تدارکاتی بسياری 

 -از داوطلبان سياسی مايل به کمک به شورشيان کاشغر
يی هبره گيری می ترک ها، و مهاجران آسيای ميانه 

 445.شد
 
کسانی  -کاشغری ها مهزمان در چند حمور عمل می کردند 

که به کابل آمده بودند، مهچنين با فرستاده آملان 
هيات ديگر به پيشاور رفت، جايی که با . ديدار منودند

رابطه برپا » احتاديه جنات خبارا و ترکستان«رهربی 
 446.کرد
 

يکی از  -مصطفی علی ،1933پيشرت از اين، در پاييز سال 
مهاجران ترک که به طور موقت در افغانستان بود و 

از طريق . باش داشت؛ از کابل به کاشغر فرستاده شد
او گفتگوها برای خريد حمموله های بزرگ جنگ افزار 

 .برای شورشيان سينکيانگ پيش برده می شد) تفنگ 4000(
 

ز درگير شدن افغانستان در مسايل سينکيانگ حتا پس ا
در ماه . ادامه يافت 1934-1931پايان قيام سال های 

بار ديگر منايندگانی از ارومچی به کابل  1935جون سال 
هدف آن ها جذب مهاجران آسيايی ميانه و گسيل . آمدند

از منايندگان شورشيان .  آن ها به سينکيانگ بود
آن . سينکيانگ در وزارت خارجه افغانستان پذيرايی شد

 .اس هايی با سفارت جاپان در کابل گرفتندها مهچنين مت
 

بر پايه . تکاپوهای آن ها بدون دستاورد هم مناند
اطالعات کميساريای خلق در امور داخلی شوروی، در سال 

از افغانستان به خنت گروهی از مهاجران آسيای  1937
 –) کامل جان؟(ميل جان ميانه به رهربی قرباشی ّک

                                                 
. مصطفی علی ترک ازکابل به کاشغر رفت 1933برای مثال، پاييز .  445
گفتگوها برای خريد چهار هزار ميل تفنگ برای شورشيان را   مهو

 . پيش می برد
بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند رفرنتوری در باره 

 . 117، برگ 29، پوشه 177، کارتن 17افغانستان، پرونده ويژه 
بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند رفرنتوری در .  446

 .117، برگ 6، پوشه 171،کارتن 16پرونده ويژه باره افغانستان، 
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، اوپيشرت از 447.آمدند) ؟اوزگند(فرزند ناحيه اوزگين 
 -)مقسوم فيض اهللا؟(ل ومقصوم ُفّضيل يا مقسوم فيض

 . بود» گريخته«تر ديگر، به سينکيانک  نامورقرباشی 
 

حمور چين بار ديگر در آغاز جنگ جهانی دوم پويا 
هيات کوچکی به کابل آمد، که از  1939پاييز . گرديد

را آن ها . اعضای آن در تراز رمسی پذيرايی گرديد
مهمانان چينی . مهچنين در سفارت بريتانيا پذيرفتند

هم در ترکيه و هم در . سپس به ترکيه رفتند
 -افغانستان آن ها اهداف تبليغی را دنبال می کردند

تالش می ورزيدند توجه را به مشکالت مسلمانان چين جلب 
اما تنها توانستند محايت رژيم گوميندان چان . منايند

  448.را به خود جلب منايند) ی شکچيانگ کا(کای شی 
 

آملان و جاپان به گونه چشمگيری  1930در ميانه های 
آن هم . سياست افغانی خود را پويا تر ساخته بودند

کنر، (توجه آملان را بيشرت مناطق مشال خاوری کشور 
در واقع، مناطق بسته به روی   --نورستان، بدخشان

 .جلب منوده بود) خارجی ها
 

 1935نستان برای اجنام اصالحات پولی در سال حکومت افغا
به آملان فرمايش داده بود تا در آن کشور پول کاغذی 

آن هم در حالی که اين گام مقامات با . چاپ منايد
  449.خمالفت بازرگانان افغانستان رو به رو گرديده بود

 
هواداران پيشگيری سياست گسرتش روابط سياسی و 

به هبای دور شدن از  اقتصادی با آملان، از مجله
گروهی  -»جوان«انگلستان، سياستمداران به اصطالح 

عيم خان، ، سردار ن.]گ-سردار داوود خان[متشکل از 
عبداجمليد زابلی و ديگران بودند که از پشتيبانی شاه 

 . هم برخوردار بودند

                                                 
بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند رفرنتوری در .  447

 .44، برگ 5، پوشه 182، کارتن 19باره افغانستان، پرونده ويژه 
448.  IOR/L/P&S/12/35 Sino-Japanese dispute: visit to Turkey and Afghanistan of 
delegation of Chinese muslims. 1940 

بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند رفرنتوری در .  449
 .89، برگ 29، پوشه 177، کارتن 17باره افغانستان، پرونده ويژه 

) ماشين خانه(در اين حال، در خبش صکوک کارخانه مکانيکی کابل 
 .ضرب سکه های نقره يی افغانی ادامه داشت
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جاپانی ها دلچسپی خاصی به مشال و منطقه هرات نشان 

کارکنان هيات ديپلماتيک در هپلوی اين، . می دادند
جاپان در کابل، پيشنهاد کردند گروهی از دانشجويان 

 .افغانی را به گونه رايگان در جاپان آموزش دهند
دقيق تر به موجوديت  -امريکايی ها بيشرت به نفت

خاستگاه های نفت در هرات و ديگر استان های کشوری 
د، که در به رمسيت شناخنت آن تاخير به خرج داده بودن

مساله نفت را خود دولت . دلچسپی نشان می دادند
افغانستان که به دنبال به دست آوردن وام امريکا 
برای توسعه ميدان های نفتی خود بود، مطرح منوده 

اما در سر اجنام، از انعقاد قرارداد بايسته در . بود
  .زمينه سر باز زد

 
می به سوی ايجاد هنادهای سهابيشرت گرايش  ،در آن برهه

: بدون مشارکت سرمايه خارجی بود) شرکت ها(ملی 
در افغانستان نزديک  1930مقارن با پايان سال های دهه

ميليون  100به پنجاه شرکت با سرمايه عمومی بيش از 
در اين حال، دارايی بزرگرتين 450.افغانی فعاليت داشت

در  1936که در سال (» شرکت سهامی نساجی« -شرکت کشور
. ميليون افغانی می رسيد 51، به )بود کابل تاسيس شده

اين شرکت سهامی توانسته بود موفقانه جتارت پوست قره 
مهين شرکت خنستين . گل، شکر و نفت را در دست بگيرد

قسما با پول و  خبشی (شرکتی بود که پرداخت سود سهام 
 . رايج ساخته بود) با دادن سهام جديدهم را 
 

گام خنست به منظور  محايت از سرمايه ملی جتاری، در
بازرگانان هندی بود که نه تنها جريان » فشاردادن«

کاال از هند بريتانيايی را در دست داشتند، بل نيز 
خبش بزرگی از داد و ستدهای مالی را کنرتل می کردند و 
مهچنين در بازارهای خارجی نقش مياجنی ها  را بازی می 

 . منودند
 

ديريت، چون دادن به طور فزاينده يی چنين اشکال م
وام ها برای توليد فرآورده های نو از خارج از کشور 

                                                 
دراسيون روسيه، فوند رفرنتوری در بايگانی سياست خارجی ف.  450

 .150، برگ 2، پوشه 182، کارتن 19باره افغانستان، پرونده ويژه 
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توسط (تفحص و اکتشاف کانسارها ) آملان، انگلستان(
 .رايج شده بود... و) شرکت های خمتلط افغانی و آملانی

    
ساختار بودجه دولتی افغانستان در نيمه دوم سال های 

ا از مدرک درصد درآمده 45: نيز بس جالب بود 1930دهه 
ديگر از  درصد 15از مدرک ماليات و  درصد 40جتارت، 

در خبش هزينه ها . ناحيه پست و تلگراف به دست می آمد
بودجه به هزينه های نظامی اختصاص داده  درصد 30تا 

درصد ديگر در صندوق ذخيره ويژه  دهشده بود و 
  451.انباشته می شد

 
اقتصادی به ويژه برنامه های  -اولويت های رشته يی

علی اخلصوص شامل تدبيرهايی  1930دولت در سال های دهه 
برای افزايش کشتزارها با ساخنت سدها، بيشرت در نواحی 

که می ) سد(مگر از هفت بند . جنوب خاوری کشور بود
هکتار زمين اضافی  67000توانستند قادر به آبياری

  7000باشند؛ تنها يک سد در لوگر با ظرفيت آبياری 
 .زمين گرديدند هکتار

 
توليد  -يک منبع ديگر توسعه می توانست حمصوالت صنعتی 

برای مثال، برنامه  -و ابريشم باشد) پنبه(پخته 
 30-20ريزی شده بود برداشت پنبه را به ميزان از 

اما قهر طبيعت . هزار تن افزايش دهند 60هزار تا 
زيان های فراوانی را به  -مانع از اين کار شد

آفات طبيعی و حشرات مانند  -ای کشاورزیفرآورده ه
اين کار طراحان را ناگزير به کاهش . رساند... ملخ و

توليد پنبه در جنوب و گرداندن جهت پنبه کاری به 
در اين حال، بار اصلی . گردانيد مشالطور کلی به سوی 

مهاجران شوروی  -اجرای برنامه پنبه به دوش ازبيک ها
در بسياری از آن ها پيشين از آسيای ميانه، که 

 . جتربه و مهارت بايسته داشتند، سنگينی می کردزمينه 
 

در واقع، خبش کشاورزی دارای سيمای چند بعدی بود که 
... در آن سازواره های دولتی، سرمايه داری خصوصی و

داده های برآوردی نشان می دهند که در : جا داشتند
مالکان و زمين های  درصد 30زمين های دولتی 1940سال
کل زمين های کشاورزی را در بر می گرفتند  درصد 30نيز
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آن . درصد باقی مانده در دسرتس دهقانان بود 40و تنها 
. هم در حالی که اين نسبت دارای بار منطقه يی بود

درصد دهقانان  تا بيستبرای مثال؛ در استان قندهار 
 . بدون زمين بودند

 
هی را در روابط هنوز هم ماليات طبيعی جای شايان توج

اگر چه در مشال، که در آن پرداخت . کشاورزی داشتند
کارمزد برای دهقانان مزدور رايج تر بود؛ سهم دهقان 

در . مزدور نه بيشرت از يک هشم تا يک هنم حمصول بود
اين حال، در اين جا سهم از برداشت که به گونه نقدی 

ی افغان 180-150پرداخت می شد، به گونه ميانگين بين
 452.بود
 

 داریزمين) مانند هرات(در برخی ديگر از جاها 
اشرتاکی هنوز رواج داشت و ماليات در کل از جامعه 

 .کارگران جداگانه گرفته می شداز کشاورزی؛ نه 
 

در آن برهه (هم حکومت و هم اندکشمار کارآفرينان 
، آماج اصلی صنعت را برآورده ساخنت )بازرگانان

های پنبه يی و شکر می نيازهای کشور از پارچه 
مهو اين کاالها هنوز هم جای اصلی را در  -پنداشتند

اين وظيفه را در نظر بود . خريدهای وارداتی داشتند
با ساخنت کارخانه نساجی در پلخمری و کارخانه قند در 

 . اجنام شد 1940بغالن حل کنند، چيزی  که در اوايل دهه 
 

مايه گذار بازرگان و سر -پويايی های جميد زابلی
پديده برجسته و مهم زندگی اقتصادی و به طور  -بزرگ

ضمنی زندگی سياسی افغانستان در آستانه و در روند 
او به عنوان رييس بانک ملی و . جنگ جهانی دوم گرديد

در عين حال وزير اقتصاد ملی، عمال وضعيت امر در اين 
او از طريق اتاق جتارت، . زمينه را کنرتل می کرد

و ابعاد واردات و صادرات و ماليات را کنرتل  ساختار
می کرد و در داوری ها و ساير مناقشات نفوذ بااليی 

 .داشت
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زابلی سامانه کاملی از روابط و شاخ و برگ های 
او به گروهی . مديريت را با بزنس گسرتده خود هپن ساخت

از هم استانی های وفادار به خودش از هرات و نيز به 
مانند (ی های به حاشيه رانده شده برخی از حرفه ي

اما منبع اصلی محايت او خاندان . تکيه داشت) هندی ها
خنست وزير هاشم خان، سردار داوود خان و سردار (شاهی 

بودند، که مهه اعضای آن به جز از شاه ) نعيم خان
) سهمداران اصلی بانک ملی(حممود خان سپه ساالر، 

 .پشتيبان او بودند
 

او اجازه می داد به خوبی از عهده  چنين پوششی به
کسانی که نسبت به او حسن نيت نداشتند، از مجله حممد 

و ) مزار شريف(نائب احلکومه واليت مشال  -گل خان مومند
   453.وزير داخله برآيد

 
از ويژگی های ) اپورتونيسم(با اين مهه، فرصت طلبی 

يک منبع اطالعاتی بريتانيايی در . بارز زابلی بود
را 454)حکيمف(سيمای سياسی زابلی  1942ور در سال پيشا

او به قدری هومشند است که با «: چنين پرداز منوده بود
آن هم  . هر حزب سياسی در افغانستان دوستی می کند

نه به عنوان يک سياستمدار، بل که به عنوان يک 
من شگفتی زده خنواهم شد هر گاه ... سرمايه دار بيطرف

يد خدمتگار وفادار امان اهللا و يا آگاهی يامب که عبداجمل
او می خواهد ... هر رهرب بالقوه ديگر از کار بر آيد

هم با . مهه راه ها را به روی خود باز نگه دارد
انگليسی ها و هم با آملانی ها و در صورت امکان با 
حاکمان کنونی افغانستان و حتا با خمالفان آنان نرد 

  455».دوستی ببازد
 

مناينده اليگارشی افغانستان به او پويايی خنستين 
 -اجازه می داد يک رشته اهداف بزرگ جتاری را حل منايد

دست عناصر بيگانه از مجله هندی های باشنده پيشاور، 
                                                 

فرهنگ، :هی بيشرت نگاه شود بهبرای به دست آوردن آگا.  453
 .افغانستان در پنج قرن اخير، قسمت دوم، جلد اول

 
زابلی که در سال های دهه بيست سده بيستم در شوروی می .  454

زيست، در آغاز در تاشکنت و سپس هم در مسکو؛ در آن ديار مهسر 
 . گ-.روسی گرفت و در مسکو با نام خانوادگی حکيمف می زيست

455 . IOR/R/12/160 Secret note on Abdul Majid and the economic activities of the Afghan 
bank. - P. 7 
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يهوديان خبارايی و ايرانی را که توليد و صدور چنين 
اقالم مهم صادراتی مانند پوست قره گل را که عمدتا 

وليد می شد،  در احنصار در مناطق ترکمن نشين مشال ت
 .داشتند؛کوتاه سازد و آنان را کنار بزند

 
هر چه بود خريد اين کاالی با ارزش را بانک ملی 

) خاندان شاهی(افغان و در واقع زابلی و شريکان وی 
 150به دست آوردند که موفق به دريافت سودی برابر با 

  456.گرديدند درصد
 

قدرت مالی او در شيوه های چپاولگرانه زابلی، که با 
را دسرتسی منايندگی های بانک ملی  و( هم آميخته بود

در لندن، نيويورک  به بازارهای جهانی با داشنت شعبی
؛ باعث ناخرسندی رقيبان )تامين می کرد...و زوريخ و

وی و نيز فروشندگان پوست خام از مجله ترکمن ها که 
به معنای واقعی کلمه به گوشه رانده شده بودند، 

 . رديدگ
 

 -کار به جايی رسيده بود که بيشرت ترکمن ها
پناهندگان آمده از آسيای ميانه شوروی حتا افسوس می 
خوردند که چرا ميهن شان را رها منوده و به ديار 

تقريبا ازبيک ها که  457.اندگزين گرديده بيگانه پناه
هم در وضع مهانندی دست اندر کار پنبه کاری بودند، 

ه اين ها تنش معين اجتماعی را که مه. بسر می بردند
، بر نددر عين حال دارای رنگ و بوی تباری هم بود

 .انگيخته بود
 
 

جهات اساسی اعرتاض عمومی و شکل گيری جنبش . 2.4
 :مهاجرت سياسی افغانی

اوضاع سياسی آن برهه از ثبات چندان پايداری 
اما بيداد رژيم پليسی سختگير در . برخوردار نبود

                                                 
فرهنگ در قسمت دوم جلد اول افغانستان در پنج قرن اخير در .  456

ميليون  35با سرمايه  1934بانک ملی در سال «: زمينه می نويسد 
 1948ل تا سا. ميليون دالر بنيادگذاری شد 5/3افغانی برابر با 

ميليون دالر افزايش  40ميليون افغانی معادل  454سرمايه آن به 
بدون آن که در تعداد سهمداران آن تغيير چشمگير رخ داده .يافت
 .  گ-.»باشد

 .9مهان جا، برگ .  457
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به تضعيف اپوزيسيون به خصوص جناح امانيه  افغانستان
با اين حال، پتانسيل اعرتاضی در . آن اجناميده بود

از اين رو، حکومت به . کشور کماکان حفظ گرديده بود
مردم ترکستان افغانی و منطقه کابل که باشندگان آن 
بيشرت تاجيک های منطقه مشالی بودند و باری پايگاه 

با اين . ند؛ اعتماد نداشتسقاء را می ساخت جنبش بچه
هنوز در اذهان  1929در سال » انقالب«حال، درس های 

مقامات و اپوزيسيون تازه بود و به مهين دليل هم چشم 
انداز جنبش گسرتده ملی بيش از حد نامعين و نامشخص 

 . بود
 

وضعيت در  1930با اين حال، در ميانه ها سال های دهه
با آن که . ديدبرخی مناطق پشتون نشين تيره گر

برادران او و دايره  -وارثان سياسی رژيم نادر شاه
نزديکان شان مشی حمتاطانه يی را در قبال قبايل پيش 
گرفته بودند، موفق به حل مهه مشکالت پيچيده باشندگان 

 .کوچی و تبار برتر کشور نشدند
 

در ناحيه کنر و قبايل صافی و مومند  1935در تابستان 
يک اقدام ديگر شورش . ورش برداشتندخوگيانی سر به ش

ضد دولتی در ميدان به راه افتاد، جايی که ماليان 
نفر می  600که مشار آن ها نزديک به(بومی و پيروانشان 

، از گشايش سينما ها در کابل و ديگر اقدامات )رسيد
سرگرم (فرهنگی دولت و راه اندازی هنادهای سرگرمی 

آقا جمددی را برای  دولت، شير. ناراضی بودند) کننده
به هر رو، هر چه بود، . اجنام گفتگو با آن ها فرستاد

کابل در هنايت ناگزير به عقب نشينی و به تعويق 
 458.افگندن عصر سينماتوگرافی عامه گرديد

 
يکی از بزرگرتين شورش های ضد دولتی در اواخر سال 

پشتون  -از سوی منايندگان اکثريت تباری 1930های دهه
ه سليمان خيل در منطقه کتواز به راه های قبيل

دليل اصلی ناخشنودی آن ها سر باز زدن رژيم . افتاد
کابل از محايت قيام مسلحانه قبايل وزيری در برابر 
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قيام سليمان خيل در  459.حکومت هند بريتانيايی بود
با حضور حدود پنج تا هشت  1937ميانه های تابستان
 .هزار نفر آغاز گرديد

 
ان قوای مرکز متشکل بر دو هنگ سواره دولت، سپاهي

نظام، واحدهای زرهی و دو فروند هواپيما را به 
اين سپاهيان از سوی يگان هايی از . کتواز گسيل داشت

لشکرهای مستقر در قندهار و غزنی  و نيز سپاه جنوب 
هزار نفر می  15مستقر در گرديز که مشار کل آن ها به 

 .  رسيد؛ پشتيبانی می شدند
 

اگست آغاز به هتاجم  3-2وهای دولتی در تاريخ نير
وضعيت . منوده، شورشيان را وادار به گريز گردانيدند

 7به تاريخ . را برای چندی وزيری ها تغيير دادند
اگست، آن ها ناگهانی يک هنگ کامل دولتی را در هم 

 460.کوبيدند
 

هاشم خان شتابان برای دريافت کمک به  -خنست وزير
پشتيبانی اصلی را  انگليسی ها  مشرقی رفت، اما

 -اين گونه، حکومت استبدادی جنات يافت. ارائه کردند
با اين حال، سری کاملی از . آن هم برای زمان درازی

شورش های قبايل پشتون که در طول چندين سال در دوره 
شورش شينواری  -پيش از  جنگ جهانی دوم رخ داد

در ماه های (ی ، افريد)1939در مارچ (، درانی )1938در(
گواه بر مشکالت جدی در روابط ) 1939اکترب  -سپتامرب

اليل آن د .ميان حکومت و اکثريت تباری افغانستان بود
اقدام دولت در خلع سالح و وادار : ها عبارت بودند از

ساخنت سران قبايل به فرمانربداری، مبارزه با قاچاق و 
هند  نيز خود داری کابل از محايت قبايل نوار مرزی

بريتانيايی در مبارزه شان در برابر حکومت 
 . استعماری

 

                                                 
مبارز راه آزادی  -فقير ايپی. و. رايکف آ: نگاه شود به.  459

 . 3، مشاره 1995، )خاور(جمله وستوک //  وزيرستان
بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند رفرنتوری در .  460
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خطر معينی را برای نظم موجود، شورش های پراگنده بر 
. انگيخته شده از سوی مالها متوجه می گردانيد

روحانيت افغانستان در کل، از نتيجه جنگ داخلی 
راضی  1930اوايل سال های دهه –1920اواخر سال های دهه
صالحات حتا معتدل ليربال سر آشتی بود، اما با ا

 .نداشت
 

طرح مفصل  1940در سال) تگاو(برای مثال، مالهای تگاب
مطالبات شان را برای ويرايش جدی سياست های داخلی 

از چيزهای خورد و ريزه : هاشم خان ارائه کردند
مانند جماز نبودن چاپ پرتره پادشاه بر روی اسکناس (

گرفته تا مشی اساسی ) ها و منع تراشيدن ريش و سبيل
مانند پايان دادن به کار بانک های ملی و (دولت 

دولتی، بسنت مدارس دخرتانه، پذيرفنت علما به جای 
 ). اعضای انتخابی در ارگان های مشورتی حملی

 
سرکوبگری های رژيم و موفقيت های معين آن در توسعه 

پا بر اجتماعی و اقتصادی، علل ريشه يی ناخشنودی 
در هپلوی مشکالت . تماعی را نتوانستند بزداينداججای 

سنتی مهه دولت های افغانستان با قبايل و مهچنين 
مناسبات به مهان پيمانه پيچيده سنتی با روحانيت، 
دولت نتوانست مشکالت مربم توسعه اجتماعی و اقتصادی 

 .را حل کند
 
مشی هاشم خان و مهراهان او، با هدف باثبات سازی  

ور عمدتا با روش های بروکراتيک، منافع اوضاع در کش
نه تنها گروه های سنتی، بل نيز ديگر گروه ها و اليه 

اين . های اجتماعی را با خطر رو به رو می گردانيد
بود که بازرگانان متوسط و کوچک از شرکتی سازی 

اقتصاد، حمدوديت در جتارت با هند ) احنصار گرايی(
بر اين . نود بودندافزايش ماليات ناخش و بريتانيايی

گروه ها و اليه ها، درست مهانند ديگر اليه های فرودست 
اجتماعی، دشواری های دوره پيش از جنگ تاثير می 

 .گذاشتند
 

ميليون افغانی در سال  400 گردش جتارت خارجی کشور از
-1938ميليون افغانی در سال های  250به 1937-1936های 
کاهش  درصد 40غانستانهبای مواد خام اف. افت داشت 1939

افغانی، نيز سقوط  -ارزش ارز ملی کشور. يافته بود
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 42تا  1940-1938منوده بود و حمتوای آن بين سال های 
  461.پايين آمده بود درصد

 
با اين مهه، حتا اين دشواری ها، نارضايتی ها در 
کشور را به جنبش اعرتاضی سازماندهی شده حزبی  و يا 

حمک (توان آزمای . ننمودندکدام نوع ديگر متحول 
 - 1930اپوزيسيون اواخر سال های دهه) راستين توان

مشار کم يا بيش «تنها  -1940اوايل سال های دهه 
در (چشمگير گروه های جداگانه و کوچک امانيست ها 

 462».بود)ميان روشنفکران، تاجران و اقليت های تباری
 

ه در باره ميزان واقعی قدرت و متايالت به سود شا
به بسيار دشوار بتوان داوری خان،  امان اهللا -پيشين
رژيم هاشم خان با حتميل تابو حتا به نام امان  -کرد

اهللا خان، با فيصله خاص هر دو جملس، او را از تابعيت 
با اين وجود، عامل شاه . افغانستان حمروم ساخت

مهان گونه که هتديد . تبعيدی از سنجش بيرون منی شد
نيست ها به قدرت يا دست کم تالش برای يورش تازه اما

بر انداخنت خاندان يا زيان رساندن به آن منتفی 
 . پنداشته منی شد

 
در آن زمان، بر پايه منابع خمتلف، در مشار حاميان آن 
ها گروه کاملی از افراد با نفوذ طبقه حاکمه 

وزير امور  -ميرزا علی حممد: افغانستان مشامل بودند
وزير اقتصاد ملی، ميرزا  -د زابلیخارجه، عبداجملي

 .وزير ماليه و ديگران -حممد
 
مجهوری «هتديد از اين هم بزرگرت را حزب نامنهاد  

متوجه حاکميت می ساخت که چشم انتظار آغاز » خواه
عبدالرحيم خان نائب  -قيام يکی از اعضای کليدی خود

) بدون کرسی(ساالر بود، که در آن هنگام در بست وزير 
او را چونان رييس مجهور ممکنه . خنست وزير بود معاون

                                                 
بايگانی سياست خارجی روسيه، فوند رفرنتوری در باره .  461

، برگ 192، پوشه 4، کارتن 22، پرونده ويژه 1940افغانستان، سال 
22 ، 

، .ام. گوريويچ، ن: برای به دست آوردن آگاهی بيشرت نگاه شود به
 .بازرگانی خارجی افغانستان

فوند رفرنتوری در باره بايگانی سياست خارجی روسيه، .  462
 .27، برگ 192، پوشه 4، کارتن22، پرونده ويژه 1940افغانستان، 
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عبدالرحيم خان » مجهوريخواهان«اما خود . می پنداشتند
در هسته اصلی حزب . را مهره موقتی می انگاشتند
رييس تنظيميه واليات  -مجهوريخواه، حممد گل خان مومند

يکی از افسران ارشد در استان -سيد حسن خان463مشال،
کارمند بانک ملی، فرقه مشر  -کنر، مشس الدين بدخش

فرمانده پادگان در کاخی،  -عبداهللا خان) سر لشکر(
 -که از رشته مهسرش(معروف به ميرزا قبول  –جمتبی خان

خويشاوند جنرال حممد عمر خان و فرقه مشر حممد افضل 
اعضای . ؛ شامل بودند)استاندار واليت جنوبی بود -خان

سن خان و جمتبی اين حزب در کابل در خانه های سيد ح
 . خان گرد هم می آمدند

   
مهاجران افغانی در آملان، ايتاليا و ترکيه در سيمای 

و ...) غالم صديق چرخی و(حاميان برجسته امان اهللا خان 
تا حد کمرتی هم خودش، نيروی مستقل سياسی را در آن 

امانيست ها به مهکاری با . هنگام تشکيل می دادند
حتا ادعا می شد که مسکو آن  .شوروی اشتهار داشتند

ها را برای پياده ساخنت طرح خود در زمينه تقسيم 
افغانستان به سه خبش که يکی از آن ها، يعنی هرات را 

مبارزه ايرانيان در ظاهرا در نظر داشتند در ازای 

                                                 
بود که  تاريخ نويس افغانی که معتقد -اين ورزيون را کاکر.  463

حممد گل خان مومند، با نفوذ ترين فرد در کشور در بيرون از 
دايره خانواده شاهی بود، با رويکرد به منابع بريتانيايی می 

گل خان با گذشت زمان، سر اجنام اعتماد  به باور کاکر، حممد. آورد
حممد هاشم خان را از دست داد و به تدارک کودتای  -خنست وزير

 . برنامه ريزی شده بود 1939مجهوری پرداخت که برای سال 
 

کاکر مهچنين با اشاره به مکاتبات ديپلمات های بريتانيايی، داليل 
گويا  -اعيه شان را توضيح می دهدامتناع مجهوری خواهان از د

آغاز جنگ و ترس از محله روسيه به افغانستان، رهربان حزب  را «
متقاعد گردانيد که زمان برای اين کار مناسب نيست و کشور را از 

 » .درون فرو خواهد پاشاند
Kakar, H. The Fall of the Afghan monarchy in 1973//International journal of Middle 
Eastern Studies, 1978, v. 9, # 2. P. 197 
در اين حال، وی اظهار تاسف می کند کرد که سرنوشت آينده و رد 
پای بيشرت مجهوريخواهان و سنت های مجهوری خواهی در کشور را به 
علت بسته بودن  اسناد بريتانيا منی توان پيگيری کرد و به عنوان 

دارای بار حمافظه کارانه از » پديده مجهوريخواهی«تکانه نو ممکنه  
اسناد به تازگی منتشر شده و بايگانی شده . پاکستان نام می برد

ثابت وزارت خارجه و ديگر ساختارهای دولتی بريتانيا اين ورزيون 
 .را تاييد منی کنند
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؛ به خدمت به آن کشور باز گردانند ،ابرابر بريتاني
 464.گرفته است

    
ا به سياست افغانی شوروی به سوءظن ديپلماسی بريتاني

دو طرف مزامحت منی کرد در مرزهای آسيای ميانه و 
برای مثال، به حمض افزايش هتديد  -باخرتی مهکاری منايند

جنگ جهانی دوم، انگليسی ها هر چه خويشتندارانه تر 
مهاجران خبارا و  اجنمن احتادی«با فاکت موجوديت 

صفوف خود  در خاک هند بريتانيايی که در» ترکستان
و جنبش ابراهيم بيک ) 1926-1918(اعضای جنبش بامساچی

را متحد می ) 1931-1930(در افغانستان ) (Lokay لقی
 .ساختند، برخورد می کردند

 
پس از يک رشته درگيری های داخلی و شکست نيروهای 
رزمی مهاجران آسيای ميانه از ارتش افغانستان و 

-قب نشينی منودندارتش سرخ، خبشی از آن ها به هند ع
مقارن  .ايجاد گرديد» ...جامعه« 1934جايی که در سال 

سده بيستم در صفوف  1930با پايان سال های دهه
. نفر گرد هم آمده بودندپنجاه  تنها حدود» ...اجنمن«

چاپ جمله  -يکی از منادهای برجسته پويايی بس حمدود آن
 حاجی مسعود -بود که ناشر آن» ترمجان«شوروی ستيز 

مگر، 465.بود) Mashmi(اعظم مامشی -افندی و سردبير آن
مقامات هند بريتانيايی حتا امکان پخش  1939در سال 

آثار ضد شوروی را در افغانستان ناصائب می 
هر چه بود، سرويس های اطالعاتی انگليسی و . پنداشتند

شوروی در آينده توانستند به آن تراز مهکاری دست 
رنامه های گسرتده سياسی و يابند که امکان می داد ب

نظامی آملان نازی را در منطقه آسيای ميانه بر هم 
  466.زنند

 
و به  1939با اين حال، رخدادهای اواخر تابستان 

ويژه، امضای پيمان آملان و شوروی، ديپلماسی 
بريتانيا را که بازی خودش را با رايش سوم پيش می 

نو  برد، ناگزير گردانيد به ايده بسنت قرار داد
                                                 
464.  FO 371/23632 15th December 1939, P. 335 
465. FO 371/23632 15th August 1939 Activities of the Anjuman-i-Ittihad-i-Muhajrin, 
Bukhara and Turkistan 

يوری : برای به دست آوردن آگاهی بيشرت در زمينه نگاه شود به.  466
 .تيخانف، نربد افغانی استالين
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انگليس و افغانستان که هر از چند گاهی در روابط 
نفس عقد . بين دو کشور پديد می آمد، باز گردند

عامل تازه سياست آسيای «پيمان شوروی و آملان چونان 
ارزيابی می شد که حترک تازه يی به تغيير » ميانه يی

 .ت سياست بريتانيا نسبت به افغانستان می خبشيدافارم
 

رتک رهربان وزارت امور خارجه بريتانيا در يادداشت مش
و اسناد  1939سپتامرب  7و وزارت امور هند تاريخی 
بريتانيا از مشی سنتی «ماقبل آن نشاندهی می شد که 

در قبال افغانستان چونان حايل ميان متصرفات 
اما در » .امپراتوری بريتانيا و شوروی پيروی می کند
-فل سياسیاوضاع رو به وخامت بين املللی، حما

جانب افغانی  ديپلماتيک بريتانيا درخواست های مکرر
را مبنی بر محايت معين تر از آن کشور، از مجله با 

 .عقد قرار داد نو به ياد آوردند
 

در مشار اقدامات احتمالی، ايده گسيل ميسيون نظامی و 
مشاوران فنی به کابل، آموزش افسران و مهچنين کمک 

زار پوند اسرتلينگ در نظر ه 250های مالی بالغ بر 
 467.بود
 

قرار داد ممکنه .] گ-در لندن[شايان ياد آوری است که 
پنداشته می شد، ) نه حمرم(چونان يک قرار داد علنی 

در حالی که ديپلماسی افغانستان بارها به فارمات 
حمرم و يا دست کم قول و قرار جنتلمنی جوامنردانه 

اول  در، در اين ميان. پافشاری داشت) شفاهی(
جنگ جهانی دوم آغاز و افغانستان به يکی  1939سپتامرب

مبدل ) جهانشمول(از جبهات پنهانی نربد گلوبال 
در لويه جرگه  1941با آن که در پاييز . گرديد

 .اضطراری، بی طرفی رمسی کشور تاييد شده بود
 

اما آغاز جنگ در نگرش خنبگان افغانی سردرگمی پديد 
به آملان نازی متايل و مهدردی  خبشی از آن ها -آورد

سياسی  -نشان می دادند و حتا آماده مهکاری های نظامی
پشتوانه چنين رفتاری، مهکاری های بلند مدت و . بودند

تنگاتنگ ميان افغانستان و آملان، تاثير پويايی های 

                                                 
467  .Afghanistan: Proposed Agreement. Joint Memorandum by the Secretaries of State 
for Foreign Affairs and for India. 7th September 1939 –CAB/67/1/4. P. 1, 8-9 
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تبليغی نازی ها، تکاپوهای اطالعاتی سازمان های 
بهات و نيز برخی استخبارات آملان، اوضاع مبهم در ج

ناسيوناليسم  -از عوامل درونی جامعه افغانستان
،که ايدئولوژی )افغانيت( -پشتوِن گردانندگاِن کشور

 .بود... رمسی رژيم هاشم خان شده بود و 
 

آملان خود نيز سياست پويايی را در افغانستان دنبال 
بنا به پافشاری هيتلر با  1936در اواخر سال . می کرد

پروتکل پنهانی يی امضاء گرديدکه گسرتش افغانستان 
پيوندهای اقتصادی و حتويلدهی ساز و برگ رزمی به 

در ماه اگست سال . شريک شرقی آن کشور را در بر داشت
، مهکاری های دو جانبه تا مرز رسيدن به توافقات 1939

  468.اقتصادی بزرگ حتول يافته بود
 

ارشناس تن ک 100بيش از 1939در طول تابستان و پاييز 
آن . در زمينه های خمتلف به افغانستان فرستاده شدند

ها بايد پروژه های جتاری را اجرا می منودند و مهچنين 
به افغان ها در آموزش کادرهای ارتش و پليس کمک می 

 . کردند
 

مهانا در آملان بود که بزرگرتين گروه مهاجران که با 
. بودشعارهای امانيه برآمد می منوند، تشکل يافته 

وزير پيشين امور خارجه در  -رهرب آن، غالم صديق چرخی
گروه چرخی گزينه . اواخر دوره دولت امان اهللا خان بود

های خمتلف مبارزه با رژيم کابل، از مجله بازگرداندن 
او . امان اهللا خان به تاج و ختت را تدوين منوده بود

خود متاس های منظمی با کارمندان وزارت امور خارجه و 
داشت، که در روند چند سال  ديگر وزارختانه های آملان

را آماده می » امان اهللا«با مقاصد مهانندی طرح 
 . ساختند

 
سياسی و ديپلماتيک آملان روی گروه چرخی  -حمافل نظامی

و در  1941-1940تنها در سال های (حساب می کردند 
هزار مارک داده  12و  3به او به ترتيب  1942سال

اگرچه آن ها واکنش منفی دولت کابل را که  469).بودند

                                                 
468 . Roberts J. The origins of conflict in Afghanistan. Praeger Publishers, Westport, 
2003. - P. 69 
469 .GFM 33/380 30 May 1942, Beziehungen zu Ghulam Siddiq Khan und Amanulah 
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 خاوری وآينده دار برای رايش سوم يک شريک اميد خبش
 .به مشار می رفتند؛ نيز در سنجش داشتند

 
به هر رو، با محايت ضمنی آملان، در ترکيه چند جلسه 
ديدارهای غالم صديق و امان اهللا برگزار گرديد، که 

يت املقدس مفتی اعظم ب -برخی از آن ها گيالنی
که در آملان گرايی خود بنام بود، نيز ) اورشليم(

 . اشرتاک ورزيده بود
   

مشاری از امانيست ها در ايتاليا، ترکيه و برخی 
چند تن از اعضای . کشورهای ديگر بسر می بردند

 -خانواده بزرگ طرزی در ترکيه بود و باش داشتند
ه حممود طرزی زمانی انديش -جايی که رييس خانواده

و خنستين وزير امور » جوانان افغان«پرداز اصلی جنبش 
 -خارجه افغانستان مستقل، مهمان افتخاری اتاترک

وی از سياست کناره گرفت و در . رييس مجهور ترکيه بود
مگر برخی از رفقای سابق وی، . در گذشت 1933سال 

پويايی های خود را در اين عرصه زير نظارت کشورهای 
 . پنهان و آشکار آن ها از سر گرفتندو متحدان » حمور«
 

پايگاه های مهم ديگر شبکه مهاجران افغان، افزون بر 
در بعلبک، يک عضو . آملان، در ترکيه و سوريه بود

ديگر خاندان چرخی زندگی و جتارت می کرد که ميان 
گمان می . برلين، مصر و مشهد در آمد و شد بود
علت حضور حممد بردند، که دلچسپی خاص او به سوريه به 

عموی شهبانو پيشين ثريا، امانيست سرسخت  -اديب خان
حممد سعدی (خويشاوند پير شامی  -و از رشته ديگر

 .ه استبود ،سوری تبار هوادار آملان) گيالنی
 
سر از هند بر آورد، جايی  1938شامی پير خود در هبار  

که به گرد آوری لشکرهای وزيری ها و مسعودها برای 
اما اين کار به ناکامی . کابل پرداختمحله به 

فرماندهی ارتش افغانستان بر سر  راه پير . اجناميد
. شامی سپاه بيکرانی را با نيروی هوايی گسيل داشت

برخورد انگليسی ها با او از اين هم بيشرت متقاعد 
هزار پوند اسرتلينگ  20آن ها به او -کننده تر بود

هتديد به مبباران  »پيشکش«پيشکش کردند و در صورت رد 
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هتديد، مهراه با پرداخت رشوه به حال او اثر . منودند
  470.گذار گرديد و پير شامی هند را ترک گفت

 
خطر تنش جهانی و پس از آن، آغاز جنگ جهانی نه تنها 
نزديکی افغانستان و آملان را بر انگيخت، بل به 
پيمانه معينی، زمينه ساز چند حموری شدن سياست خارجی 

اين مشی در . طور رمسی بيطرف افغانستان گرديدبه 
به گونه يی که : سيماهای گوناگونی متبارز گرديد

جان رابرتز می نويسد، پيمان  -تاريخ نويس امريکايی
شوروی و آملان رهربان افغانستان را چنان ترسانده  1939

بود که آن ها در انديشه مستقر ساخنت پادگان های 
 471.و هرات افتاده بودند نظامی بريتانيا در کابل

 
شيفتگی و مشتاقانه به شور و بريتانيايی ها با 

پيشواز اين گرايش ها شتافتند و به هبانه هتديد 
هيات ويژه نظامی را متشکل  1939شوروی، در دسامرب سال 

از جنرال موليسورت و سرگرد لنکسرت به کابل گسيل 
 نتايج بازرسی ارتش افغانستان آنان را به. داشتند

بی قانونی، تنبلی، بی رخوتی، «: وحشت فرو برده بود
برنامه های ساده «در کنار » بی مباالتی و بی کفايتی

لوحانه و ابلهانه که شتابزده در صورت در گرفنت جنگ 
چنين بود ارزيابی از توانايی . »تدوين شده بودند

 .. های نظامی افغانستان
 

ناسان و اما حتا اين وضعيت اندوهبار نتوانست کارش
 -سياستمداران بريتانيايی از مجله رييس کابينه جنگ

با هبره گيری از افسانه . چرچيل را از کوره بدر سازد
هتديد شوروی، آن ها بارها و بارها به دولت هاشم خان 

اما در اين . پيشنهاد کمک های نظامی و فنی منودند
تز اصلی  -»امنيت مرزهای مشالی افغانستان«حال 

 . فغانستان را تضمين منی منودنددرخواست ا

                                                 
شامی  - در باره پير گيالنیبرای به دست آوردن آگاهی بيشرت.  470

 .يوری تيخانف، نربد افغانی استالين: نگاه شود به 
پس از پايان جنگ جهانی دوم خانواده پير گيالنی به : يادداشت

ياری سازمان اطالعات بريتانيا به کابل آورده شد که در 
رويدادهای سياسی پسين افغانستان خدمات بسياری را به سود غرب 

 .  گ-.اجنام دادند
471 . Roberts J. The origins of conflict in Afghanistan. Praeger Publishers, Westport, 
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در سال » حمور«هر چند هم پيروزی های نظامی کشورهای 
گرايش های هوادار آملان را در ميان حمافل  1942-1941های

گوناگون خنبگان افغانستان افزايش خبشيده بود، با آن 
هم، مشی رمسی کشور به خاطر موقف هاشم خان کماکان 

 .مانند گذشته مانده بود
 
فزون بر آن، بسيار به زودی، با کمرنگ شدن قدرت ا 

، روابط انگليس و )آملان نازی(نظامی رايش سوم 
افغانستان در عرصه های اقتصاد و حتا آموزش و پرورش 

استادان بريتانيايی به دانشگاه . پويا تر گرديد
کابل آمده و تبادل نشريات علمی با اجنمن مهايونی 

چنين از پوش های کتاب مه. آسيايی بنگال آغاز گرديد
های درسی افغانستان، پرتره اهانت آميز برای شان و 

تنها پزشک  -پرتره داکرت برايدن -آبروی بريتانيا
  1842-1839زنده مانده از سپاهيان بريتانيايی در جنگ 

  472.افغان و انگليس، برداشته و ناپديد گرديد
 

 سياسی از -به هر رو، در اوضاع جنگی، روابط نظامی
گسرتش فزاينده مشی . امهيت درجه اول برخوردار بود

مهکاری ميان انگليس و افغانستان را با پويايی های 
عضو پيشين هيات ماموريت ويژه سال  -سرهنگ لنکسرت

، که کنون ديگر در کرسی وابسته نظامی سفارت 1939
 .بريتانيا در کابل کار می کرد، پيوند می زنند

 
ی توان نظامی افغانستان و لنکسرت در انديشه باالبر

در . بود» طرح دفاع جنوب آسيا«کشاندن اين کشور به 
او بازديد هيات نظامی افغانی را به هند  1944اواخر

بريتانيايی سازمان داد، که منجر به امضای سازشنامه 
بر سر حتويل ساز و برگ نظامی و آموزش کادرها برای 

 . گرديد» طرح لنکسرت« -ارتش افغانستان
 

بر اساس اين طرح، افغانستان ساز و برگ و خدماتی به 
ميليون روپيه، با  15ميليون و  30ارزش به ترتيب

مربيان . شرايط اعتباری سهل و مساعد دريافت داشت
انگليسی برای آموزش ارتش افغانستان گسيل گرديدند، 

افسر و درجه دار  افغانی می  150و مهزمان، ساالنه 

                                                 
 .74-73. مهان جا، صص.  472
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لح هند بريتانيايی آموزش می بايستی در نيروهای مس
 473.ديدند

 
آژيده  سازشنامه عبارت بود از برنامه گسرتده يی

بسنت افغانستان به زجنيره ماشين جنگی  )آجيده(
برای خنستين بار در سراسر تاريخ روابط . بريتانيا

چشم انداز مهکاری ميان دو کشور،  ستانانگليس و افغان
هم زمينه ها نه تنها در عرصه نظامی، بل در ديگر 

اما از عمر امپراتوری بريتانيا چيزی . گشوده شد
عصر درگيری  -منانده بود و اين مشارکت جاودانه مناند

های تازه منطقه يی و کشاکش های جيوپوليتيک در دهه 
 .های پايانی سده بيستم آغاز گرديد

 
اوايل  -1930رژيم آل يحيی در اواخر دهه . 3.4
 : سياسیسيماها و مواضع : 1940دهه

 
جامعه  1940اوايل سال های دهه –1930در سال های دهه 

دموکراتيک و به -افغانی زير تاثير انديشه های ليربال
با . ايده های چپگرا بوده است -پيمانه بارها کمرت

اين هم، بسته بودن و حمدود ماندن سياسی و مديريتی 
آن و ضعف نيروهای اپوزيسيون آن، که پس از شکست 

ديگر به حال نيامده بود، کماکان   1930ل هایاوايل سا
و اگر جريان ليربال ميهن پرست . پابر جا بود

هنوز خبشی از صفوف و ) امانيست ها و متحدان آن ها(
رهربی خود را به هبای مهاجرت به اروپا و برخی 

حفظ منوده  ،...)ترکيه، ايران، و(کشورهای مهسايه 
تا در مقايسه با يودند، پتانسيل اعرتاضی جناح چپ، ح

کاهش يافته  1920-1919رمانتيک سال های   -عصر راديکال
 .بود
 

شوروی سال  -شکست و ناکامی اکسپديسيون مشرتک افغانی
و لغزش های راهربدی کمينرتن در افغانستان در  1929

عمال اين کشور را از برنامه  1930اوايل سال های دهه
 -ه بودار زدهای سياسی و ايدئولوژيک رهربی شوروی کن

حتا امانيست ها ناگزير به جستجوی پشتی بانان ديگر 
حال چه رسد به . در سيمای آملان و شريکان آن برآمدند
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چشم انداز جناح چپ ايدئولوژی و سياست که با فاکت 
 . ها و پديده های بيخی تصادفی تعيين می شد

 
اما از جايی که ديدگاه های چپ دمکراتيک و چپ 

هنگام از تاثير گذار ترين گرايش های راديکال در آن 
باوری و سياسی بودند، در هپلوی گرايش های ليربال و 
ناسيونال سوسياليستی، منی توانستند بر افغانستان 

اين انديشه ها در سرنوشت . تاثير خود را نگذارند
 .بازتاب يافته اند...های افراد، خانواده ها، و

 
د حيدر انور و منونه برجسته در زمينه خانواده حمم

حمصول منحصر به فرد شرايط شخصی و مهسرش،  -فيليس انور
سياسی است، که بازتابدهنده مسيرهای پيچ در پيچ 

» کالسيک ترين«انديشه های چپگرايانه در يکی از 
 . کشورهای خاور زمين است

 
فرزند خانواده نادار  -)1993-1914(حممد انور حيدر

از  474،)شيعه(مذهبی عرب، از اقليت تباری و  -تاجيک
کودکی بی مهری های زندگی در افغانستان نيمه 

او پس از فارغ شدن در . فئودالی را احساس می منود
برای حتصيل  بورساز ليسه حبيبيه، با دريافت  1933سال 

در اياالت متحده، دانشگاه کلمبيا را به پايان برد و 
انور در . گرفتسپس از دانشگاه جان هاپکينز دکرتای 

اياالت متحده با يک دوشيزه امريکايی ازدواج منود و 
با خانواده به ميهن بازگشت و در وزارت  1941در سال 

تدريس در يکی از ليسه های ) معارف(آموزش و پرورش 
 .کابل آغاز به کار کرد

 
با اين حال، ديدگاه های دموکراتيک حيدر انور و 

فتارهای فيليس که منی خواست چادر بپوشد و با ر -مهسرش
...) دوچرخه سواری، شنا در هوای آزاد و(آزاد خود 

مردم کابل را شوکه کرده بود، زن و شوهر را وادار 
 1943در اواخر سال . به مهاجرت از افغانستان گردانيد

. هتديد واقعی دستگيری و زندانی شدن آن ها پديد آمد
صدر  -چيزی که رييس خانواده به وضوح به هاشم خان

 .امه اعالم داشتاعظم خودک
 

                                                 
 .گ -قزلباش کابل از سيدهای -به گمان غالب.  474
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حممد حيدر موفق به رفنت از کشور به هبانه درمان 
مگر، مهسرش را تنها پس از گذراندن مراتب . گرديد

گرفنت طالق چونان شرط لغو تابعيت افغانستان گذاشتند 
 475!تا کشور را ترک گويد

 
اين رويداد، کارمندان سفارت امريکا در کابل به 

وزارت خارجه امريکا وان انگرت را که حتا . رياست ک
قادر به کمک به او در زمينه نبود، روياروی بن بست 

علل اصلی اين رويداد تراژيک . حقوقی قرار داد
تقريبا زجنيره گون تنها ديدگاه های سياسی انور 

 476.بود
 

بر پايه گزارش سفارت افغانستان در واشنگنت، که انور 
. آی. بی. و مهسر وی را کمونيست معرفی منوده بود، اف

در پنجره های . آن دو را مورد پيگرد قرار داده بود
آپارمتان آن ها راستگرايان بومی شعارهای ضد 

تنها دريافت تابعيت اياالت . کمونيستی نوشته بودند

                                                 
خاورشناس برجسته امريکايی، که در سال  -فرای .به گواهی آر.  475

های جنگ جهانی دوم کار اطالعاتی و استاد مهمان در ليسه حبيبيه 
کابل را مهزمان پيش می برد، مهو او و مهکارانش کمک کردند تا مهسر 

 آن ها را با يک خودرو پنهانی به -انور افغانستان را ترک کند
مرز هند و افغانستان رساندند، تا جايی که قادر به گريز و 

 .ادامه سفر شدند و سراجنام خود را به امريکا رساندند
Frye, Richard N. Greater Iran: A 20th-century Odyssey. Mazda Publishers, 2005.  P. 57  

 
به اياالت متحده،  1943حيدر انور با مهاجرت در سال .  476

او معاون مدير . انه از نردبان مدارج علمی باال رفتپيروزمند
به او در اين زمينه . گرديد) پپسی کوال(» پپسی کو«علمی شرکت 

حتصيل در رشته بيو شيمی و درجه علمی به دست آورده از دانشگاه 
 .جان هاپکينز کمک کرد

حيدر انور در آستانه بازنشستگی، به نوشنت خاطرات خود پرداخت که 
خاطراتی که در آن باره فراز و نشيب . به چاپ رسيد 1981به سال 

های زندگانی و سرنوشت خود سخن گفت و به ويژه تالش ورزيد 
کودتای نظامی به (در افغانستان  1978قانومنندی رويدادهای اپريل 

. را به اثبات برساند) رهربی افسران وابسته به حزب دمکراتيک خلق
 .رسيد به نشر 2005چاپ دوم آن در سال 

  Memories of Afghanistan by M H Anwar. Authorhouse. 2005 
در اين کتاب از نسخه الکرتونيکی خبشی از کتاب هبره گرفته شده 

 :است
 Http:// www.memoriesofafghanistan.net/abouttheauthor.html  
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متحده و پس از آن کار موفق او و دوريی جويی او از 
 .سياست، اين درامه را پايان خبشيد

ی يی که در آن انور در آوان جوانی با آثاری ادب
او از : هنگام در افغانستان ممنوع بود، آشنا شده بود

مجله رمان ژان کريستف روالن را که در آن عظمت و بزرگ 
منشی  انسان متناسب با متايل وی به بازيافت حقيقت 

يکی از  -پيمايش می شد و جزوه های ضد مذهبی تی پين
ب امريکايی دوره انقال) publicists(پوبليسيست های 

را تبليغ ) رنسانس(امريکا را که ايده های رستاخيز 
 .می کرد؛ خوانده بود

 
راستش، اوضاعی که او با اين آثار آشنايی يافته 

در . بود، بسيار کنجکاوی بر انگيز و دلچسپ است
، پس از افتادن کابل به 1929روزهای ماه جنوری سال 

از  سقاء، حممد انور که در آن هنگام دست هواداران بچه
شاگردان ليسه حبيبه بود، و از شرکت کنندگان در 
نربدها به هواداری از امانيه، با  رهزنی برخورد که 
کتاب های انگليسی را به دور پرتاب می کرد و می 

او با گرفنت کتاب ها در آينده صاحب يک . انداخت
شد که در آن افزون بر کتاب های روالن  رنگينکتاخبانه 

اثر لئون تولستوی، » کودکی«ی و تی پين، کتاب ها
اثر چارلز ديکنز، سروده های  -»ديويد کاپرفيلد«

سخنور نامدار هندی، داستان های  -رابيندرنات تاگور
، و حتا کتاب درسی )R. Kipling(کوتاه راديارد کيپلينگ 

 .هم بودند) جنوم(يی در علم اخرتشناسی 
 

هم  آن[ بسنده بود که به خواننده و دارنده اين آثار
، حتا با ليربال ترين .]گ-به کسی که مهسر فرنگی داشت

معيارها و حمک های زندگی در افغانستان آن برهه، بر 
 477!چسپ کفر و احلاد زده شود

 
روشن، روشنگر، (» انور«تصادفی هم نبود که او نام 

. را چونان نام خانوادگی خود برگزيده بود) روشن بين
مريکا به او مزامحت دستيابی به جايگاه برازنده در ا

منی کرد پيامدهای ناشی از حبران اقتصادی سال های 
پديدار شدن نژاد پرستی و مبارزه  -را نبيند 1930دهه

 .احتاديه های صنفی برای حقوق کارگران
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اما، بيش از مهه، او را بی تفاوتی کشورهای اردوگاه 
ليربال و سوسيال دموکراتيک در قبال رويدادهای  

تنها وضعيت دانشجوی خارجی بودن . آزارداسپانيا می 
او را از پيوسنت داوطلبانه به تيپ  آبرهام لينکلن و 

 .شرکت در محايت از مجهوری اسپانيا باز داشت
 

در حميط های دانشگاهی امريکا زن و شوهر جوان با 
 -هر چند هم تنها فيليس. کمونيست ها آشنا شده بودند

ان کمونيست گرديده مهسرش به گونه رمسی عضو ليگ جوان
حيدر، مانند بسياری از دانشجويان آسيايی زير . بود

تاثير پيشرفت هايی که در آسيای ميانه شوروی پيشين 
اما او نه ماترياليسم . رخ داده بود، رفته بود

ديدگاه های . ديالکتيک و نه مارکسيسم را منی پذيرفت
  478.او بيشرت دارای بار چپگرايی ملی گرايانه بودند

 
انديشه های سوسياليستی و کمونيستی اصلی سرچشمه 

نزديکی جغرافيايی،  -برای افغان ها، کشور شوروی بود
روابط تنگاتنگ اقتصادی، رفت و آمدهای شهروندان دو 

هر چند هم کمرنگ شده پس از واژگونی امان اهللا،  -کشور
مگر با آن هم تداوم يابنده؛ مهه و مهه، به پخش و 

خلل ناپذير آگاهی در باره خنستين  گسرتش آهسته، مگر
 479.کشور سوسياليسم و ايدئولوژی آن مساعدت می کرد

                                                 
تالش ورزيده  1980انور تنها يک بار، در اوايل سال های دهه.  478

در افغانستان،  1978پس از کودتای اپريل . بود به سياست باز گردد
، او حتا از  1982به سال . د افغانستان ديدار منوداو با رهربان جدي

اما با در گرفنت جنگ . ليسه حبيبيه بازديد کرد -آموزشگاه خود
. داخلی در افغانستان، پرونده کار آن ها در افغانستان بسته شد

با آن که فيليس بارها در پشتيبانی از رژيم نو افغانستان در 
نوشت و حتا از پشت تريبون  صفحات نشريات تروتسکيستی چيزهايی می
 .دانشگاه هاروارد سخنرانی هايی می کرد

 
 شيآزما ینفجوانب ماطالعات مربوط به روشن است مهچنين .  479
 به نيز... ی ونياستال ميسرکوب رژ ی ماننددر شورو یستياليسوس

برای به دست آوردن آگاهی بيشرت در زمينه . می رسيد افغانستان
راه پيموده : و افغانستان هيروس«ارگون، ويکتور ک: نگاه شود به
 ؛2008، مسکو، »شده تاريخی

گذشته از اين، نزديک به پنجاه تن از افغانستانی های دارای 
تبارها که ) پشتون(خاستگاه های اجتماعی گوناگون از مجله افغان 
به اهتامات  یالگ شورودر سال های دهشت استالينی در جممع اجلزاير گو

بی مهری ها و مظامل از  یا دهيچکند، نيز بودد گوناگون در بن
توانفرسای نظام شوروی را با گوشت و پوست خود احساس منوده 
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ديپلمات و سياستمدار شناخته  -داکرت عبداحلکيم طبيبی

هر چند هم تا اندازه يی  رنگ  منظره يیشده افغان، 
آميزی شده، احتماال زير تاثير رويدادهای بعدی اواخر 

نفوذ شوروی در  ، از1980سال های دهه -1970دهه
چهار دهه خاطرات زندگی «افغانستان در کتاب 

او، حتا در باره . خود کشيده است» ديپلماتيک من
ميليون ها «: سال می نويسد 1940دوره جنگ سال های دهه

جلد کتاب و آثار کمونيستی کتاخبانه های جوانان ما ! 
جوانان دانشجو بيشرت در باره «و » .را پر منوده بود

 ».و لنين می دانستند تا تاريخ خودمارکس 
 

او را در هنگامی که دانشجوی دانشکده  ،اين وضعيت
 ليسه هایحقوق دانشگاه کابل بود و با تدريس در 

خمتلف و نوشنت مقاالت ژورناليستيک در معترب ترين 
» پانگه«و » قتصاد«روزنامه ها و جمالت پايتخت مانند ا

ه دريافت می حق الزمحاز نوک قلم خود ، )سرمايه(
در باره  يیداشت؛ برانگيخت تا دست به سخنرانی ها

برتری اصول عدالت اجتماعی و اقتصادی اسالم بر  اصول 
 .سوسياليستی بيازد

 
در سال ) کارگاه های آموزشی(يکی از چنين سيمينارها 

برگزار ) امانی(» جنات«در سالن سخنرانی ليسه  1944
ث و گفتگو و طبيبی که آن را به شکل حب. شده بود

کنکاش در باره نقاط قوت و ضعف سوسياليسم و سرمايه 
داری به راه انداخته بود، چنين نتيجه گيری کرد که 

 -هر دو نظام خالی از اشکاالت و نارسايی ها نيستند«
کمونيسم رقابت را می کشد و سرمايه داری هبره کشی و 

 ».احنصار را هنادينه می سازد
 

                                                                                                                                                             
 هيزندان علبازنگری شده احکام «: به شود نگاه  .بودند

 .108. ، ص4مشاره ، 1994منبع،  -»خارجيان
  

نويسنده نامدار شوروی در کتاب  -الکساندر سولوژينيتسن: يادداشت
خود، به تفصيل و » گوالگ) جممع اجلزاير(آرشی پيالگ «ازه پر آو

استادانه سيمای خموف و ترسناک اردوگاه های کار اجباری در دوران 
ترور و وحشت استالين را در شوروی پيشين به رشته نگارش کشيده 
است که اين اثر او در مجله شهکارهای ادبيات روسی به مشار می 

 .  آيد
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ی کرد که برای افغانستان آموزگار جوان تاکيد م
در قرآن  بازتاب يافته رزش هایمناسب ترين اصول، ا

تنها يک دانش آموز با مربی خود در هواداری از . است
کمونيسم به خمالفت برخاست و حتا از  حضور کميسيون 

وزير آموزش  -عالی با اشرتاک داکرت جنيب اهللا تور وايانا
و  مدير ليسه -و عبدالغفور برشنا) معارف(و پرورش 

نام . نکردباکی استادان و آموزگاران در جلسه  ديگر
 480.بود] کارمل[بربک  -اين دانش آموز

 
انديشه های . اما چنين مواردی انگشت مشار بودند

راديکال چپ و به طور خاص کمونيستی رهيافته در 
. افغانستان؛ در بسرت اجتماعی به خوبی جا منی گرفتند

ين و حتا پديده های اکزوتيک اين انديشه ها بس کم چ
کشور از مجله در ميان  در حيات زيستار سياسی

 . بودند) اپوزيسيون برومنرزی(دياسپاراهای مهاجران 
 

با وجود خشونت نظام سياسی آل يحيی، که با جنگ 
جهانی دوم در افغانستان تقويت گرديده بود، 
نيروهايی حفظ گرديده بودند که متمايل به اپوزيسيون 

به . گذاشتندفراتر از مرکز سياسی منی پا ند، اما بود
اين طيف می توان گروه ها و چهره های جداگانه 

و هواداران مجهوری ) امانيست ها(جوانان  افغان 
 .خواهی را مربوط دانست

 
حزب «بر پايه داده های سازمان اطالعات بريتانيا، 

سنجش داشت کنرتل بر پارملان را از راه » مجهوری خواه
هپن ساخته و ) منايندگی(نتخابات آزاد در ارگان ممثل ا

. در تشکيل حکومت و ترتيب بودجه کشور مشارکت ورزد

                                                 
480 .Tabibi A.H. Reminiscences of my four decades of diplomatic life at the service of 
Afghanistan and the world at large. 1995. P. 36 

طبيبی  شايان يادآوری است که حکومت از ميهن دوستی و آيين باوری
فارغان  نيهبرتهنگامی که تصميم گرفته می شد . کرد یمن یقدردان

آموزش و  ريوزبفرستند، خارج به  ليحتصرا برای دانشگاه کابل 
از برادرش  او را به اين دليل رد کرد که  یپرورش نامزد

و  ريدستگ 1930سال های دهه لياوابود و در  امان اهللا خانهواداران 
ی شده بود که تا پايان زندگانی در آن بسر برد و سر اجنام زندان
 . درگذشت در آن

را پس از چندی به خارج  یبيطبيادآور شويم که است  دادگرانه
 که  يیامريکا، جا به پلماتيد اما اين بار در سيمای . فرستادند

 .ادامه بدهدبه  آموزش  او امکان يافت
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هواداران آن، مشی اقتصادی کشور را که از سوی زابلی 
روی دست گرفته شده بود و يا با مشارکت او پياده می 

، »مجهوری خواهان«با اين حال، . شد، تاييد منی کردند
خواهان سرنگونی پادشاه «ن منابع، به گفته مها

در صفوف » .آن ها شايد خمالف امان اهللا بودند. نبودند
اين حزب تاجيک ها و پشتون هايی که به قبيله درانی 

در ميان رهربان آن . تعلق نداشتند، بيشرت حضور داشتند
والی پيشين هرات،  -از عبدالرحيم خان نائب ساالر

د عمر خان و ديگران نام وزير حممد گل خان و جنرال حمم
  481.برده می شد

 
در آستانه و در سال های جنگ جهانی دوم آرايش قدرت 

مراکز مسلط و در عين . در اردوگاه حاکمه ساده نبود
و » ناناجو« -حال با هم رقيب دو گروه بودند

: در گروه خنست کسان زير شامل بودند. »کهنساالن«
موزش و پرورش و وزير آشاه پسر عم  -سردار نعيم خان

وزير معادن و صنايع، غالم  -، رحيم اهللا خان)معارف(
، جميد )پست و تلگراف(وزير خمابرات  -يحيی خان

سفير در  -وزير اقتصاد ملی، اهللا نواز خان -482زابلی
 -سفير در رم، اسداهللا خان -بربلين، عبداهللا سيد خان

پسر عم شاه و  -فرمانده گارد شاهی، سردار داوود
 ...پيشين سپاه قندهار و فرمانده

 

                                                 
481 . IOR/R/12/162 Notes on: (a) The Young Afghan party, (b) The Republican party, (c) 
The Pro-Amanullah party, 1942 

 :در خاورشناس بريتانيايی  -) Codrington(کوردرينگتون .  482
Private discussion meeting on Afghanistan. – RIIA/8/899/ Jan. 6, 1943. L. 6 

 : در باره زابلی می نگارد
با او ...ی استمهسر دوم او آملان. او به زبان آملانی گپ می زند«

د کرده است و بی ترديازدواج يک دوشيزه آملانی تبار نيمه روسی 
 .»ها در ارتباط بوده است یآملانبا 

 ايتانيری که از سوی سازمان اطالعات بزابلدر زندگينامه فشرده 
ها در  ینازکنگره او در  اشرتاکاز  داده هايی، تدوين گرديده بود
در  1940های دهه در سالاو که . ديده می شود 1937نورنربگ در سال 

پس از بازگشت و کشور به  1946سال به ، زندگی می کرد سيآملان و سو
 . را در دست گرفتوزارت اقتصاد کشور رهربی دوباره چندی 

 
Afghanistan Strategic Intelligence: British Records 1919 – 1970. Vol 4 – 1948 - 1970. 
Ed. by Anita L.P. Burdett. Slough: Archive Editions, 2002.  - P 
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بود که سال  483سردار نعيم خان -»جوانان«رهرب گروه 
های دراز در ايتاليا بسر برده و از هواخواهان 

، برخی از »جوانان«با گروه . موسيلينی بود
کارشناسان آملانی که در کابل زندگی می کردند، از 

رييس کورس های افسران بلندپايه  – (Schenk)مجله شينک 
 484.کاری می کردندمه
 

و خود ظاهر ) داخله(وزير کشور  -حممد گل خان مومند
مهو اعضای . شاه با اعضای اين گروه مهنوايی داشتند
اکتشاف و  -اين گروه البی پروژه هايی با مشارکت آملان

هبره برداری از کان ها، گشايش پل هوايی ميان کابل 
 .بودند...به برلين و

يغات نازی ها در باره منافع اقتصادی، که با تبل
آملانی ها و برخی از توده » برادران آريايی نژاد«

، برای آن کار چاق )از مجله افغان ها(های خاور زمين 
چيزی که به -کنی می شد، به مهدردی سياسی مبدل گرديد

آن تنش های معين در روابط ميان افغانستان و 
 -شوروی و از طريق هند بريتانيايی -مهسايگان آن

برای مثال، در روند ديدار  .گليس، مساعدت می کردان
و گفتگوهای جميد زابلی با ديپلمات های آملانی در 

، انديشه ايجاد حمور 1941اپريل 6برلين، به تاريخ 
ترديدهايی  کابل مطرح گرديده بود که-بغداد -برلين

گرايش های سياسی خارجی خبشی از رهربان را در 
 485.انگيختافغانستان بر می 

 

                                                 
وانان از روی مصلحت به دست سردار شايد در ظاهر رهربی گروه ج.  483

مگر، بی چون و چرا رهربی راستين گروه با . نعيم خان بوده باشد
 .گ-.داوودن خان بوده است

مبنايی را به دست می داد  یشوروهای  پلماتيدکار برای  نيا.  484
 .ی تشکل يافته اندستيفاش در يک گروهک» جوانان«تاييد منايند که 

 باره درراسيون روسيه، فوند رفرنتوری بايگانی سياست خارجی د
 برگ 192، پوشه 4 کارتن، 22پرونده ويژه ، 1939افغانستان، سال 

75 . 
 یهودنيمه ي کي، که خود شنک، ايتانيبر یاطالعاتبر پايه مدارک 

تنها به خاطر اين مهکاری می کرد گشتاپو  اها و حت ی، با آملانبود
  .بشناسند لياص یيايآر او را چونان يکسال  پسر خردکه 

– IOR/R/12/160 Secret note on Abdul Majid and the economic activities of the Afghan 
bank, 1942. - P. 10   
485 . GFM 33/380 6 April 1941 
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حتا به خودی خود، پاييدن دراز مدت زابلی در برلين 
برای ناظران نکته دان از مجله انگليسی ها که می 

آملانی دوستی، آملان (ترسيدند ديدگاه های جرمانوفيلی 
او که با برداشت های نو در ) گرايی و آملان ستايی

باره پيروزی های رايش، تازه شده بودند، تاثيرات 
» کهنساالن«بر نگرش و ديد گروه  بسيار ناگوار و بدی

خنست وزير  -رهربی افغانستان، از مجله هاشم خان
 .بگذارد؛ پرسش بر انگيز و نگران کننده بود

  
روشن است، گرايش های هوادار آملان خبشی از خنبگان 

آن، انگليسی » جوان«افغانستان و در گام خنست جناح 
تالش   به رغم. ها را به گونه جدی نگران ساخته بود

در برابر آملان در » جنگ شگفتی بر انگيز«های پيشربد 
، مهو بريتانيا به گونه عينی در 1941-1939سال های 

 .برابر رايش سوم ايستاده و صف آرايی منوده بود
 

سفير بريتانيا در کابل، مهواره  -)Tytler(تتلر  -فريزر
با سرسختی رهربی افغانستان را برای موضعگيری روشن 

تصميم (قطعی تر در جنگ آغاز شده ترغيب می کرد تر و 
در باره بی طرفی کشور در لويه جرگه اضطراری تنها 

 ). به تصويب رسيد 1941در پاييز 
 

در اين دوره، از مهه ابزارها و دستاويزها از مجله 
ابزارهای تبليغی مانند منايش فيلم های مستند در 

سپاهيان  باره دستگيری و به اسارت در آمدن خبشی از
به گويش (ايتاليايی با عناوينی به زبان پارسی 

 486.هبره گرفته می شد) هترانی، نه کابلی
 

از مهان آغاز جنگ، بريتانيايی ها برنامه های پخش 
راديويی و خرب پراگنی را به زبان های پارسی و  پشتو 

اما تاثير آن . برای افغانستان سازماندهی منوده بود
فغان های عادی بعيد بود بتوانند ا -کوچک و حمدود بود

روند جنگ جهانی را در ابعاد حادثی و جغرافيايی آن 
 . پيگيری و دنبال منايند

 

                                                 
 .1941فربوری  1نامه تتلر به مادرش تاريخی.  486

– Middle East Centre  archive, Fraser-Tytler collection – GB 165-0326 
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سياسی،  -در اوضاع جنگی، افزون بر دوئل تبليغی
رقابت ميان آملان و رقيبان آن در حوزه اقتصاد نيز 

هر گونه ناکامی و شکسِت مهکاری های آملان . ادامه داشت
تان؛ چونان پيروزی دمشنان آملان ارزيابی می و افغانس

مهين بود که بريتانيايی ها آشکارا از برهم . شد
 1941خوردن معامله بين آملان و افغانستان در هبار سال 

در زمينه ساخت پل و جاده ميان قندهار و هرات، 
در اين حال، آن ها خدمات، . شادمانی می کردند

چيز کمی از مهتايان «کارشناسان و جتهيزات خود را که 
  487.، پيشنهاد می کردند)آملانی نداشتند

 
: عبارت بودند از» کهنساالن«مهره های کليدی گروه 

وزير  -.]گ-زکريا[شاه حممود خان سپهساالر، فيض حممد 
رييس  -.]گ-ماهيار وردکی[امور خارجه، عبداالحد خان 

رييس جملس  -، مير عطا حممد خان)پارملان(شورای ملی 
ميان اين دو گروه رقابت خاموشی ). مشرانو جرگه( سنا

 . بر سر نفوذ بر شاه و اداره کشور آغاز گرديده بود
 

در اوضاع جنگی، وضعيت داخلی و بين املللی افغانستان 
و مهچنين موقعيت خنبگان آن وابسته به وضعيت ارتش نيز 

ارتش، ژاندارم، پليس و (ساختارهای مسلح . بود
ناِن نقطه نيرنگی ضعف دولت مانده کماکان چو) امنيت
و ) کشته شد 1933که به سال (نادر شاه . بودند

برادران او، که کرسی های کليدی را در دستگاه دولت 
اما هر . در دست داشتند، نظاميان با جتربه يی بودند

چه بود، موفق به حل مشکالت انباشته طوالنی مدت ارتش 
افسری، کمبود تراز پايين آموزش بورد . نشده بودند

 ... حاد ساز و برگ جنگی مدرن و 
 

اين نارسايی ها را نتوانسته بودند، با وجود مهکاری 
های نظامی با بسياری از کشورهای اروپايی و آسيايی 

برای مثال، 488.مانند آملان، انگليس و ترکيه بزدايند
مربيان ترکيه کمالی، مهچنان سنت گذاشته شده از سوی 

در سال های خنست » ک های جوانتر« -پيشينيان خود
 -استقالل افغانستان از طريق قراردادهای بلند مدت،

آموزش بورد افسران ارتش افغانستان را ادامه می 
                                                 

 .1941اپريل 17مهان جا، نامه تتلر به مادرش، تاريخی .  487
، تاريخ نيروهای مسلح .ف. سلينکين م: نگاه شود به.  488

 .107-98. ، صص»1977-1747افغانستان، 
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با آن که در گرماگرم جنگ جهانی دوم، ناگزير . دادند
 489.به اعرتاف به ناکارآمدی تالش های خود گرديدند

 
عمومی در دليل اين کار، تراز پايين آموزش و پرورش 

هر چند اين امر کمرت . آموزشگاه حربی پنداشته می شد
مانند استقالل، جنات (به فارغان ليسه های غير نظامی 

ربط می گرفت، که بسياری از آن ها، فرزندان ...) و
بودند که به کار نظامی متايل  توانگرخانواده های 

ترک ها مهچنين از شرايط کار  .چندانی نشان منی دادند
 -امت خود در افغانستان چندان خشنود نبودندو اق

دستمزد کم، حمدوديت آمد و شد و تردد در سراسر کشور 
 ...و 
 

پزشکان و استادان رشته های  -هم ميهنان آن ها
، در )که در ميان شان زن ها نيز بودند(غيرنظامی 

آن ها اغلب مطب ها . شرايط هبرتی بسر می بردند
اشتند و يا ديگر ی خصوصی  د)معاينه خانه ها(

به اعرتاف خود ترک ها، بيشرت آن ها  490.درآمدهای اضافی
هرگز موفق به برپايی روابط معتمدانه با افغان های 

شايد . زير دست شان و يا بيماران شان نشده بودند
ايدئولوژيک در اين کار  -تفاوت های تباری و فرهنگی

اکثر باشندگان پايتخت افغانستان، : موثر بوده اند
 .حتا پشتون ها به زبان پارسی کابلی گپ می زنند

 
ملی گرايی افغانی از سرشت ناسيوناليسم ترکی  ماهيت

به مهين . تاريخی خود متفاوت است -با شالوده تباری
 -پيمانه، تفاوت در ديدگاه های سياسی و فرهنگ سياسی

                                                 
489  . FO 195/2480, Visit of Turkish military mission to Afghanistan 1943 

در کتاب خاطرات  یافغان نامدار استمداريس -حسن شرقداکرت .  490
بيگ ياد می  یحلمپروفيسور از .] گ-کرباس پوش های برهنه پا[خود 
تدريس می کرد و ) بيطاری يا وترينری(ليسه دامپزشکی ر دکه کند 

وزارت دفاع وترينری مشاور خدمات مهزمان با آن به عنوان 
 .کار می کردافغانستان 

 یدانشگاه نوپای پزشک دانشکدهاستاد  -بيگ ايثرمهين گونه، خامن 
، او. هم کار می کرد) شفاخانه عسکری(نظامی  مارستانيدر ب ،کابل

ی آموزشگاه دانشجودر آن هنگام  -جوانزمانی به مداوای حسن شرق 
دستور فرمانده او را به . حربی پرداخته بود) دامپزشکی(بيطاری
لت و کوب مرگ اش به حد جسورانه  یدرخواستبه خاطر نوشنت ارتش 

  .منوده بودند
– Sharq M.H. The bare-foot in coarse clothes. Memoirs. Translated from Persian by Sher 
Zaman Taizi. Ed. by S. Fida Yunus. Printed by the Aays. P. 28, 32-33. 
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ديدگاه های مجهوری خواهانه طبقه حتصيل کرده ترکيه با 
ی پسندانه و عقب ماندگی گسرتده جامعه ديدگاه های شاه

 .و دولت افغانی سازگاری و مهخوانی نداشت
 

با اين مهه، با متام فراز و نشيب های مهکاری های  
افغانستان و ترکيه، از مجله مهکاری های نظامی، در 
حمافل سياسی افغانستان پندار پايداری حفظ گرديده 

ا ترکيه بود که دولت مايل است روابط تنگاتنگی ب
داشته باشد و حتا پياده سازی نظام سياسی ترکيه را 

  491.منتفی منی دانستند
 

ناظران خارجی تغييرات حمدودی را که در ارتش 
رخ دادند،  1940افغانستان در اوايل سال های دهه

 -تقريبا يکسره با نام و پويايی های حممد داوود
 ، که مهزمان)قوای مرکز(فرمانده سپاه مرکزی کابل 

مدير آموزشگاه افسری پايتخت هم بود؛ پيوند می 
  492.زنند

                                                 
491  .L/P&S/12/4399 Turkey Relations with Afghanistan,  1943. 

ها بر سر سازواره های جداگانه نظام روشن است، سخن می تواند تن
سياسی ترکيه آن برهه باشد که از ديدگاه شکل خود به شدت از 

با آن که کماليست ها و اليگارشی . نظام افغانستان متباين بود
اقتدارگرايی  بر شالوده قبيله يی افغانی به خوبی می توانستند

دهه های  رژيم های سياسی خود در  منونه سال های) اتوريتاريسم(
 .سال مهبستگی داشته باشند 1940 - 1930

 -خان زيحممد عزسردار پسر بزرگ  -) 1978 - 1909( حممد داوود.  492
او . بود.] گ-و پسر عم و شوهر خواهر ظاهرشاه[ برادر نادر شاه

سال  9سپس . درس خواند) سپس جنات و کنون امانی(ليسه امانيه در 
، 1930در سال هنياز بازگشت به مپس  .زيست و درس خوانددر فرانسه 
 یآملانبيان مرزير نظر نظام  ادهيپ یر مدرسه افسردسال برای يک 
 .آموزش ديد

 
 .گرديد یشرقسپاه واليت مفرمانده  ،سرلشکردر رتبه  -1932از سر 
مهان کرسی به سال بعد در . نائب احلکومه اين استان گرديد 1934 در

از . بازگشتمشرقی ستان شد و سپس به اتبديل استان قندهار 
 . آموزشگاه حربی کابل گرديدفرمانده سپاه مرکز و  - 1939گستا
 

 »کی، چه کسی است در افغانستان؟«در دفرتچه اطالعاتی بريتانيايی 
نيرومند دارد  و  یتيخصش«: زمان جنگ در باره او چنين آمده است

ی ناشکيبايمزاج و  یدمدم عتيبه لطف طب. پر شور است ینظاميک 
و به نظر هاشم خان است   -عمشاعتماد طرف . حمبوب است اري، بسخود
 ».شودنفوذ در آينده پر رسد  یم

IOR/R/12/125 Dispatches relating to personalities in Afghanistan 9 Jan. 1942 – 10 Aug. 
1946. -  P. 21 – 22. 
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هنوز در آن هنگام، انديشه هايی مطرح می شد که مهو 
او به رغم داشنت شخصيت خشن و اقتدارگرايش، به 

 .بانفوذ ترين مهره در حلقات ارتشی مبدل خواهد شد
 

با هبره گيری از صالحيت  -داوود رومشندانه عمل می کرد
الی در بودجه سپاه زير فرمانش، نوآوری های بيکران م

هايی را در اين تراز تدوين منود و سپس کوشيد آن ها 
اگر چه . را در ابعاد گسرتده تر در ارتش پياده سازد

در زمينه با مقاومت رقيبان با جتربه و در گام خنست 
 . وزير دفاع برخورد -شاه حممود خان

  
ت خود نشان به گونه يی که يوری تيخانف در مطالعا 

داده است، فرا آمدن داوود نه تنها در حوزه نظامی، 
در سال . بل نيز در ديگر عرصه ها هم تبارز منوده بود

                                                                                                                                                             
در آثار نويسندگان هم ميهن ما در باره داوود خان چيزهای 

با اين که مهه پژوهشگران به او جايگاه . سياری نوشته نشده استب
برای مثال نگاه . رفيعی در تاريخ نوين افغانستان قايل هستند

يژف، و .پ.سلينکين، گ. ف. ويکتور کارگون، م: شود به آثار
 مانند يژف، سردار حممد داوود خان -در ميان آثار نو.  ديگران

http://www.afghanistan.ru/doc/15127.html 
اپوزيسيون و : ، افغانستان. ف. سلينکين م -و آثار پيشرت از آن

 -2004، سيمفيروپل، )سده بيستم  70-60در سال های دهه های ( دولت
 .  192 -187. ص

وگرافيک، گزارش بي...در کتاب اسناد النه جاسوسی، در سند مشاره 
 :در باره داوود خان چنين می خوانيم 1973سال 

مهچنين . مردی قاطع و با هوش است: داوود به عنوان يک فرد...«
او يک مرد . دمدمی مزاج، خود سر بسيار رک گو و خود پرست است

يک مدير با کفايت و توانا و صادق  1935سختکوش است و در اواخر 
قامات امريکايی او را به عنوان م 1962در سال ... توصيف شده بود

. يک فرد احساساتی و بی منطق در موضوع پشتونستان تشخيص دادند
وقتی که او خنست وزير بود، تنها در جشن ساليانه پشتونستان شرکت 

 .می کرد
 
مقامات انگليسی در مورد سالمتی بدنی و هوشياری مغزی او شک ..

. داوود شک کرده اندناظران خمتلف در مورد سالمتی مغزی . دارند
چندين عضو خانواده سلطنتی به او لقب سردار ديوانه داده  1960در

اخيرا يک مقام دولتی پاکستان داوود را به عنوان يک ... بودند
واقعی توصيف کرد و ادعا کرد که رييس مجهور يک بار حتت » ديوانه«

ديو «باری او لقب ...معاجلات روانی در شوروی قرار گرفته است
مطابق آوازه های بازار، او يک . را به دست آورده بود» ازارهاب

نانوا را به خاطر گرانفروشی با زنده پخنت خود او در تنور خودش 
رييس مجهور يک مشروب خور خوب و يک سيگارکش قهار . تنبيه کرد

 .    گ-».است
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، در دوره پيشروی سپاهيان آملانی به سوی 1942
استالينگراد و قفقاز، گروه او در دولت افغانستان 

 .تقويت يافته بود) گروه جوانان(
 

ز به شورش مسلحانه قبايل داوود و مهراهان او در آغا
. پشتون در منطقه مرزی هند و افغانستان سنجش داشتند

مگر پسان ها آغاز به تدارک کودتا دولتی برای 
توطئه گران در متاس . جايگزينی دولت هاشم خان کردند

با منايندگان آملان و ايتاليا عمل می کردند و به 
، مگر در اين حال. پشتيبانی آن ها اميدوار بودند

 . خواستار تضمين ماندن خاندان حاکم در قدرت بودند
 

 :تيخانف ايده بسيار جالبی را بازگو می منايد
آملان و ايتاليا از دادن تضمين به سردار داوود ...«

در زمينه نگه داشنت خاندان يحيا خيل در افغانستان 
چون می خواستند امان . بر سر قدرت خود داری ورزيدند

چنانی که در برلين و رم (ه کمک او اهللا خان را که ب
سازماندهی شورش ضد بريتانيايی قبايل ) می پنداشتند

پشتون در مرزهای هند و افغانستان برای آنان آسانرت 
 . می بود، بر ختت کابل بنشانند

 
کشورهای فاشيستی نيک می دانستند که پس از گرفنت 
قفقاز، ديگر کمرت چيزی می تواند مانع سرازير شدن 

اهيان آملانی به افغانستان و رسيدن آن ها به سپ
از اين رو، آن ها منی خواستند خود . مرزهای هند گردد

را با رشته کدامين تعهد در برابر خاندان يحيا خيل 
شايد آملان و متحدان آن با ادامه دادن . خبيه بزنند

به تکيه زدن بر امان اهللا خان و خود داری از برآورده 
داوود خان، لغزش بزرگی را مرتکب  ساخنت خواست های

  493».شدند
 

 

 خبش پنجم
نوسازی روابط اجتماعی در  

 افغانستان

                                                 
 ...يوری تيخانف، نيرد افغانی استالين: نگاه شود به.  493
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و اوايل  1940در اواخر سال های دهه
 و تشکيل 1950سال های دهه 

 اپوزيسيون سياسی
 

 -اجتماعیبين املللی و  ويژگی های وضعيت. 105
و سياست های حکومت شاه  اقتصادی افغانستان

 :س جنگ جهانی دومحممود خان پ
 
افغانستان، حتا بدون درگير شدن مستقيم در جنگ 

از اين جنگ از ديدگاه اقتصادی پس جهانی دوم، 
يحيی خيل چونان  و زير سلطه خاندان اليگارشیناتوان 

مانده بود، که در آن اهرم های » درمانده«يک کشور 
سياسی برای سال های بسيار در دست های خنست وزير ، 

 .ن بودهاشم خا
 

رژيم استبدادی او ديگر نه تنها برای خمالفان نوپا و 
نوزاد، بل نيز گروه های نو در درون خود  اردوگاه 

که رهربی غير رمسی » جوانان«حاکم، در گام خنست گروه 
آن به دست پسر عموی ظاهر شاه، سردار حممد داوود 

 .بود؛ پذيرا نبود
 

د برای کرسی در درون خانواده شاهی، حمتمل ترين نامز
سردار نعيم خان بود که مانند داوود  -خنست وزيری

بارها ماموريت های مهمی را در کرسی های کليدی اجنام 
. داده و رهربی مشاری از وزارختانه ها را به دوش داشت

اما، در سر اجنام به عنوان يکی از رهربان کليدی 
 .از کار بر آمدديپلماسی افغانستان پس از جنگ 

  
سياست خارجی يی، که در آن افغانستان در  اوضاع

پايان جنگ جهانی دوم قرار گرفته بود، بس  مساعد 
در مرحله پايانی جنگ جهانی، بريتانيا، شوروی، . بود

امريکا و فرانسه در قبال افغانستان مواضع مشرتک يا 
در آن هنگام اين کشورها . مهانندی را گرفته بودند

می پنداشتند، » هی امنپناهگا«افغانستان را چونان 
بنا به پيشنهاد سفارت  1945اما به تاريخ اول اگست 

بريتانيا در کابل، شوروی را از زير داربست اين 
دليل اين کار، هراس . گوشه امن و کنج دنج راندند
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بريتانيايی ها از افزايش نفوذ شوروی و يا حتا ترس 
 494.از افتادن منابع هند به دست آن بود

 
در حمافل نظامی و سياسی بريتانيا  در آن هنگام

باورمند بودند که شوروی فرصت طلبی را پيشه خواهد 
برای بريتانيا، که در واقع متصرفات استعماری . ساخت

اصلی اش در آسيای جنوبی پس از تشکيل 
های احتادی هند و پاکستان در سال  )(Dominionsدومينون

ن در را از دست داده بود، مساله حفظ حضور آ 1947
اين امر به نوبه خود،  .منطقه به گونه حاد مطرح بود

 495امهيت اسرتاتيژيکی سنتی افغانستان به عنوان حايل
ميان دو متحد پيشين در اردوگاه ضد هيتلری، اما (

را تعيين می ) شتابان در حال دور شدن از يک ديگر
 .کرد
 

بريتانيايی ها، ابزار کارای کاهش نفوذ ممکنه شوروی 
نستان را تقويت حضور اياالت متحده در در افغا

می دانستند و به ... افغانستان در اشکال اقتصادی و
مهين حلاظ، در راه مهکاری افغانستان و امريکا که در 

از مجله (با بررسی حتويلدهی جنگ افزار  1944هبار 
و آموزش کادرهای نظامی برای ارتش ) هواپيماها

 496.کردند افغانستان آغاز گرديد، ممانعت منی
 
افزون بر اين، چنين مهکاری با تقسيم نقش ها 

امريکايی ها پيشتاز خبش ترانسپورت و شايد هم (
از سوی بريتانيايی ) استخراج نفت شناخته شده بودند

ها به عنوان تقسيم سودمند برای حفظ مهکاری انگليس و 

                                                 
494 .FO 371/45231, July – August 1945. Safe haven approach to government of 
Afghanistan;  CAB 84/85, 26th November 1946, Afghanistan’s strategic importance 
495  .FO 371/92084, 24th August 1951. Views on his Majisty’s government’s future 
policy in Afghanistan 
496 .IOR/R/12/165, 28th April 1944, American interests in Afghanistan 

 ینظام یها یمهم مهکارهای کانال  يی هاايتانيبر ،حال ايندر 
بنا به  .برای خود حفظ منوده بودند افغانستانرا با .... و

ستان و شخص داوود خان که فغانستاد کل نيروهای مسلح ادرخواست 
 له آموزش افسران افغانیدر آن برهه وزير دفاع ملی بود، مسا

در هند و نيز در خود بريتانيا ) سواره نظام، توپخانه و مهندسی(
 .زير بررسی بود) Sandhurst(ی معترب ساندهورست آکادمدر ز مجله ا
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با آن که می توانست تدبيرهای . امريکا مشرده می شد
 . شوروی را بر انگيزدواکنشی متقابل 

 
به چشم انداز  شور و شيدايیحکومت افغانستان با 

 واهی سيد قاسمبه گ. می نگريست497»دوست بزرگ نو«ظهور 
کارمند بلندپايه دولتی در آن هنگام، به زودی -رشتيا

کناره گيری هاشم خان و روی کار (پس از تغيير حکومت 
نی از ، جانب افغا1946در سال ) آمدن شاه حممود خان

اياالت متحده خواهش کرد نقشی را که در گذشته انگليس 
حد اقل در عرصه های فنی «در اين کشور بازی می منود، 

و اقتصادی، سازماندهی اکتشافات معدنی، احداث سيستم 
     498».به عهده گيرد» های آبياری و ارتباطی

 
مگر، امريکايی ها در آن برهه هنوز در ظاهر به امهيت 

هر چند . اسرتاتژيک افغانستان هبا منی دادندسياسی و 
هم در پايان جنگ جهانی دوم به رهربان افغانستان 

) هلمند(پروژه آبياری بزرگی را در وادی رود هيرمند 
پيشنهاد کردند، که در نظر داشت افزون بر افزايش 

                                                 
باشندگان سيه روز و نگونبخت کشورهای خاور زمين که در سده .  497

سيه نزدهم از جور و ستم رويارويی های استعماری انگليس و رو
تزاری به ستوه آمده بودند، در اوايل سده بيستم به پيروزی قدرت 
تازه به دوران رسيده و نوپای آملان چونان ناجی توده های دربند 

مگر شکست آملان چه در جنگ جهانی . و ستمديده چشم دوخته بودند
اول و چه در جنگ جهانی دوم، و سياست های ددمنشانه و فاجعه 

مهين گونه، کسانی که به شوروی . نوميد ساخت آميز هيتلر آنان را
پيشين چشم اميد بسته بودند، هم پس از چندی اميدواری، متوجه 

 . شدند که به سوی سرابی فريبنده تاخته اند
اين بود که در فردای جنگ جهانی دوم، کشورهای دربند خاور زمين، 

ی پديدآيی امريکا را به فال نيک گرفته و با شيفتگی به شعارها
دل ... زيبای آن کشور چون دمکراسی، حقوق بشر، عدالت و برابری

اين بود که صفحه تازه يی در صحنه سياسی جهان گشوده شد . باختند
و به ويژه در دوره جنگ سرد بسياری از کشورهای جهان از ترس 

 .افتادن به دام کمونيسم، به دوستی با امريکا رو آوردند
  

مهه اين اميدها برباد رفت و آشکار دردمندانه، چندی نگذشت که 
گرديد که امريکا در تبانی با استعمار کهنه کار انگليس و رژيم 
صهيونيستی اسراييل به بزرگرتين استعمارگر تاريخ مبدل شده است و 
چه بسا که کشورهای بسياری به دليل سياست های جهاخنوارانه 

نسوز مبدل امريکا به کارزار کشاکش های خونين و جنگ های خامنا
 .گ-.شدند که افغانستان يکی از بزرگرتين قربانيان آن است

 
498 . Reshtia Sayed Qassem. The Price of Liberty. The Tragedy of Afghanistan. Bardi 
Editore, Roma, 1985. – P. 34  
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توليدات کشاورزی، ساختار اجتماعی و مجعيتی و 
زش و پرورش، اسکان هبداشت، آمو(زيرساخت اين منطقه 

 499.را هببود خبشد) کوچی ها و دهقانان بی زمين
 

آن ها با طرف افغانی قراردادی را  1946در ماه مارچ 
، نيروگاه برق آبی )Bogra(برای ساخت کانال دشت بغرا 

در هلمند و مشاری تاسيسات آبياری در خاور ) کجکی(
 کشور و نيز هبسازی راه ها در جنوب خاوری کشور برای

 500.مدت چهار سال امضا کردند
 
شرکت خمتلط  -پيمانکار اصلی و اجرا کننده پروژه ها 

پروژه ها . کنودسن بود –سويدنی موريسون  -امريکايی
با ارائه وام و تامين مالی بانک صادرات و واردات 

اما برای پياده ساخنت . متويل می شد) اياالت متحده(
 21تی، تنها ميليون دالر درخواس 55طرح ها به جای 

طرح اوليه شامل نه  501.ميليون دالر وعده داده شد
 -تنها نوسازی وادی هلمند، بل که کشيدن راه کابل

به سوی مرز افغانستان و هند ) Torkham(تورخم 
بريتانيايی و نيز ساخنت پل روی رود آمو در ترمز و 

به منظور پيشربد اين طرح ها و پروژه  .می گرديد... 
 -ت اقتصادی افغانی به رياست زابلیهای ديگر، هيا

 . وزير اقتصاد ملی، به واشنگنت رهسپار گرديد
 

انديشه توسعه وادی هلمند از مدت ها پيش  نزد 
در اين جا از زمان های  -مقامات افغان مطرح بود

اما . بسيار قديم کانال هايی کشيده می شده است
 برنامه کشيدن کانال های مدرن در آستانه جنگ جهانی

در سال هايی . اول در دوره واليت عثمان مطرح گرديد
به مهندسان آملانی وظيفه سپرده شده بود  1930دهه

 .کارهای آبياری را ادامه بدهند
 

                                                 
499  .Azam Ghulam Farouq. The effects of local, regional and global politics on the 
development of the Helmand-Arghandab valley of Afghanistan. London, 1999. - P. 13. 

 -برخی از خصوصيات توسعه اجتماعی: ، افغانستان.م.گوريويچ ن.  500
 . 9.، ص1983، مسکو، ) 50-20سال های (اقتصادی 

501 . Michel, Aloys Arthur. The Kabul, Kunduz, and Helmand Valleys and the National  
Economy of Afghanistan. A Study of Regional Resources and the Comparative 
Advantages of  Development.(PhD thesis). National Academy of Sciences-National  
Research Council. Wash., 1959. - P. 155 
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پس از آن هم از کارشناسان جاپانی دعوت گرديد، اما 
در رابطه با ورود جاپان به جنگ جهانی، جاپانی ها 

غان ها، حتا خود اف. را از افغانستان اخراج کردند
به رهربی متخصصان آموزش ديده در اياالت متحده، 

 1946مهان بود که در سال. دستاوردهای چندانی نداشتند
 .اين رسالت به پيمانکاران غربی سپرده شد

 
ورود اياالت متحده به افغانستان در نيمه دوم سال 

به مسايل اقتصادی، تکنولوژيک و حتا  1940های دهه
امريکايی ها آغاز به . دود مناندمسائل اجتماعی حم

 -رخنه در حوزه های آموزشی افغانستان نيز منودند
اندکی پس از جنگ جهانی دوم، آن ها در واقع شروع به 

 -فلچر. آ(نظارت بر ليسه قديمی حبيبيه کابل منودند 
نويسنده يکی از خنستين آثار پژوهشی امريکايی برای 

هر چند ). ودچندی معاون مدير اين هناد آموزشی ب
امريکايی مدت ها پيش از وی هنوز  خنستين آموزگاران
به آن جا آمده  1942اوايل سال – 1941در اواخر سال 

 502.بودند
 

چند سال بعد، گروه بزرگی از آموزگاران امريکايی در 
کابل شامل )  داراملعلمين(هيات انستيتوت پداگوژی 

 -ر بوددر آن هنگام، اين هناد دارای دو مدي. گرديدند
خنستين مدير . يک مدير افغانی و يک مدير امريکايی

 -برادر داکرت عبدالظاهر[داکرت عبدالقيوم  -افغانی آن
بود که ده سال در .] گ-صدر اعظم زمان ظاهر شاه

پسان ها او به عنوان رييس (امريکا حتصيل کرده بود 
پروژه توسعه هلمند گماشته شد، و سپس هم به حيث 

 ). استاندار هلمند
 

طرفه اين که مدير امريکايی انستيتوت در مسايل 
بنا به داليل  -کادری بيشرت حمافظه کار برآمد

او سرسختانه از استخدام هم ميهن ) جندری(جنسيتی
کار به جايی کشيد . بانو روزانا کالس سر باز زد -خود

                                                 
502. Olesen A. Islam and politics in Afghanistan. Curzon Press, Richmond, 1995. P. 191; 
Frye, Richard N. Greater Iran: A 20th-century Odyssey. Mazda Publishers, 2005. P.  

به قلم خليل زمر » اسالم و سياست در افغانستان«کتاب : يادداشت
 .گ-.به زبان دری ترمجه و چاپ گرديده است
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که به موضوع گماردن کالس در جملس شورای وزيران 
 503.افغانستان رسيدگی شد

 
به تدريس زبان روزانا کالس ناگزير گرديد  ،رای چندیب

انگليسی برای يهوديان افغانی يی که قصد رفنت از 
يکی او در پاييز زندگانی . بپردازدکشور را داشتند، 

به سال ( .از فعاالن سياسی کمک به افغانستان گرديد
او دبير شورای افغانستان جامعه آسيايی گرديد و  1980

ر کمک به افغانستان و تدوين کننده سازمانگسپس هم 
 . )»فريدوم هاوس«برنامه اطالعاتی ويژه در 

 
با نوستالژی زمانی را به ياد می آورد که کنون  او

يکی از  –.»بسيار خوبی بود حلظات«به گفته او 
با مهمانان او در دعوت های صرف چای خانگی اش 

در حفيظ اهللا امين بود که  –مهتايان انستيتوت پداگوژی
در کرسی .] گ-پس از پايان حتصيل در امريکا[آن هنگام 

 ...کار می کرد کابل استاد رياضی در  داراملعلمين
 

با گذشت زمان، ديپلماسی امريکا، که در آوان کار در 
قبال افغانستان بی تفاوت بود، آغاز به ارزيابی آن 
کشور چونان گرهگاه سست و پيوندگاه  ضعيفی در 

گی جنوب شوروی منود و به مهين دليل کمربند بازدارند
هم منی توانست در قبال فرآيندهای داخلی سياسی در 

 . اين تقاطع توده ها و فرهنگ ها بی تفاوت مباند
 

اما انگليسی های آبديده شده در کوره های آسيای 
جنوبی، از مجله افغانستان، که امريکايی ها را در 

 ويق میميدانگاه های اقتصادی و جيوپوليتيک تش
خود بسيار خويشتندارانه  مهپيمانکردند، با ابتکار 
سفير وقت انگلستان در کابل،  -برخورد می کردند

حتا اشاره به مشاوره های ما با ... «تأکيد کرد که 
به دولت افغانستان هم مداخله غير  ،امريکايی ها

 504.»ضروری و اشتباه ناخبشودنی يی بود
 

                                                 
503  .Klass R. Land of the High Flags. Afghanistan when the going was good. Odyssey 
Books and Guides, Hong Kong, 2007. - P. 134 
504  .IOR/L/P&S/12/1940, 25th April 1947, Anglo-US policy towards Afghanistan 
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جتربه در سياست  کاران بااياالت متحده به مشوره های مه
ربط  مگر اين کار به زمينه اقتصاد خود گوش فرا داد

کنودسن  -آن که پروژه کمپانی موريسون با. منی گرفت
برای افغانستان به هبای کمرشکن و گزافی متام شد، خود 
امريکايی ها و حلقه های حمدود شريکان افغانی آن ها 

 .سودهای کالنی را به جيب زدند
 

کنودسن  –، سود سهام شرکت موريسون1951ثال، در برای م
پادشاه پيشين که  -درصد رسيده بود و ظاهر شاه 35به 

خود يکی از سهامداران ممتاز پروژه بود، توانست نه 
موفق به بازپرداخت .] گ-از پول مفاد پروژه[تنها 

بل نيز وادی 505،شود .]گ-به شرکت[بدهی های خود 
ه هبای چهار ميليون هپناوری را برای شکار خود ب

 506.افغانی خبرد
 

وضعيت ناگوار و نوميد کننده امور در پروژه هلمند 
 1951به امريکايی ها مزامحت منی کرد در جنوری 

ميليون دالری به افغانستان را با  1،2سازشنامه کمک 
 1953اين کشور به امضاء برسانند، که در تابستان 

  507.اجرا گرديد
                                                 

چنين بر می آيد که او در آغاز پول سهم خود را  نپرداخته و .  505
ی امريکايی ها در پروژه پذيرفته به گونه سهمدار افتخاری از سو

 .گ-شده بود
506 . FO 983/100 Afghanistan: Internal political conditions, Nov. 14, 1953 
507 . FO 371/100978 American interests in Afghanistan, 1952 

کل  درکه افغان ها گواه بر آن اند  گريو شواهد دفاکت  نيا
با  -را توسعه بدهند یخارجقتصادی امتنوع  روابط ادندد یم حيترج

راه های قابل استفاده در چهار فصل ساخت  دهيااين هم، هر چند 
خنستين  یبراآن ها  آن پيوند می داد،جنوب کشور را با مشال را که 
خبش  نيرتپيشنهاد منوده بودند؛ مهمها  يیامريکامهو به   1952دربار 

پسان ها سالنگ کتل  قيتونل از طرمزار شريف با  -راه کابل -آن
 .ساخته شد یشورواز سوی 

 
اذهان ها خود  يیامريکاآن چه مربوط به پروژه هلمند می گردد، 

 -روبرت نيومنبه عنوان مثال، . و ناکامی آن می کردندبه شکست 
 نيا«:  خاطرنشان ساخته بودکابل، در متحده  االتپيشين اي ريسف

ا آن را آغاز منوده افغان هکه خود ی داشت، درازداستان پروژه 
 نهيهزديدگاه از  .نه اين که ما آن را سر کرده بوديم، بودند
 دوره ، در گريد یسواز اما  .ين پروژه بسيار گزاف بودها، ا

منطقه يی هلمند تنها وادی  1972 - 1971 ی سال هایقحطخشکسالی و 
 اوضاعبا توجه به  .گندم خود را می فروختکه مازاد در کشور بود 

آميز  تيموفقاين پروژه کرد که  یريگ جهينتمی توان ، یاعاجتم
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اقتصادی به افغانستان و به طرح های امريکايی کمک 

طور مشخص پروژه هلمند باعث نگرانی در ميان مهسايگان 
در ) سد(برای ايران ساخت بند . اين کشور می گرديد

دره هلمند می توانست به از دست رفنت منابع آب 
، 1950مگر، با مياجنيگری اياالت متحده در سال. بينجامد

ند که اين هر چ 508.اين مناقشه نوپا حل و فصل گرديد
 .کار زمينه ساز تنش های بعدی ميان دو کشور گرديد

 
کمبود کادرهای ماهر در افغانستان، ناديده گرفنت 

بومی و نارسايی پيچيدگی  ويژگی هایبسياری از 
برنامه های مهانند اياالت  الگوبرداری ازپروژه، 

پروژه هلمند را به بن  ،متحده از سوی تدوين کنندگان
در شرايط جنگ سرد هپن شونده، امريکا  اما. بست کشاند

 . منی توانست به خود اجازه دهد در جبهه نو شکست خبورد
 

سفير وقت امريکا در کابل که خمالف هر  -وارد. حتا آ
گونه کمک به افغانستان بود، ناگزير گرديد اعالم 

رمحانه يی به وجهه  ضربه بی... منايد که ناکامی پروژه
  509».جهان خواهد بودامريکا در اين خبش از 

 
اگر چه شواهد . ترس امريکايی ها بی پايه هم نبود

بسياری هست که افغانستان می توانست در اواخر سال 
به پاليگون ويژه  1950اوايل سال های دهه -1940های دهه

رقابت : يی برای مهکاری های بين املللی مبدل گردد
ر شوروی و اياالت متحده برای نفوذ د -نوپا نبايرق

                                                                                                                                                             
کار را با آن پيچيده تر ساخته بودند که ها  هرچند افغان. بود

ی ها را نيز حل مشکل کوچمی خواستند مهزمان راه اندازی پروژه، 
 ».منايند

Neumann Robert G. Afghanistan: experiment in democracy. Interviewed by Peter Gran. 
Completed under the auspices of the Oral History Program,  University of California, Los 
Angeles, 1977. - P. 14 

برای به دست آوردن آگاهی بيشرت در باره مسايل مربوط به آب .  508
وحيد مژده، روابط سياسی ايران و : هيرمند نگاه شود به

–. 1389اه انتشارات ميوند، کابل، افغانستان در قرن بيستم، بنگ
 .گ

509 . Azam, Ghulam Farouq. The effects of local, regional and global politics on the 
development of the Helmand-Arghandab valley of Afghanistan. London, 1999. -  P. 54 
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افغانستان در بسياری از عرصه ها، از مجله ساخت و 
 510.ژيک مهم  در گرفته بوديساز جاده های اسرتات

 
با اين حال، تغيير در جهت گيری های اقتصادی خارجی، 

برای . با شرايط و اوضاع عينی ديکته می شد بيشرت
مثال، با پايان يافنت جنگ جهانی دوم، مرکز جتارت 

کی از اقالم اصلی صادرات جهانی پوست قره گل، ي
در آن . افغانستان، از لندن به نيويورک منتقل گرديد

جا برای خريد و فروش پوست، شرکت بازرگانی خمتلط 
افغانی تاسيس شده بود که حبران در توليد  -امريکايی

قره گل در افغانستان و افزايش هزينه های محل و نقل 
تر شده  آن به دليل پارتيشن هند بريتانيايی، گران

 . بود، جلو توسعه آن را می گرفت
 

وضعيت کلی اقتصادی با آن مشخص می گرديد که مقارن 
افغانستان يکی از برجا  1940با اواخر سال های دهه

بيشرتينه باشندگان آن . مانده ترين کشورهای جهان بود
نفوس کشور را می  درصد 94هقانان بودند که نزديک به 
های زير کشت را در دست ساختند، که يک سوم زمين 

در اين حال، به گونه ميانگين هر دهقان  511.داشتند
. زمين داشت) هکتار 3/0نزديک به (جريب  5/1نزديک به 

کسانی خوانده می شدند که ) مالک(کشاورزان زميندار 
) هکتار 40(جريب  200کم از کم قطعه زمينی در حدود 

 . در اختيار داشتند
 

هزار  5/1 مالک نزديک به ،پادشاه پيشين -ظاهر شاه
های  در حسابمدارک،  به برخیبنا . هکتار زمين بود

                                                 
510 . Mss Eur F 226/24 A.W. Redpath. Recollections of a political officer in India (1929 – 
1947). - P. 87 
: در باره پويا شدن سياست امريکا در افغانستان نگاه شود به 

اوايل سال های دهه (افغانستان در سياست امريکا . ن. لوگونف آ
، رساله نامزدی دکرتی، تاشکنت، )1960ميانه های سال های دهه -1950
 .145. ، ص1956

. ، ص1956اوچرک اقتصادی تاشکنت، : ن، افغانستانپيکولي. گ. م.  511
145. 
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الر ميليون د 25بيش از در بانک های اياالت متحده او 
  512.واريز شده بود

 
 چهارده: موسسه می گرديد 60خبش صنعت شامل نزديک به 

کارخانه پنبه پاکی، شش کارخانه نساجی، سه کارخانه 
بل سازی، چند واحد کوره خشت جناری، چند کارگاه م

 ...پزی  و مانند) آجر(
 

کارخانه نساجی پلخمری -يکی از بزرگرتين کارخانه ها
کارخانه بزرگ . نفر کار می کردند 3000بود، که در آن 

نفر  2000ديگر، ماشين خانه نظامی کابل با بيش از 
 15000مشار کارگران صنعتی در آن زمان به . پرسنل بود

هزار نفر می  200- 150پيشه وران به  نفر  و مشار
  513.رسيد

 
تاسيس شده در سال (با اين که در کشور بانک ملی 

تاسيس شده (» د افغانستان بانک«و بانک دولتی ) 1932
فعاليت داشتند، در سال های پس از جنگ ) 1939در سال 

                                                 
بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند رفرنتوری در .  512

، برگ 236، پوشه 27، کارتن 36، پرونده ويژه 1954باره افغانستان، 
 . 4-3های 

وزير دربار   –يادداشت های امير اسداهللا علم:  يادداشت گزارنده
دوره رضا شاه هپلوی که پس از واژگونی سلطنت  شاهنشاهی ايران در

در ايران و پيروزی انقالب اسالمی در آن کشور به چاپ رسيد، نشان 
می دهد که ظاهر شاه به رغم آوازه ها، هيچ پولی در بانک های 
خارج نداشت و از مهين رو، برای گذاره در رم که در آن شهر با 

برد، از پادشاهان  خانواده اش در تنگدستی روزگار به سر می
 .ايران و عربستان خواستار کمک مالی شده بود

اقتصادی و سياسی پس از  -برخی از ويژگی های توسعه اجتماعی.  513
افغانستان در کانتکست نقش ارتش در جامعه .] گ-جهانی دوم[جنگ 

تاريخچه نيروهای «سلينکين در رساله گروهی . ف. افغان از سوی م
. ص.ص: نگاه شود به. ه و حتليل گرديده استجتزي» مسلح افغانستان

107-113. 
هر چند هم از ديدگاه کرونولوژيک درهم و » موردی«مهچنين آناليز 

برهم وضعيت اجتماعی و اقتصادی در افغانستان در سال های دهه 
برخی از : افغانستان « -گورويچ . م. در رساله ن 1950 - 1920های

 – 20در سال های دهه های(ادی ويژگی های توسعه اجتماعی و اقتص
خبش ويژه يی در  اين کتاب به حبران  .، آمده است 1983، مسکو، )50

 .اختصاص داده است   96 - 77).ص. ص( اقتصادی پس از جنگ



 391 صفحه …دولت و اپوزيسيون در افغانستان
 

که  514در کشور بازارهای تبادله ارزی موجود بودند،
ش مهم حتا در بازرگانی خارجی مهچنان به بازی منودن نق

و معامالت مالی به مشول دادن وام ها و اعتبارات 
 .ادامه می دادند

 
نه بانک ها و نه کمپانی های سهامی موفق به برهم  

و » حواله«زدن و برچيدن سامانه های بی وقفه فعال 
داد و ستدها، معامالت اعتباری، انتقال (» انتقال«

سوی فروشندگان اسعار شده ارائه شده از ...) ارز و 
 .می توانستند

 
از خدمات بازار ارزی حتا دولت نيز هبره می گرفت و د 

» سوداگران«هم  ) The Afghanistan) Bankافغانستان بانک
ی خود را برای اجنام برخی از معامالت به ) ديلرها(

  515.بازار می فرستاد
 

 اوايل سال هايی –1940هر چه بود، اواخر سال های دهه
اقتصادی و  -دوره پيشرفت های چشمگير اجتماعی 1950دهه

در ماه مه سال . سياسی در افغانستان بودند -اجتماعی
هاشم خان، از مقام خود کناره گيری  -، خنست وزير1946
با نام او بسياری از حمدوديت های دوره های پيش . کرد

جانشين او، شاه . از جنگ و زمان جنگ مرتبط بود
يگر از برادران نادر شاه، برنامه نو حممود، يکی د

بلند پروازانه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را 
در واقع، مهو اين برنامه، خنستين آزمايش . اعالم کرد

باالييان در زمينه شتاب خبشيدن به توسعه افغانستان 
پس از ناکامی های امان اهللا خان و هوادان وی  در سال 

 .بود 1929-1919های 
 

. نی ها مهچنين به عرصه سياست نيز ربط می گرفتدگرگو
عبداهلادی داوی، : برخی از امانيست های برجسته مانند

از زندان ... غالم حممد غبار، سرور جويا، حممد امير و
در اين دوره رشد تاثير افکار عمومی . رها گرديدند

                                                 
سرای  -نامدار ترين بازار سنتی تبادله اسعار در کابل.  514

شهزاده است که تا مهين اکنون هم بزرگرتين بازار ارزی کشور به 
 .ار می رود و بيشرت گردانندگان آن هندوهای باشنده کابل اند مش

515 . Singh S. Economic dimension of Indo-Afghan relations (1947 – 1983). Sengal book 
distributors, New Delhi, 1994. P. 25 - 27 
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برجسته شده، تراز کنکاشی حمتوای روزنامه های چاپ 
 .کابل باال رفت

 
 -اين کار را تا جايی از خدمات سيد قاسم رشتيا 

با اين هم، علل 516.رييس مستقل مطبوعات می مشردند
باالآيی اجتماعی بارها ژرفرت بودند که آن را با 

حلقات حاکمه از مجله از ی يکارروايی های چهره ها
 .شاه حممود ربط داد -رييس نو حکومت

 
او چنين پژوهشگر پاکستانی در باره  -فضل رحيم مروت

او خيلی سرراست بود و از درايت کافی «: می نويسد
برای مهاهنگ کردن منافع مهه طرف ها برخوردار نبود  و 
از مهين رو نتوانست گروه نيرومندی از هواداران خود 

با اين  517».را در درون باالييان حاکمه  ايجاد منايد
هم مروت نشاندهی می کند که شاه حممود نسبت به ديگر 

يعنی (بود » روياليست«ی خاندان شاهی کمرت اعضا
 ). کمرتگرايش های سلطنت طلبانه داشت

 
حتا فاکتور امان اهللا  1940مقارن با اواخر سال های دهه

خان نيز تاثير کمرنگ خود را در افکار عمومی 
پس از چندی بعد از جنگ . افغانستان از دست داده بود

او در رم  شاه ولی خان با .] ک-مارشال[جهانی دوم 
ديدار کرد که در سيمای شاه پيشين پير مرد نيازمند 

 . کمک هزينه اجتماعی را ديد
 

با اين هم، امان اهللا می توانست به اين کمک هزينه 
اجتماعی، تنها در صورت تصويب درخواست ويژه او در 
باره اعاده تابعيت افغانی اش با خوردن سوگند اهانت 

دان شاهی سنجش داشته بار مبنی بر وفاداری به خان
به گمان غالب او ناگزير گرديد چنين کاری را . باشد

                                                 
سفير بريتانيا در کابل در اين باره در نامه خود  -اسکواير.  516

 : دادگزارش به لندن  1949ماه مارچ  29به تاريخ  جهبه وزارت خار
-  FCO 371/75624, March 29th 1949, Growth of public opinion in Afghanistan. 
گمانه ها در باره نقش برجسته رشتيا در ليرباليزاسيون رژيم درست 

غبار آوندهای فراوانی می آورد دال بر اين که رشتيا از . نيست
 فيتضع یبرارا درست  یاريبسکار  که به دربار بودافراد نزديک 

غبار، : نگاه شود به   -.اپوزيسيون رژيم اجنام داده بود
 .  ، جلد دومخيتار ريافغانستان در مس

517 . Marwat, Fazal-ur-Rahim. The Evolution and Growth of Communism in  Afghanistan 
(1917 – 79): an Appraisal. Karachi, 1997. P. 231 
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اين بود که تابعيت شاه پيشين و اعضای . اجنام دهد
 518.خانواده او اعاده گرديد

 
رفنت بريتانيا از جنوب آسيا و تشکيل دومينيون 

احتادی هند و پاکستان که پس از چندی در ) (Dominionهای
برآمد منودند، به زيست پويايی  سيمای کشورهای مستقل

به ويژه پديد آيی دولت . اجتماعی تکانه يی سختی داد
پاکستان که مرز ميان افغانستان و آن  -مسلمان نو

را انگليسی ها حتميل منوده بودند، » خط ديورند«کشور 
. درد آوردی رو به رو شد» پذيرايی«در افغانستان با 

مهواره  1893ر سال اين خط از مهان آوان پديدآيی آن د
 . منبع تنش بوده است

 
روشن است در (حتا به باور خود کارشناسان بريتانيايی

يک نوع » خط ديورند«.] گ-کشيدن[، )حلقه های تنگ
ويژه بود که اجازه می داد مرزهای ) کومپرومايس(سازش

 .امپراتوری را تا هندوکش پيش کشانيد
 

فير پيشين س -با اين هم، به گونه يی که فريزر تتلر
بريتانيا در کابل در نشست اجنمن مطالعات آسيای 
ميانه پس از رويدادهای مرتبط با پارتيشن هند گفت 

اين خط با هيچ قانون جغرافيايی، تبارشناسی و «
اين خط چيزی بيش از يک خط ...اسرتاتيژی سازگار نبود

نبود که به روی نقشه کشيده شده باشد و از سوی 
و حتا » ملت«هر دو سوی مرز که يک باشندگان بومی در 

قبايل خويشاوند را به دو خبش تقسيم می منود، ناديده 
مرزی که حکومت به آن  دسرتسی کامل . گرفته می شد

نداشت و از سوی مردم جنگاور و متعصب پاسداری می 
 519». ...شد
 

يکی از راه های حل اين مشکل پيچيده و سر در گم به 
از » گاه کشورهای مسلماناردو«تشکيل « –باور تتلر

يا حتا » ترکيه در باخرت تا پامير در خاور

                                                 
518 . Khattak, M.A/ Kh. A Pathan Odyssey. Oxford University Press, Karachi, 2005. - P. 
74 
519. Fraser-Tytler W.K. Afghanistan and its relations with the new India, 1948//GB165-
0326, 3/1/5. - P. 26 
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بر » کنفدراسيون کشورهای مسلمان از ترکيه تا بنگال«
 520».بود» هتديد کمونيسم«شالوده تز قديمی 

با اين حال، انديشه بازآرايی ساختاری اردوگاهی 
گسرته بازمانده از امپراتوری بريتانيا و کشورهای 

حتا برای خود انگليسی ها قانع کننده مهسايه با آن 
حال چه رسد  به افغان ها که در . به نظر منی آمدند

اصول با جاه طلبی های اردوگاه گرايی ميانه روانه 
 .سعد آباد راضی بودند 1937پيوسنت به پيمان  –خود 

 
با اين مهه، اين انديشه در طی يک زمان نسبتا کوتاه، 

 گوناگونگزينه های  در 1950-1940سال های دهه های
رجل سرشناس  –برای مثال، سر اوالف کئرو(تکرار گرديد 

استعماری و پسان ها دانشمند حتليلگر در مسايل 
چونان آن را  -افغانستان و سراسر جنوب باخرتی آسيا

اراده  تافته جدا بافته اسرتاتيژيک از مرکز هندی
اوضاع تازه  سايهتا اين که زير 521؛)کرده بود

                                                 
520. Fraser-Tytler W.K. Afghanistan and its relations with the new India, 1948//GB165-
0326, 3/1/4.  

ديدگاه تتلر که بی ترديد يکی از وارد ترين : يادداشت گزارنده
رجال سياسی عميقا وارد در مسايل منطقه بود، البته با يک رشته 

روشن است . تفاوت ها حتا تا به امروز الرتناتيو ديگری ندارد
ری صورت گرفته بود و سخنرانی تتلر در اوضاع جيوپوليتيکی ديگ

طرح او به شکلی که در باال آمده است، آرمانگرايانه بوده و عملی 
با اين هم، امروز برای فرونشاندن تنش ها ميان . منی باشد

افغانستان و پاکستان و پايان خبشيدن به بدخبتی و سيه روزی های 
به ويژه باشندگان بينوای نوار مرزی  -بی پايان مردم افغانستان

دردمندانه روزانه تا صد نفر کشته می دهند و کوتاه کردن  که
دايمی دست دارزی های بيگانگان در امور منطقه، بايسته است تا 

 .در گام خنست هر چه زودتر به مساله خط ديورند پايان داده شود
 

گذشته از اين، کشورهای منطقه برای ايستادن روی پاهای خود در 
يه، چين و هند، نياز به يک ساختار گسرته ميان سه ابر قدرت روس

هسته چنين ساختاری را می توانند سه کشور . نوين منطقه يی دارند
در هپلوی آن بايد . ايران، افغانستان و پاکستان بسازند

 .و گسرتش يابند و هنادينه شوندرساختارهايی چون اکو با مهه ني
 :برای به دست آوردن آگاهی بيشرت در زمينه نگاه شود به

ابرهای آشفته و سياه بر فراز آمسان افغانستان، نوشته عزيز  -1
 .گ– www.arianfar.com آريانفر، در  

ميخ آخر بر تابوت تابوی  -پايان خط نزديک می شود: ديورند -2
 عزيز آريانفر در  -، گرد آورنده و ويراستار»ديورند«
 www.arianfar.com - گ. 

521. Brobst P.J. The Future of the Great Game: Sir Olaf Caroe, India’s Independence, and 
the Defence of Asia. Akron, 2005. - P. 58 - 59 
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 -مهانا با تکيه اسرتاتيژيک امريکا -يکجيوپوليت
، بر پاکستان و )extraregional(بازيگر نو برون منطقه يی

 .نزديک شدن افغانستان به شوروی، بيخی رنگ باخت
 

چونان مرز بين » خط ديورند«درست عدم مشروعيت 
املللی، و آن که در بافتار پاکستان سرزمين های با 
باشندگان پشتون که مدت ها خبشی از دولت افغانستان 

که سر (» پشتونستان«سرزمين نامنهاد   -مشرده می شدند
در بافتار استان مرزی مشال باخرتی هند  1901از سال

مشی رفتار کابل را در  -)تبريتانيايی قرار داش
و در طول دوره پس از آن  1940اواخر سال های دهه

 522.تعيين منودند
هربان افغانستان و حمافل دارای گرايش های ر

در کشور با شيوه گنجاندن ) پشتونگرا(ناسيوناليستی 
 و اعرتاضسرزمين های پشتون نشين در ترکيب پاکستان 

ن حق تعيين خواستار مهه پرسی متام عيار، با داد
 523.گرديدند برای پشتون ها سرنوشت

 
خود . اما مساله پپشتون دارای ابعاد ديگری نيز بود

حکومت افغانی از حلظه تاسيس آن در ميانه ها سده 
بارها و بارها با مظاهر ناآرامی ها و ) 1747در(هژدهم

سرکشی های قبايل گوناگون پشتون و بی ميلی برخی از 
و اطاعت از نظم به ميان آمده قبايل در فرمانربداری 

 .روبرو بودند
                                                 

پژوهشگر هندی يک آوند ديگر برای توضيح نگرش منفی  -سينگ. س.  522
ظاهر شاه و رژيم او «: کستان را می آوردافغان ها به ايجاد پا

از مدت ها پيش بيخی آشکارا و بی پرده و پيگيرانه با کنگره ملی 
 ».هند احساس مهدردی و مهنوايی می کردند

Singh S. Economic dimension of Indo-Afghan relations (1947–1983). Sengal book 
distributors, New Delhi, 1994. - P. 6.  

، دولت افغانستان 1942وز در گرماگرم جنگ جهانی دوم، در سال هن
کريپس در هند بريتانيايی . با هبره گيری از ماموريت س

اما جانب . بريتانيايی، مسأله استقالل قبايل مرزی را مطرح منود
بريتانيايی، اين طرح و ساير مسائل مهانند ختريش کننده را پيش از 

 .پايان جنگ جهانی دوم رد کرد
Khattak, M.A.Kh. A Pathan Odyssey. Oxford University Press, Karachi, 2005. - P. 69 

: برای به دست آوردن آگاهی بيشرت در زمينه نگاه شود به .  523
، مناسبات پاکستان و افغانستان، و مساله .ن. پانيچکين، يو

پاکستان در جهان معاصر، جمموعه مقاالت، // ، »پشتونستان«
 -316. ص.، ص»کتاب علمی«توت خاورشناسی اکادمی علوم روسيه، انستي

329 . 
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نا آرامی های قبايل در آستانه جنگ جهانی دوم و در 

اين ناآرامی ها  در . روند جنگ هم بروز منوده بود
نيز هنگامی که يک پاسگاه نظامی در  1945تابستان سال

کنون  -در آن هنگام يکی از مربوطات واليت مشرقی(کنر 
 .اصره کشيدند، تکرار گرديدندرا به حم) استان کنرها

 
. هبره گيری منوده بودند» فرضی«شورشيان از عامل مرز 

منطقه بابای داگ به عنوان مرز بين املللی حتا در 
 1896از سال . چهارچوب خط ديورند مشخص نگرديده بود

اين منطقه چونان امتيازی از سوی بريتانيا برای 
رو، خنست وزير به هر . جانب افغانی ارزيابی می گرديد

افغانستان ناگزير گرديد با بريتانيايی ها عمليات 
در زمينه هبره گيری از هواپيماها برای پخش پيامنامه 
ها و در صورت اشد ضرورت، هم مبباران در نوار مرزی 

تنها کمبود مبب ها مشار کشته  524.را مهاهنگ گرداند
 .شدگان را در ميان شورشيان کاهش داد

 
قدرت در هند بريتانيايی از دولت  در دوره انتقال

استعماری به نيروهای سياسی ملی و هنادهای دو 
دومينيون هند و پاکستان، جانب افغانی به کنگره ملی 
هند و گروه های مهکار با آن که نزديک ترين آن جنبش 

بود، متمايل » خدايی خدمتگار«ملی پشتون ها به نام 
 . بود
 

ار خان، در روند دو هواداران آن به رهربی عبدالغف
دهه پيشين، درد سرهای بسياری را برای اداره 
استعماری بريتانيا آفريده بودند و در سال های خنست 
پس از جنگ در صفوف مسلمانان هندی نيز سردرگمی به 

 . ميان آورده بودند
 

» سرخ پيراهنان«مهچنين گروه جوانان اين جنبش به نام 
پشتون جوان يا ( »زملی پشتون«که مهچنان به نام 

ياد می شدند، به ويژه در هبار سال ) جوانان پشتون

                                                 
524 . PREM 8/1 Tribal disturbances in Afghanistan: appeal for assistance 1945;  
Afghanistan: disturbances in the Eastern province. Memorandum by the Secretary of 
State for India, 5th September 1945. 
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در منطقه پيشاور در تکاپو بودند، که آن را   1947
 525.عبدالغنی خان، فرزند عبدالغفار خان رهربی می کرد

 
مشکل جدی يی را برای مقامات، استان های مشال 

 -افغانستان که بيشرت باشندگان آن اقليت های تباری
بودند؛ می ... ها، ازبيک ها، ترکمن ها، و  تاجيک
حتا پس از چندين دهه در امتداد مرزهای مشالی . ساخت

افغانستان، هزاران تن از گريزيان از آسيای ميانه 
بزرگرتين جامعه آن در اندخوی (شوروی زندگی می کردند 

که بر پايه آمار رمسی افغانستان مشار آنان به ) بود
ر بدون احتساب زنان و کودکان نزديک به نود هزار نف

اين در حالی بود که کل مجعيت مشال 526.می رسيد
 . ميليون نفر می رسيد 5/3افغانستان نزديک به 

 
سازگارسازی سياسی و اجتماعی آن ها که برای ده ها 

کمبود زمين،  -سال به درازا کشيد، با اوضاع اقتصادی
به آب و چراگاه ها و مهچنين عدم اعتماد مزمن دولت 

برخی از حمافل مشاليان، به ويژه دسته های پيشين 
که در گذشته در جنبش ( 1930شورشی اوايل سال های دهه

 . پيچيده تر می شد) بامساچيان اشرتاک داشتند
 

به رغم شکست نيروهای اصلی سياسی و نظامی مهاجران 
در روند درگيری ها با ارتش  1933 - 1931در سال های 

رزبانان و يگان های ويژه شوروی، منظم افغانستان و م
در مشال افغانستان منبع چشمگير انسانی بامساچيان 
سابق باقی مانده بود که رويدادهای جنگ جهانی دوم 

 .آن را آشکارا نشان داد
در آن هنگام، با تالش های سازمان های اطالعاتی آملانی 
شبکه يی از گروه های جنگی ويرانگر در ميان مهاجران 

يانه يی تنيده شده بود که جلو اين آسيای م
من سازمان ماجراجويی خطرناک را توانستند تنها به ّي

  527.های اطالعاتی شوروی بگيرند
 

                                                 
525. South Asia archive, G.L. Mallan collection, box V. NWFP Situation (1947)  . 

بايگانی سياست خارجی روسيه، فوند رفرنتوری در باره .  526
 .49، برگ 242، پوشه 22، کارتن 39، پرونده ويژه 1957افغانستان، 

برای به دست آوردن آگاهی بيشرت در زمينه نگاه شود به يور .  527
 .يخانف، نربد افغانی استالينت
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توده های مهاجر، با  1950-1940حتا در سال های دهه های
آن که ديگر پراکنده شده و به طور جدی روحيه خود را 

تيار باخته بودند، هنوز ظرفيت های معين رهربی در اخ
در حومه شربغان در روستای دو کوه، رهرب : داشتند

عبدالنظر خدای نظرف که بيشرت به  -روحانی ترکمن ها
 528.نام ايشان خليفه شناخته شده است، بود و باش داشت

 
 -بسياری از هم ميهنان و پيروان او اسلحه داشتند 

در سفارت شوروی در کابل مطمئن بودند که ايشان 
چند ده هزار  1950در سال های دههخليفه می توانست 

با اين حال، به 529.نفر جنگجوی مسلح به ميدان بياورد
دشوار بتوان گفت که چنين چيزی مقرون به واقعيت 

هرگاه رويدادهای سال های  هر چند هم. بوده باشد
را در نظر بگيريم هنگامی که ايشان خليفه و  1929-1931

مهانا  ،دادندمهراهان او به دعوت مهکاری کابل پاسخ 
بر  خردکننده يیضربه  1931دسته های ترکمن در هبار 

وارد آوردند و با اين کار  نيروهای ابراهيم لقی
سياسی را از سر رژيم نادر شاه در  -سايه هتديد نظامی

 .مشال برداشتند
 

دولت افغانستان در قبال مهاجران برخورد گزينشی 
ه به برای مثال، کماکان به پرداخت ياران. داشت

سيد عامل خان، که منی  -بازماندگان امير خبارا
 1942که به سال (توانستند از سپرده های پدر شان 

شايد در [، و از سوی بريتانيايی ها )درگذشته بود
مسدود  شده .] گ-يکی از بانک های هند بريتانيايی

 .منايند، ادامه می داد برداشت بود،
 

                                                 
سلينکين به اشتباه او را رهرب روحانی ناقالن پشتون در . ف. م.  528

اپوزيسيون و : افغانستان«نگاه شود به . مشال افغانستان می داند
، 2004، سيمفيروپل، »سده بيستم 70-60دولت در سال های دهه های 

 .186.ص
جا ناشی شده است که به گمان غالب، اين اشتباه از آن : يادداشت

باشندگان مشال، از مجله ناقالن پشتون در کل به ايشان خليفه ارادت 
پدرم احلاج نيک حممد خان در زمينه به من گفت که اين . داشته اند
 . گ-.ايشان خليفه مورد احرتام مردم بود. درست است

بايگانی سياست خارجی روسيه، فوند رفرنتوری در باره .  529
 .13، برگ 226، پوشه 4ب، کارتن  33، پرونده ويژه 1951افغانستان، 
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دخرت  19پسر و  15در کابل  1950در اواخر سال های دهه
در پايتخت افغانستان . امير پيشين بود و باش داشتند

مهچنين مشار بسياری از اعضای سازمان هواداران امير 
که با » خوشبختی خبارا و ترکستان«زير نام سازمان 

محايت انگليسی ها پی ريزی گرديده بود، بسر می 
 عموی فيض اهللا -رهرب رمسی آن، جنيد اهللا خواجه. بردند
سرکوب رييس مجهوری خلق خبارا که در شوروی  -خواجه

 .، مشرده می شدگرديده بود
 
خبشی از مهاجران سرشناس، در کشورهای ديگر پناه  

رهسپار ) شير حممد کور(کور شيرمت  1951به سال. يافتند
کميه  پيشينرييس  -خواجه پوالد خواجه يف عثمان ،ترکيه

پس هم يکی از اجرايی مرکزی مجهوری خلق خبارا  و س
به » ترک ملی برليگی«ستيز رهربان سازمان شوروی 

 530.پاکستان رفت
 

نزديک (خبش کوچکی از مهاجران عادی نيز رهسپار هند 
، ترکيه و )نفر 200نزديک به (، پاکستان )نفر 3000به 

تنها مشار کمی . کشورهای ديگر، از مجله غرب  گرديدند
متايل به بازگشت ابراز ) نفر 100در حدود (از مهاجران 

با اين مهه برخی از . به ميهن تاريخی خود منودند
از  اعم(خبارايی های باشنده کابل 

فرزندان ) ...و  بازرگانان،آموزگاران، کتابفروشان
 531.خود را برای آموزش به شوروی فرستادند

   
. دولت افغانستان هيچگاهی به مهاجران اعتماد منی کرد

آن ها در برابر رژيم  به خصوص پس از خيزش گروهی
زير درفش جنبش  1930نادر شاه در اوايل سال های دهه

برای اسکان دادن مهاجران . ابراهيم بيک لقی
 .در کابل اداره ويژه يی داير شده بود» نامطلوب«
 

                                                 
بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند رفرنتوری در .  530

، 226، پوشه 4ب، کارتن  33، پرونده ويژه 1951باره افغانستان، 
 .14برگ 

531 . FO 371/69461. 
جون  16گزارش سفارت بريتانيا در کابل به وزارت خارجه تاريخی 

1949. 
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که ...بيشرتين جا به جايی پناهگزينان ازبيک، تاجيک و
ز ا... هزار خانوار می رسيد 5 – 4مشار آنان نزديک به 

در اين حال، . رخ داد 1946تا سال  1944اواخر سال 
مقامات ناتوان تر از آن بودند که بتوانند منافع 

به آن ها زمين های . مهاجران را بر آورده سازند
بايری در نواحی گرشک، چخانسور و فراه داده شده 

گرما، گرسنگی و بيماری بسياری از آن ها را از . بود
 .پا در آورده بود

 
ين حال، در زمين هايی که آن ها بارور ساخته در ع

بودند، افراد وفادار به دولت را از استان های 
وردک، سليماخنيل، مومند و ديگر قبايل پشتون که به 
گونه سنتی در استان مشرقی زندگی می کردند، اسکان 

بود که پادشاه  1948اگست  13تنها به تاريخ . دادند
ن مهه مهاجران حقوق فرمانی صادر کرد که بر طبق آ

به دست ) پشتون ها(برابری با افراد تبار برتر کشور 
با آن هم، اين فرمان زمان درازی به روی . آوردند

 .کاغذ مانده بود
 

در باال ياد آور گرديديم که مقارن با اواخر سال های 
مهاجران آسيای ميانه يی درست مهانند  1940دهه

ويژه منايندگان  باشندگان بومی مشال افغانستان، به
اقليت های تباری، با دشواری های جدی اقتصادی دست 
به گريبان بودند که کمبود زمين از مهم ترين آن ها 

 . بود
 

برای چرخاندن زندگی يک خانواده سنتی در اين جا دست 
با اين هم، . جريب زمين بارور نياز بود 30-20کم به 

 خانواده های مهاجر آمده در سال های پيشين،
جريب يا بيشرت از آن در اختيار  100کشتزارهايی تا 

 .داشتند
 

خنست وزير برای بررسی وضعيت در مناطق  -شاه حممود خان
دسامرب  30او از تاريخ. داشت درازیمشال سفر بازرسی 

انگيزه اصلی . در مشال بسر برد 1949فربوری  26تا  1948
 سفر او آوازه های پخش شده در باره تبليغات شوروی
ها در ميان مهاجران و باشندگان بومی مشال و نيز 

در روند بازديد، صدر . موارد فساد مقامات حملی بود
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اعظم متقاعد گرديد که خبشی از مهاجران، به ويژه 
ترکمن ها به راستی به آسيای ميانه شوروی باز 

ها نيز ابراز  آنمهچنان مشاری ديگری از . گرديده اند
 .ميهن خود برگردند ند که بهه اآمادگی منود

 
با اين حال، مشکل جدی تر، سرازيری کنرتل ناپذير 
مهاجران به استان قطغن بود که منجر به درگيری با 

 .مردم بومی گرديده بود
 

مهچنان تنش هايی در روابط باشندگان بومی با ناقالن 
به خصوص به . پشتون از استان های مشرقی و جنوبی بود

ز پشتيبانی مقامات حملی خاطر اين که پشتون ها ا
برخوردار بوده و بيشرت آن ها خود را منايندگان قوم 

پشتون ها خود نيز مشکل آفرين . برتر می مشردند
چه، برنامه جا به جايی آن ها به مشال،  -بودند

برخاسته از کمبود مزمن زمين در جنوب و خاور کشور 
 .بود
 

راگنده در واقع، دولت با اين کار تالش می ورزيد با پ
ساخنت و متفرق ساخنت گروه قومی پشتون در سرتاسر 

و سر اجنام هم . کشور، هتديد حاکميت خود را کاهش خبشند
اين اقدامات به عنوان تالشی برای ايجاد مانع برای 

والی قطغن در . نفوذ شوروی در مشال ارزيابی می شد
با يک ديپلمات بريتانيايی،  1951در اکترب گفتگويی

ش انديشه های کمونيستی را در استان زير امکان گسرت
او بر آن بود که چنين خطری . اداره خود منتفی دانست

تنها می تواند از اليه های آموزش ديده در کابل 
  532.برخيزد

 
دادن خبش شايان توجهی از زمين های پربار مشال برای   

خاندان شاهی و کرسی نشينان بااليی نزديک به آن، گره 
. ه کور مشکل در اين خبش کشور می افزودديگری بر گر
با کار اجباری ...) در ناحيه پلخمری و(اين زمين ها 

صاحبان . توانفرسای باشندگان بومی به بار می نشست
هاشم خان که  -اصلی اين زمين ها خنست وزير پيشين

و در عين زمان رييس موسسه ) کشور(زمانی وزير داخله 

                                                 
532 . FO  371/92085 19th October 1951, Communism in Afghanistan 
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صدر اعظم  -مود کشاورزی کشور بود و نيز شاه حم
 533.بودند

 
گفتگوی  -با اين حال، سفر خنست وزير اثر مثبتی داشت

رو در رو با مردم به او اجازه داده تصور واقعی تری 
از وضعيت در يکی از آشفته ترين خبش های کشور پيدا 

 .کند
 

يکی از پيامدهای اقتصادی بازديد شاه حممود خان از 
ساخنت (يد قند نيشکر مشال، تصميم دولت برای توسعه تول

او . و نيز توسعه صنعت پنبه بود) کارخانه قند بغالن
مهچنين توسعه بيشرت کشت برنج را که در اين دوره با 

 .رکود رو به رو شده بود، تشويق کرد
 

 -مهم حيات سياسی پس از جنگ افغانستانهای از رويداد
 1949انتخابات جملس شورای ملی در نيمه خنست اپريل 

به سال . ورای ملی هر سه سال انتخاب می شدش. بود
 .دوره هفتم آن تشکل يافت 1949

 
در واقع، تنها مهين انتخابات اميدواری هايی را پديد 

. آوردند که شورای ملی، پارملان واقعی خواهد گرديد
متشکل از پنجاه نفر بود که به طور ) اعيان(جملس سنا 

اين کار تا . مستقيم از سوی پادشاه انتصاب می گرديد
» رنگين چهر«حد زيادی نامزدی برخی از مهره های 

برای مثال، از کابل، داکرت . را فراهم کرد) برجسته(
سياستمدار دارای گرايش های چپ و از هرات،  -حممودی

سياستمدار ملی گرا با پيشينه  -صالح الدين سلجوقی
 . سياسی -وزين مذهبی

 
شدت از باال  در دوره گذشته انتخابات، روند آن به 

مردم مجع ها بنا به درخواست والی . کنرتل می گرديد

                                                 
سفير بريتانيا در کابل به  -نگاه شود به  گزارش اسکواير.  533

 :لندن
FO  371/75624, 4th April 1949,  Conditions in Northern Afghanistan. Tour by the Afghan 
Prime Minister  

هنگامی که خاندان نادر خان از اين در حالی است که : يادداشت
هند بريتانيايی به کابل آمدند، يک وجب زمين هم در اين جا 

 . گ-.نداشتند
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شده و در جلسه نامزدهای منايندگان از باال پيشنهاد 
 534.می گرديد

 
اين بار دولت آشکارا در فرآيند انتخابات در کابل و 

اگر چه برخی از اعضای آن، . اکناف کشور دخالت نکرد
پی اعمال نفوذ شاه حممود خان، در  -از مجله خنست وزير

موازی با آن انتخابات  .در کرسی های منايندگی بودند
. اعضای شوراهای مشورتی واليتی نيز برگزار گرديد

در شورای ملی خنستين آزمون  1949انتخابات سال 
نيروهای نوپای اپوزيسيون گرديد که بيخی 
پيروزمندانه از اين کانال نفوذ بر جامعه و دولت 

 .هبره برداری منود
 

بدتر  1949وضعيت سياسی داخلی افغانستان در پاييز 
در ماه اکترب، شاه فرمانی را در باره تشکيل . شد

فاکت بسيار بارز در اين . شورای عالی دولت صادر کرد
 -ميان، تقويت موقعيت پسر عمو و شوهر خواهر شاه

سردار داوود بود که حق کنرتل ارتش، وزارت امور 
برات و نيز رياست مستقل و وزارت خما) کشور(داخله 

در واقع، او تنها . قبايل را به دست آورده بود
گرداننده سياست داخلی کشور شد، که اين کار به خودی 

 -خود می توانست موجب اصطکاک با خنست وزير برحال
نکته مهم اين بود که داوود کنرتل   .هاشم خان گردد

ارتش و قبايل  -بر دو نيروی اصلی دولت افغانستان
 .را به دست آورده بود) پشتون(افغان 

 
سپرده شده بود که 535هرم ديگر قدرت به عبداجمليد زابلی

رهسپار امريکا گرديده بود، مگر، بار  1948به سال 

                                                 
534 . FO 371/75625, May 16th 1949,  Elections for the Afghan National Council 

پا به  1902تاجيک تبار از هرات، به سال  -عبداجمليد زابلی.  535
سر . ی کار را از گمرک هرات آغاز کرددر آوان جوان. گيتی گذاشت

جايی که با موفقيت به کسب و -در مسکو به سر می برد 1920از سال 
در طول جنگ داخلی در افغانستان در . کار بازرگانی می پرداخت

 -به عنوان مياجنی ميان رهربی شوروی و شاه سرنگون شده 1929سال 
 . امان اهللا خان عمل می کرد

 
در افغانستان خنستين بانک و خنستين  1930دهه در اوايل سال های

مگر با اين هم، کسب و کار . شرکت سهامی را در کابل پی ريزی کرد
 .در هرات پيش می برد -اصلی خود را در زادگاهش
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مقامات بااليی دولت برای پذيرفنت پيشنهاد ديگر با 
کرسی وزارت اقتصاد ملی و نظارت بر وزارت  کار در

 .بودهای ديگر خبش، به کشور برگشته 
 

سراجنام هم يک نکته بسيار مهم ديگر، افزايش توجه 
بود که جانب » پشتونستان«افغانستان به مساله 

افغانی آن را چونان ضياع حقوق پشتون ها که در پی 
پارتيشن هند بريتانيايی در ترکيب پاکستان در آمده 

 .بود، ارزيابی می کردند
 

تاسيس اين گرايش بی پرده در هفته های خنست پس از 
در گسرته قبايل  -شورای عالی دولت پديدار گرديد
» اسامبله های ملی«پشتون، ظاهرا از طريق انتخابات، 

يکی از اين اسامبله . نامنهاد آغاز به تشکل منودند
استاد شناخته شده  -ها را در وزيرستان فقير ايپی

در زمينه راه اندازی ) از زمان جنگ جهانی دوم(
 536.دکرللی رهربی می انرتيگ های بين امل

 
منطقه زير اداره دولت فدرال، اما (در گسرته  قبايل 

 برخوردار از خود خمتاری گسرتده در امور داخلی
 Federally Administered Tribal Area /FATA ( که در ترکيب دولت

پاکستان شامل شده بود، منادهای دولتی پديدار گرديده 
 ... و» درفش ملی پشتونستان«مانند  -بود

                                                                                                                                                             
سفر دور و درازی را به اروپا برای به دست آوردن  1936در سال 

سپس هم  در کرسی وزير جتارت و 1938از سپتامرب . وام آغاز کرد
گفتگوهايی را با  1941و 1939در سال های . اقتصاد ملی گماشته شد

او هوادار . رهربان آملان در باره مهکاری های اقتصادی پيش برد
برای درمان  1941در اوايل . کابل بود -بغداد -ايجاد حمور برلين

به خارج از کشور رفت و چندين سال در آملان و سويس به سر برد و 
 .به ميهن بازگشت 1946به سال سر اجنام 

FO 371/52293 1946. Records of leading personalities in Afghanistan.  
. بار ديگر به مست وزير اقتصاد ملی گماشته شد 1948زابلی به سال 

به پويايی های پر شور سياسی  1950- 1940در اواخر سال های دهه های
ی به ميان آمده در آن سال پرداخت و تقريبا با مهه گروه های سياس

 .ها متاس داشت
در فرجام هم سال های دراز تا زمان مرگ خود در سن صد و اند 

 .سالگی در امريکا زندگی کرد
536. British documents on foreign affairs: reports and papers from the Foreign Office 
COI/Confidential print. Gen. eds P. Preston and M. Partridge.  Part  V, From 1951  
through  1956, Series  B,  Near and Middle East 1951. Ed. Bulent Gokay.  Volume  1. 
Afghanistan,  Persia  and  lraq, Bethesda, MD : LexisNexis, 2005. P. 5. 
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فوند خمصوص «در کابل ايجاد  1950در اوايل سال های دهه

اعالم گرديد، که زير پوشش رياست مستقل » پشتونستان
. بود) وزير وقت داخله -زير نظر سردار داوود(قبايل 

روزنامه های کابل مهه روزه گزارش هايی در باره کمک 
های مالی خيرخواهانه برای محايت از پشتون های خارجی 

افغانستان «) به پول افغانی(اعانه نيم ميليونی از 
اعانه های ناچيز افغان  گرفته تا (Afganistan bank)»بانک

 .ها عادی به چاپ می رساندند
 

. اقدامات جانب افغانی اساسا دارای بار تبليغی بود
نتوانستند در گسرته مرزی باخرتی » اسامبله های ملی«

، اين هراس پديد با اين هم. انندمب پاکستان پايدار
که جدايی ) به ويژه در ميان آگاهان بريتانيايی( آمد

طلبی پشتونی در گسرته قبايل می تواند به کابل سرايت 
منايد و در آن جا در باره ايجاد پشتونستان مستقل 

 537.اعالم منايند
 

اختالفات افغانستان و پاکستان و مساله پشتونستان به 
نزديکی ميان هند و  پيمانه شايان توجهی زمينه ساز

                                                 
دولت افغانستان  برای خنستين بار مساله اعطای استقالل به .  537

، 1942تون گسرته مرزی  هند بريتانيايی را هنوز در سال قبايل پش
در هند به سر می برد، مطرح کرده   C. Cripps)(هنگامی که هيات کريپس

بود، اما بريتانيايی حل مساله استاتوس آينده مستعمرات خود را 
 .تا پايان جنگ به تعويق انداختند

 -.]گ-مود خانشاه حم[، در آستانه تقسيم هند، 1947در تابستان سال 
رييس کابينه افغانستان در لندن گفتگوهايی را اجنام داد، جايی 
که به او اعالم گرديد که استان مرزی مشال باخرتی، خبش جدايی 

 -دولتی) کانفيگوراسيون(صرف نظر از پيکربندی (ناپذيری از هند 
اين کار افغان ها را بر آن بر  .بود و خواهد ماند) سياسی نو آن

که تقاضای خود را برای بررسی جامعه بين املللی، از مجله انگيخت 
در سازمان ملل متحد مطرح منايند، و مهچنين کارزار محايت عملی و 
تبليغاتی از هواداران وضعيت خاص پشتونستان را به راه 

 .بيندازند
 

يکی از کارمندان پيشکسوت دولتی و  -به گفته حممد اسلم خان ختک
هربی افغانستان در سيمای داوود خان و ديگر ديپلماتيک پاکستان، ر

نسبت به مهتايان .] گ-در اين بازی[منايدگان خاندان يحيی خيل 
پاکستانی خود برتری هايی در زمينه داشنت جتارب بيشرت در مانور 

 .دهی ها در مسايل بين املللی و سياسی  برخوردار بودند
Khattak,  Mohammad Aslam Khan. A Pathan Odyssey. Edited with a Foreword by James 
W. Spain. Karachi, Oxford University Press, Second. Ed., 2005. - P. 69, 74-75.    
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هر چند هم آن گونه که آگاهان . افغانستان گرديدند
بريتانيايی می پنداشتند، رهربی مجهوری سکوالر هند 

) اتوکراسی(جواهر لعل هنرو و رهربان دولت مستبد 
 538.اسالمی افغانستان هيچ وجهه مشرتکی با هم نداشتند

 
 -با اين هم، رهربان وقت پاکستان ديد ديگری داشتند

 1949آن ها باور داشتند که افغانستان و هند در جوالی 
سازشنامه سری يی را در باره مهکاری در مساله کشمير  
که موجب کشيدگی ميان دو  کشور نوپای آسيای جنوبی 

گرديده است، امضاء ) مجهوری هند و مجهوری پاکستان(
 .  منوده اند

 
بر پايه اين سازشنامه، گويا هندی ها در صورت 

يروزی نظامی وعده سپرده بوودند سرزمين های کرانه پ
 -ختک539.های باخرتی رود سند را به افغانستان بسپارند

: ديپلمات و سياستمدار پيشکسوت پاکستانی می نگارد
هيچ مدرکی دال بر موجوديت چنين سازشنامه يی در «

اما کابل به مطالبات خود در باره راه . دست نيست
در مناطق قبايلی که به ) ندومرفرا(اندازی مهه پرسی 

                                                 
538  .Stephens J. Horned moon. An account of a journey through Pakistan, Kashmir, and 
Afghanistan. Ernest Benn Limited, L., 1966. -  P. 267.    

شايان ياد آوری است که در باره مشی ابزاری و منفی : يادداشت. 539
هند پيوسته . هند در مسايل افغانستان کمرت پرداخته شده است

افغانستان را در با دامن زدن به مساله پشتونستان، کوشيده است 
برابر پاکستان بر انگيزد تا آن کشور را زير فشار گاز انربی از 

 . فروبپاشانددو سو قرار دهد و 
پاکستان هم در برابر، با هبره گيری از ابزار بنيادگرايی و تند 
روی اسالمی کوشيده است دولت های اولرتاناسيوناليستی حاکم بر 

که در پی (افغانستان را که در گذشته از پشتيبانی شوروی پيشين 
برخوردار ) نابودی پاکستان به منظور راهيابی به آب های گرم بود

برای کنرتل (و کنون مورد محايت امريکا، انگليس و اسراييل بودند 
 . قرار دارد، تا مرز نابودی زير فشار سهمگين بگيرد) پاکستان

  
اين گونه، روياروی های هند و پاکستان، افغانستان را به کارزار 
کشمکش های بی پايان دو قدرت منطقه يی مبدل ساخته و زيان های 

به گونه يی که هستی آن را زير سوال . تفراوانی به آن رسانده اس
راه برونرفت از اين تنگنا اين است که با روی کار . برده است

آمدن يک دولت فراگير ملی در افغانستان، به ادعاهای بی مورد و 
بی پايه افغانستان بر پاکستان پايان داده شود و با عقد يک 

ارضی بر  و عدم ادعای قرار داد عدم مداخله در امور يک ديگر
خط « خامنانسوز و تباهکن زير نظارت سازمان ملل به ماجرای يکديگر
  .گ-.پايان داده شود» ديورند
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باشندگان شانس انتخاب استقالل را بدهد، ادامه می 
اين کار در هنگام تقسيم هند، وقتی که می  -داد

توانستند  تنها  بين پاکستان و هند يکی را 
 540».برگزينند،  اجنام نشده بود

پشتونتبار، که در عين زمان جتربه کار در  -ختک
به ) interwar(ن دو جنگ جهانی افغانستان را در دوره بي

عنوان مناينده بازرگانی برای دولت هند بريتانيايی 
کرسی دبير اول هيات به  1953داشت، در اوايل سال 

 . ديپلماتيک پاکستان ديگر مستقل در کابل گماشته شد
 

ختک به هبره گيری از رشته های ديگری هم اميدوار 
خدمت  پدرش قلی خان که سال های بسيار در. بود

بريتانيايی ها بود، خدمات ارزنده يی را در گرماگرم 
                                                 
540  .Khattak, M.A.Kh.  A Pathan Odyssey … P. 69 – 70 

ايجاد  -خود ختک بر آن بود که هبرتين گزينه برای حل مشکل پشتون
ين انديشه را او ا. کنفدراسيون پاکستان و افغانستان خواهد بود

برای مهاتايان افغانی خود در طول مدت ماموريت ديپلماتيک خود در 
ختک يکی از داليل شکست گفتگوهای ميان . کابل ابراز می داشت

پاکستان و افغانستان در اين باره را دسيسه های سازمان های 
اطالعاتی دو کشور می خواند، که تا حد زيادی قرين به واقعيت 

 80. ص مهان جا،. است
 

ايجاد کنفدراسيون ميان پاکستان و افغانستان عملی : يادداشت
در گام خنست، بنا به خمالفت امريکا، روسيه، هند و ايران و . نيست

نيز کشورهای آسيای ميانه که هيچ کدام در ايجاد آن ذينفع 
حال می گذريم از اين که . هر يک به داليل خود شان. نيستند

درصد نفوس يعنی اکثريت  65ان که نزديک به باشندگان مشال افغانست
باشندگان کشور را تشکيل می دهند؛ به هيچ رو آن را خنواهند 

 .پذيرفت
 

. ممکن است ايجاد کنفدراسيون مساله پشتون را برای چندی حل منايد
مگر، ديری خنواهد گذشت که اين کار منجر به جتزيه کنفدراسيون بنا 

از سوی ديگر، هرگاه . واهد گرديدبه نشانه های تباری و زبانی خ
از ديدگاه تيوريک حل مساله پشتون با تشکيل کنفدراسيون ميان 
افغانستان و پاکستان ممکن پنداشته شود، مشکالت ديگری که در اين 
کنفدراسيون در خبش مشالی آن پديد خواهد آمد، بارها پيچيده تر از 

تان، چون پای کشورهای تاجيکس. مساله پشتون خواهد بود
ازبيکستان، ترکمنستان و ايران را با پشتيبانی روسيه و هند در 

 .مساله خواهد کشاند که پيامدهای آن را دشوار است پيش بينی منود
 

 -تنها راه خردورزانه حل دمکراتيک و دادگرانه مساله پشتون
ايجاد احتاديه منطقه يی ميان سه کشور ايران، پاکستان و ايران 

 -نی فيلد مارشال ايوب خان پيشنهاد کرده بودچيزی که زما .است
 .گ
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-در برابر امير حبيب اهللا کلکانی[ 1929جنگ داخلی سال 
خيل که در افغانستان روی کار ابرای خاندان يحي.] گ

در قدرت ماندند؛  1970آمدند و تا اواخر سال های دهه
 .اجنام داده بود

 
ختک  -م داشتبا اين حال، اين بازی، نيمرخ ديگری ه 

و مهکاران او با سياستمداران جمربی سر و کار داشتند 
که در کوره دسيسه های لندن در برابر مسکو و بر عکس 
دسيسه های مسکو در برابر لندن، پخته و گداخته شده 

گونه دسيسه ها  نبودند و سال های بسياری مهانا مهي
. سرشت موقف بی طرفی افغانستان را تشکيل می دادند

کستان در آن برهه چنين سياستبازان ماهر و ورزيده پا
از مجله به اندازه کافی وارد و آگاه در . يی نداشت

 .مسائل پيچيده مرزی
 

اين واقعيت که دولت جوان پاکستان عضو جامعه 
بريتانيا ) مشرتک املنافع يا مهسود(کشورهای کامنولت 

 گرديده بود، برای آن محايتی را در درون ساختار جديد
چنين پنداشته می شد . بين املللی سياسی تضمين منی کرد

که پيوسنت پاکستان به جرگه کشورهای خانوداه مشرتک 
املنافع انگليس می تواند به اين بينجامد که 

 . افغانستان در حوزه نفوذ شوروی برود
 

افسانه هتديد شوروی، حتا انديشه ناپايدار و زود گذر 
» گر آسيای جنوبیسن«مبدل ساخنت افغانستان به 

را سر از نو زاييد که ) »باستيون آسيای جنوبی«(
برای حتقق خبشيدن به آن، احيای طرح لنکسرت و گسيل 

 1948مقادير زياد جنگ افزار و ساز و برگ که در  سال 
در بندر کراچی گير مانده بود، به آن کشور در نظر 

  541.گرفته شده بود
 

زان نفوذ در باال بارها ياد آور شديم که مي
ايدئولوژيک شوروی در افغانستان در سراسر تاريخ 

                                                 
برنامه ريـزی شـده    1951در اين کارروايی که در اواخر اپريل . 541

رهربی هند   . بود، بريتانيای کبير حتا با برگ هند هم بازی می کرد           
در برنامه داشت وامی به ميزان ده ميليون روپيه با شرايط سهل             

قع، به افغانستان هديه داده     به دسرتس افغانستان بگذارد که در وا     
 .می شد و يک حمموله جنگ افزار را هم به دسرتس آن کشور می گذاشت

 - DO 35/2471A Afghanistan, 21, 26 April 1951..   
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. گذشته روابط شوروی و افغانستان بس کمرنگ بوده است
ارزش های جهان بينی و سياسی شوروی برای بيشرت 
باشندگان آن کشور بيگانه بود و راستش خود  مهسايه 

گسرته جويی (مشالی آن در عمل به دنبال پخش چنين چيزی 
 .نبود) ايدئولوژيک

 
آن چه مربوط به حضور اقتصادی شوروی می گردد، در 
سال های خنست پس از جنگ، اين حضور بنا به داليل واضح 

عرضه سوخت : به چند موافقت نامه ها و پروژه مهکاری
به مشال افغانستان، گسيل مهندسان برای ساخت ذخيره 

 .حمدود می شد... سوخت در مزار شريف و هرات و
 

به زودی به ابتکار کابل، اين مهکاری  با اين هم،
افغان ها در هبره برداری از  -آغاز به گسرتش کرد

خاستگاه های نفتی در گسرته مرزی در مشال ذينفع بودند 
و اميدوار به جذب کارشناسان شوروی در اين کار 
بودند، با آن که در پی اعطای امتيازاتی به 

  542.منايندگان ديگر کشورهای خارجی نبودند
در اين ميان، روند سياسی داخلی در افغانستان به 
گونه فزاينده يی اشکال پيچيده تری را به خود می 

شاهی اهدف تاسيس  1949در فرمان دوم نوامرب . گرفت
فراهم آوردن مشی  -شورای عالی دولت تبيين شده بود

وفاداری به پادشاه و شاهی مشروطه، رعايت حقوق 
های افغانستان و پاکستان افغان ها در هر دو سوی مرز

 ...و
 

در اين حال، اعالم گرديده بود که منافع ملی بايد 
سنگ  -وحدت ملی . باالتر از منافع فردی قرار بگيرد

 .بنای اوليه و نيروی اخالقی اصلی است

                                                 
، 82سياسی روسيه، فوند  -بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی.  542

 .186، برگ 1127، کارتن 2پرونده ويژه 
سفير  -س پذيرايی از سلطان امحد خانبرگرفته از يادداشت صورت جمل
 .1952اگست  22افغانستان در مسکو به تاريخ 

روند گسرتش مهکاری ها ميان شوروی و [تا جايی اين روند  
زير سايه فشار توسعه تشبثات امريکايی ها رفته .] گ-افغانستان

نادسن  -افزون بر پروژه هلمند، که از سوی کمپانی موريسون -.بود
ی از شرکت نفت کاليفرنيا پيش برده می شد، آن ها به منايندگ

قراردادی را در عرصه تفحص و اکتشاف نفت در افغانستان برای مدت 
امريکايی ها مهين گونه در بافتار . ده سال امضاء منوده بودند

 .   ميسيون فنی سازمان ملل در افغانستان پيشگام و پيشتاز بودند
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شاه هم ميهنانش را فرا خواند از بذل هيچگونه مساعی 

رج و از  ه.  برای زدودن اختالفات داخلی دريغ نورزند
مرج  و اختالل بپرهيزند و جلو آن را بگيرند و با 

زمينه تدوين اصالحات اداری، اقتصادی،  –تقويت دولت
انتخاب  .آموزشی و ساير ساماندهی ها را فراهم سازند

و جمازات مقامات دولتی ديگر بايد بر پايه عدالت و 
 543.برابری، مطابق قوانين کشور صورت گيرد

 
عقالنيت، (استه از راسيوناليسم اقدامات دولت، که برخ

مديريتی و نيز مالحظات رمسی سياسی بود، در ) خردورزی
فضای واقعی اجتماعی روی دست گرفته شده بود که 

حفظ (ويژگی آن حفظ بسياری از خصوصيات جامعه سنتی 
...) پشتون ها و  -ساختار قبيله يی تبار برتر کشور

 . بود
 

افغانستان در سال  عامل مهم زندگی اجتماعی و سياسی
نقش چشمگير روحانيت در آن  1950-1930های دهه های 

 :بافت مذهبی کشور چنين می منود«. بود
 ،.]گ-)حنفی[(سنی  - درصد 85 
 ،.]گ-)جعفری اثنا عشری[(شيعه  - درصد 10 
 امساعيلی،.] گ-شيعه[درصد  2-3 
 ) قاديانی(هواداران مذهب امحديه  -درصد/. 5
 544».ن ساير مذاهبپيروا -درصد 5/1

                                                 
به چاپ » اصالح«در جريده  2/11/1949منت فرمان شاهی تاريخی . 543

برگردان انگليسی آن و يادداشت توضيحی پيوست آن در . رسيده بود
 FCO- 1949.ميان اسناد و مدارک سفارت بريتانيا در کابل موجود است

. 
 

بويکو در اين جا دچار اشتباه شده  و اين  :يادداشت گزارنده.  544
رای افغانستان آمار را که در باره بافت مذهبی پاکستان است، ب

) قاديانی ها( چون در افغانستان پيروان مذهب امحديه. آورده است
به گمان غالب، بافت مذهبی افغانستان قرار . اصال زندگی ندارند

 :زير است
 )حنفی(درصد سنی  80-79نزديک به  -
از مجله هزاره ها، قزلباشان و (درصد شيعه  20-19نزديک به  -

 ،)امساعيليان
يز اهل هنود که تعداد آن ها به چند هزار درصدی بسيار ناچ -

 .نفر می رسد



 411 صفحه …دولت و اپوزيسيون در افغانستان
 

خبش شايان توجه قوه قضايی در سيمای دادگاه های 
شرعی، دارالوکاله ها و هم کنرتل معينی در عرصه 

نصاب (آموزش و پرورش به مشول برنامه های آموزشی
در مهه هنادهای آموزشی بدون استثناء در دست ) تعليمی

 . روحانيت مانده بود
 

ر روحانيون از بنا به سنجش ديپلمات های شوروی، مشا
نفر  180،000مهه قماش ها در افغانستان در آن هنگام به 

اين در حالی بود که مشار باشندگان کشور . می رسيد
بر پايه . ميليون نفر برآورد می شد 12نزديک به 

نفر آموزگار سرگرم  3630گزارش سفارت شوروی در کشور 
 ز مجله نيم آنان را مالها تشکيلاآموزشدهی بودند که 

به هفتاد هزار 545)فکريون( مشار انتلگنت ها. می دادند
هزار و نفر کارگران  115نفر و دانش آموزان نزديک به 

  546.نفر می رسيد 15000نزديک به 
 

. روحانيون از امتيازات شايان توجهی برخوردار بودند
از دارايی های آن ها ماليات گرفته منی شد، جامعه 

ختيار آن ها می دينی بودجه يی را که دولت در ا
. گذاشت، بنا به صوابديد خود به مصرف می رساندند

                                                                                                                                                             
شايد هم مشار بسيار کم يهودی که بسياری از ايشان به خارج  -

 .از کشور مهاجرت کرده اند
مشار اندکی هم آتش پرستان که در هرات و استان های باخرتی  -

 .گ-.کشور بود و باش دارند
-  
به گونه  به زبان پارسی دری) انتلجنت(کلمه انتلگنت .  545

 -ترمجه دقيق اين کلمه فکريون. روشنفکر ترمجه شده است -نادرست
کسانی که به کارهای فکری و مغزی اشتغال دارند، مانند کارمندان 

در منت . است... دولتی، ناشران، آموزگاران، استادان دانشگاه و
 .هم منظور از کليه  کسانی است که به کارهای فکری اشتغال دارند

  
روشنفکر، من ديدگاه هايم را در سخنرانی يی که در سال  در باره

در مسکو داشتم، به تفصيل بازگو منوده بودم که   2002اگست  12
کتاب افغانستان به کجا می رود؟ بازتاب  263. فشرده آن  در ص

 . گ-.يافته است
 

بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند رفرنتوری در .  546
، 241، پوشه 14، کارتن 39] ، پرونده ويژ1957سال باره افغانستان، 

 .10-8برگ های 
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جالب اين اين است که اين و ديگر امتيازات به 
  547.روحانيون پيرو مذهب تشيع داده منی شد

شايد منظور از مسجدهای پل [(مالهای مساجد جامع کابل 
-)خشتی، شاه دو مششيره، شهر نو، عيدگاه و ارگ باشد

 500 - 200هزينه ماهانه يی بين از دولت کمک.] گ
-100معاش خادمان مساجد عادی بين. افغانی می گرفتند

برای آن ها مهچنان لباس های رايگان داده می . بود 200
در پايتخت، به مالها کوپون هايی داده می شد که . شد

با آن ها می توانستند در فروشگاه های ويژه مواد 
 . رندغذايی را به هبای ارزان دريافت دا

 
رهرب روحانی با نفوذ،  -نور املشايخ 1956تا سال 

پس از . سرکرده واقعی روحانيت در افغانستان بود
حضرت فضل عمر خان  -رييس خاندان جمددی.] گ-درگذشت[
حضرت شير  -، پسر بزرگش)معروف به مالی شور بازار(

مناينده . ابراهيم جمددی جانشين او گرديد -پاچا جان
رييس سنای  -ن، فضل امحد خانديگر اين خاندا

نفوذ اين خاندان در ميان قبايل . افغانستان بود
 . پشتون واليات جنوبی، قندهار و غزنی گسرتش داشت

 
خاندان نقيب بود که  -خاندان سرشناس مذهبی ديگر

برادران شير آقا علی و افندی  -منايندگان برجسته آن
ر پيروان او د. بودند548فرزندان نقيب بغداد –جان

استان مشرقی و در هر دو سوی مرز افغانستان و 
در آينده، افندی جان که . پاکستان زندگی می کردند

شاه آقا سيد امحد ابن سيد حسن بغدادی  -نام کامل او
است، از شهرت بيشرتی برخوردار ) سيد امحد گيالنی(

 .از مجله در عرصه سياسی. گرديد
) دارالعلوم(او در مدرسه  1950در اواخر سال های دهه
او زبان انگليسی را خوب می . پغمان درس می خواند

دانست و نسبت به برادر بزرگرت خود که با ناديده 

                                                 
اين گونه تبعيض مذهبی تا دوره رياست مجهوری بربک کارمل .  547

تنها در دوره او بود که روحانيون اهل تشيع نيز . ادامه داشت
 . گ-.مشمول امتيازات دولتی شدند

ه رييس منظور از خاندان پير گيالنی است که سلطان عثمانی ب. 548
، پيشوای طريقه قادريه، )جيالنی(شيخ عبدالقادر گيالنی –اين خاندان

لقب نقيب االشراف داده بود و در ميان مردم به نقيب بغداد يا 
 .گ-.پير بغداد معروف بود
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گرفنت احکام اسالم پنج مهسر گرفته و مشروبات الکلی می 
 . از اعتبار بسيار بيشرتی برخوردار بود... نوشيد و 

 
افندی جان از مهان آوان جوانی، ديدگاه های بسيار 

ال داشت و بر آن بود، که افغانستان بايد از ليرب
دستاوردهای متدن غرب در حوزه علم و فناوری هبره مند 

 .گردد
 

او در عين زمان، پايين بودن تراز دانش روحانيون 
مسلمان را در مسائل شرعی با برخورد انتقادی 
ارزيابی می کرد و رسالت خود می پنداشت تا اسالم را 

افندی جان خود را از . بسازداز احنرافات پاکيزه 
و در اواخر سال های 549پيروان جديديسم به مشار می آورد

از سوی برخی از آگاهان چونان مناينده جريان  1950دهه 
و برای  550بورژازی ملی در اسالم و سياست مشرده می شد

 .دولت و هوادانش نسبت به خاندان جمددی پذيرا تر بود
 

ه های با نفوذ اسالمی سومين نفر در سلسله مراتب چهر
در اين دوره، گل آقا جان آخند زاده تگابی از پروان 

پدر او، مالی تگاب . بود، که لقب فخر املشايخ را داشت
را 551»خالديه«او در تگاب مدرسه . لقب شيخ االسالم داشت

امير امان اهللا خان به خاطر خدماتش . تاسيس منوده بود
ستمری مادام در مبارزه با  انگليسی ها، به او م

 . العمر اعطاء منوده بود
 

                                                 
جريان اصالحی يی در اسالم است  -)نوگرايی –از عربی(جديد ايسم .  549

رخی ديگر کشورها در که در خبش آسيای ميانه امپراتوری روسيه و ب
منايندگان آن مسلمان را به هبره گيری . اوايل سده بيستم پديد آمد

از دستاوردهای علمی برای ترقی کشورها و توده های خاور فرا می 
 .خواندند

اطالعات در باره رجال برجسته مذهبی افغانستان به مشول خاندان 
 -سلينکين .ف.صل ترين وجه در کتاب مفبه م) گيالنی(نقيب بغداد
، )سده بيستم 70-60در سال های ( اپوزيسيون و دولت: افغانستان

 . آمده است 187-181. ص.، ص2004
  

بايگانی سياست خارجی روسيه، فوند رفرنتوريس در باره .  550
 .16، برگ 241، پوشه 14، کارتن 39، پرونده ويژه 1957افغانستان، 

ه افتخار خالد ابن شايد ب. وجه تسميه اين مدرسه روشن نيست.  551
يکی از صحابه پيامرب اسالم و از سرداران جنگی مسلمانان  -وليد

 .  گ-.گذاشته شده باشد
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 ،نادر شاه پس از نشسنت بر ختت به جای امان اهللا خان
اما رييس . اين امتيازات او را برايش نگه داشت

. مناينده خاندان جمددی اعالم شد -غيررمسی روحانيون
تنها پس از جنگ جهانی دوم، دولت، با تالش برای 

 -شور بازار.] گ-مالی[متعادل ساخنت نفوذ خاندان 
جايگاه تگابی را تا مقام سوم سلسله .] گ-جمددی[

درست با تکيه بر  .مراتب مذهبی افغانستان باال برد
او بود که کارزار تبليغاتی مبارزه به خاطر استقالل 

اما تگابی نتوانست .  پشتونستان راه اندازی شده بود
تاثير جمددی ها در . انتظارات دولت را برآورده سازد

 . يان قبايل پشتون باال تر بودم
 

پيشوای مذهبی استان اسرتاتيژيک مهم هرات در مرز 
شريف، که از خود ) گازرگاه(مير صاحب گذرگاه  -ايران

 .مسجد و مدرسه داشت، بود
 

ويژگی متمايز روحانيون هرات موقعيت پويای آنان در 
مسائل مربوط به زندگی داخلی و خارجی افغانستان 

نيمه خنست » مجهوری«ی که شايد در دوره پديده ي. بود
در دوره نائب احلکومگی عبدالرحيم ( 19 30سال های دهه 

 .بروز منوده بود) خان نائب ساالر صافی
 

دانشمند رشته اهليات که در سال  -صالح الدين سلجوقی
در کرسی مفتی استان هرات کار می کرد و  1920-1915های 

عارف و مطبوعات و پسان ها با باالروی از نردبان م
و ديپلماسی؛ سرشناس ) منايندگی پارملان(مهچنين سياست 

 .گرديد، نيز از فرزندان مهين استان بود
 

سلجوقی به يکی از پيشتازان و پيشگامان پرداخنت 
روحانيت به سياست و گذار از حوزه شرعيات به حوزه 

مگر، با آن هم او در اين حال . سياست حرفه يی گرديد
 .ای واپسگرايانه اش را حفظ منوده بودديدگاه ه

خليل اهللا خليلی مناينده نوعی از گرايش های فکری 
قضا و «متفاوت از باور به (التقاطی اسالميزه شده 

مشاور  1953بود که سر از 552)سلجوقی» تقدير«و » قدر

                                                 
ديدگاه های فلسفی استاد صالح الدين سلجوقی را می توان در . 552

» جتلی خدا در آفاق و انفس«آثار ايشان که نامربدار ترين آن ها 
 یکوشش مهسر ايشان بانو به 1344اين کتاب در سال . است، باز خواند
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مطبوعاتی شاه و ديگر مقارن با آن هنگام سخنور و 
 .نويسنده سرشناس بود

 
-1920رويدادهای سياسی سال های دهه هایخليلی که از 

جان سامل به در برده بود، ديگر طرف اعتماد خنست  1930
شاه حممود خان و مهه اعضای خاندان شاهی شده  -وزير
او مهچنين مفتخر به تدوين تفسير مفصل قرآن به . بود

با اين مهه، در ميان مردم چونان . زبان پشتو بود
 . شهرت داشت »خراسانی«استاد ادبيات سبک 

 
خليلی نيز پيوسته مايل بود تا راهوار خود را در 

راندمانی که در پاييز  -کارزار سياست جوالن بدهد
او . زندگانی برای او به تراژدی معنوی مبدل گرديد

با برآمد به هواداری از اپوزيسيون اسالمی در سال 
نتوانست با رهربان اين اردوگاه زبان  1980های دهه
تا اين که در مهاجرت در پاکستان ديده . بدمشرتک بيا

 .از جهان فرو بست
 

از فارغان  پسر مولوی کاموی[داکرت حممد موسی شفيق 
نيز مهره برجسته يی در اليه  -.]گ-مدرسه ديوبند

او فارغ دار العلوم . انتلکتوئل روحانيت بود
بود که پسان ) مصر(پغمان و دانشگاه االزهر ) مدرسه(

. را در دانشگاه کلمبيای امريکا ديدها دوره کاملی 
شفيق در امريکا شايستگی های ليدرشپی خود را به 

اجنمن مسلمانان «او در دانشگاه کلمبيا . منايش گذاشت
پژوهشگران تاريخ سياسی . را بنياد گذاشت» کلمبيا

افغانستان در باره کارنامه شفيق به ندرت چيزی ياد 
اوايل سال های  اين در حالی است که او در. می کنند

 .برای چندی صدر اعظم کشور بود 1970دهه
 

روحانيت در افغانستان در سال های پس از جنگ يک اليه 
) به خصوص از باال(بوروکراتيک شده يا ديوانساالر 

 -ارگان رهربی يا ارگان مشورتی دينی. جامعه بود
بود که که از سوی ) مجعيت العلما(شورای عالی علما 

 . ايجاد گرديده بود 1929در ماه دسامرب  نادر خان هنوز
 

                                                                                                                                                             
محيرا ملکيار سلجوقی در کابل به زيور چاپ آراسته شده  -دانشور

 .است
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شورای ديگر علما که به عنوان يک واحد ساختاری 
 .عدليه بود -دولتی فعاليت می کرد، وزارت دادگسرتی

 
در باره بورکراتيزاسيون روحانيون بلندپايه اين  

حممد شاه  -فاکت گواهی می دهد که دبير شورای علما
پرورش دينی در رياست رشاد مهزمان رييس گروه آموزش و 

 –مستقل مطبوعات و نيز سردبير ارگان مرکزی روحانيت 
  553.بود» پيام حق«هفته نامه 

 
 3000در ميانه های سده بيستم در افغانستان بيش از

دينی ) يا مکاتب متوسطه بيشرت خانگی(مدرسه ابتدايی 
وجود داشت، که در آن ها نه بر آموزش عمومی اوليه، 

 .ی تاکيد می شدبل به تربيت دين
 

و ساير هنادهای ) مکتب های سرکاری(مدرسه های سکوالر 
 . باب 679تنها  -آموزشی بسيار کمرت بود

دارالعلوم ها  -مدارس عالی آموزش دينی معترب 
از مجله  -بودندکه مشار آن ها تنها به ده باب می رسيد

  554.سه باب در هرات، و دو باب در کابل
 

زده سال ادامه می يافت آموزش در مدرسه ها دوا
مشاری از .] گ-مانند ليسه های سکوالر يا سرکاری[

در کابل » دار العلوم عربيه«فارغان، شامل اکادمی 
مشار اين گروه مهراه با طلبه های مدرسه . می شدند

آموزش و پرورش . نفر می رسيد 300پغمان نزديک به
- 50به روحانيون آينده ماهانه به ميزان. رايگان بود

 555.پرداخته می شد) کمک هزينه (افغانی مدد معاش  100
                                                 

بايگانی سياست خارجی روسيه، فوند رفنرنتوری در باره . 553
، برگ 241، پوشه 14، کارتن 39، پرونده ويژه 1979افغانستان، سال 

25. 
ديه فعال دار العلوم اس -در مزار شريف نيز مدرسه عالی دينی.  554
) شير خدا(اسد اهللا  -وجه تسيمه اين مدرسه از لقب حضرت علی. بود

 .گ-.گرفته شده است
بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند رفرنتوری در .  555

، برگ های 241، پوشه 14، کارتن 31باره افغانستان، پرونده ويژه 
نسبتا کمی در تاريخنگاری ميهنی و خارجی افغانستان، آثار . 18-19

مانند ويکتور (در باره روحانيت افغانستان به چشم می خورد 
گوسی، عبدالستار سيرت، درانی و . سيکويف، گ. آر.کارگون، آر

.(... 
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از ميان دانش آموزان جوان مسلمان، پيروان گرايش 
 -های گوناگون ايدئولوژيک و سياسی مانند ليربال

... حمافظه کار و -دموکراتيک، سنت گرا، راديکال
برآمدند که اين امر با ريشه های آن ها، ويژگی های 

کشورهای مهسايه و جهان در کل وضع وقت در افغانستان، 
  556.ربط می گرفت

 
جدا از مذهبی بودن سرسختانه بيشرتينه باشندگان و 
موجوديت شبکه های گسرتده يی از ساختارها و هنادهای 

پس از  دينی، روحانيت افغانستان در دوران اوليه
ناداری  -جنگ، ارتباطات گسرتده بين املللی نداشتند

از سوی فوندهای مالی خارجی کشور و توجه اندک به آن 
را در مرز بسيار پايين ) زيارت مکه(اسالمی، تراز حج 

 .سه هزار نفر در هر سال نگه داشته بود
 

متاس های رهربان روحانی کشور با سازمان های اسالمی 
از مجله بين املللی مانند ليگ جهان اسالم و (خارجی 

و  بسيار اندک 1960، دست کم تا اوايل سال های...)
هر چند، آموزش و پرورش در بزرگرتين 557.ناپايدار بود

) هند(، مدرسه ديوبند )مصر(االزهر -مرکز علوم اسالمی
و مدرسه ابو حنيفه در ازبيکستان بسيار با پرستيژ 

 558.مشرده می شد

                                                                                                                                                             
: زير نام . يو. اثر  الوروف آ -يکی از نو ترين کار ها در زمينه

 -سياسی در افغانستان در نيمه دوم سده بيستم -سازمان های مذهبی
ده بيست و يکم، مسکو، پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه اوايل س

 . است 2009علوم فدراسيون روسيه، 
 

شايان توجه است که بسياری از استادان و نيز شاگردان مدرسه .  556
ها و هنادهای مذهبی افغانستان نقش های مهمی را در روندهای 

 . گ-.سياسی کشور بازی منودند
557 . Schulze R. Islamischer Internationalismus im 20. Jahrhundert. Leiden, 1990 

روشن است دولت های وقت افغانستان خود نيز در گسرتش .  558
پيوندهای روحانيون افغانی با سازمان های اسالمی خارجی ذينفع 

چيزی که درستی اين مشی شان را در دهه های پسين سده . نبودند
 .ايش گذاشتبيستم و وضعيت کنونی کشور به روشنی به من

 
و سراسر دهه های  1970شگفتی بر انگيز اين در سال های اخير دهه

اين متاس ها چنان گسرتده شد که شکل لگام گسيخته و هار  1990و 1980
به گونه يی که زمينه راهيابی صدها سازمان و . را به خود گرفت

هناد مشکوک نامنهاد اسالمی وهابی را به ويژه از کشورهای عربی و 
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سياسی  -خنستين جتربه ساخت و ساز حزبی. 5-2
 -و حزب دموکرات )»جوانان بيدار-»ويش زمليان«(

 :)ملی
اقتصادی و ديگر نا به سامانی های دوره واری های دش

های جنگ جهانی دوم و پس از جنگ، چالش های اجتماعی 
را در جامعه افغانستان حادتر ساختند که اين امر در 

جنبش ها و گروه  پديد آيیخودآگاهی سياسی و  باالروی
از پيشينيان تاريخی خود  در سرشتکه (های نو سياسی 

نند مشروطه خواهان و جوانان ، ماندمتفاوت بود
افغان، جريان های ديگر انديشه سياسی و اجتماعی 

 .؛ بازتاب می يافت)نيمه خنست سده بيستم
 

بزرگرتين گروهبندی سياسی  1946در اين بسرت، به سال 
جوانان  -به پشتو(» ويش زمليان« -559دوره دمکراسی خنست

ظهور منود و پسان ها از ديدگاه سازمانی  560)بيدار
 . هنادينه شد

 
تاريخ اجتماعی و سياسی افغانستان  ی درمرحله نو

هنادمند شدن سياسی در مهانا  که ه بودآغاز گرديد
با ايجاد ريخت های نوين زندگی  جامعه افغانستان

سياسی، مانند ايجاد گروه های حزب منا و ساير اشکال 

                                                                                                                                                             
ستان به افغانستان فراهم منود که فاجعه کنونی تا جايی ره پاک

 .گ-.آورد اين روند لگام گسيخته است
 

مهچنين شايان ياد آوری است که در گذشته ها تقريبا مهه طلبه های 
افغانی برای آموزش به خبارا و مسرقند می رفتند و در مدرسه های 

ها اين بود که ويژگی اين مدرسه . بزرگ آن ديار آموزش می ديدند
در تفاوت از مدرسه های هند بريتانيايی سياسی نه، بل تنها 
مدرسه های سنتی اسالمی بودند که بيشرت زير تاثير جريان های 

در سده بيستم، پس از انقالب اکترب . تصوفی قرار داشتندعرفانی، 
در شوروی ديگر کسی از افغانستان برای آموزش های دينی به پار 

 .گ–. دان منی رفتفرا رو -دريا
منظور از دمکراسی نيمبند دوره شاه حممود خان پس از پايان .  559

 . گ-.جنگ جهانی دوم است
 جوان -زملی:  شايان ياد آوری است که در زبان پشتو دو واژه.  560
سازمان مورد نظر در مشاری از جا . داريم جوامنرد و عيار -حلمیو 

و در برخی ديگر از جاها ) جوانان بيدار(» ويش زمليان«ها به شکل 
مگر با توجه . آمده است) جوامنردان بيدار(» ويش حلميان«به شکل 

عام شده است، ما هم آن ) جوانان بيدار(» ويش زمليان«به اين که 
 گ -.را به مهين شکل می پذيريم
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مناقشه  -برای مثال، تعامل صلح آميز(و پديده ها 
اين . ازتاب می يافتب )ولت و اپوزيسيونآميز ميان د

بسياری از  آماج ،نوآوری های اجتماعی و سياسی
 -مطالعات پژوهشگران ميهنی و خارجی گرديده است

تاريخ نسبتا در اين راستا توجه آن ها را  پيداست
ويژگی های (پر ماجرای گروه ويش زمليان  مگر کوتاه

بر آن ر ساختار رهربی و تاثي آن، راهربد و تاکتيک
 . به خود جلب منوده است...) باورهای عمومی و

 
ديدگاه عام و روی هم رفته تا جايی موجه اين است که 

جتربه خنست و در هنايت ناکامی در » جوانان بيدار«
ليربال و  -راستای راه اندازی جنبش گسرتده بورژوا

انديشورزانه بود که با خود جامعه  -بيشرت ادبی
 .تپيوندهای سستی داش

 
 1946در هبار سال » جوانان بيدار«گروه مبتکر ايجاد 

در بافت آن، سخنوران، . به منصه ظهور رسيد
عبدالرووف  -نويسندگان و رجال اجتماعی سرشناس

بينوا، گل پاچا الفت، غالم حسن صافی، قيام الدين 
 561.شامل بودند...خان خادم و ديگران 

 
ين نامه درست اعضای اين گروه خنستين پيش نويس آي

نسخه تدوين و  300در 1946سازمان را در سال ) منشور(
 .پخش منودند

                                                 
اسناد دسرتس بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه نشان می .  561

پنداشت 1946بايد سال را » ويش زمليان« دهد که تاريخ پايه گذاری
پژوهشگر ازبيک تبار افغانی برای خنستين  -سيف اهللا قوياش. 1947نه 

هر چند هم هيچ مدرک مستندی . بار به اين نکته اشاره کرده است
 .در زمينه نياورده است

جنبش «: فشرده رساله پايان نامه دکرتی او زير نام: نگاه شود به
ايگاه آن در زندگی اجتماعی و سياسی افغانستان و جبيدار جوانان 

علوم  )اکادمی(، پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه »)1964 –1929(
 . 12.ص. 1994فدراسيون روسيه، 

افغانی ديدگاه نزديک به ) پشتون تبار(پژوهشگر ديگر  -واک. گ
 . اين ديدگاه قوياش دارد
زير نظر » افغانستان مسايل جنگ و صلح«نگاه شود به کتاب 

 .پروفيسور داويدف
 

اين اثر از سوی اين کمرتين به زبان پارسی دری ترمجه و : يادداشت
، هتران به زيور چاپ »نشر انديشه«از سوی بنگاه  1378به سال 

 .گ-.آراسته شده است
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متحد کردن مهه  ،يکی از انديشه های اصلی اين سند

افغان ها که از آمو تا سند زندگی می کنند، در چهار 
مهچنين اهدافی . بود» افغانستان کبير« -چوب يک دولت

آموزش چون مبارزه با پسمانی، بالندگی فرهنگ ملی و 
با اين . و پرورش در برابر سازمان گذاشته شده بود

مهه، يک سال بعد، برنامه بازنگری شد و از آن انديشه 
  562.حذف گرديد» افغانستان کبير«ايجاد 

 
، از سوی نيروهای مهين گروه، کتابواره يی 1947به سال 

 500در» ويش زمليان«در سيمای جمموعه مقاالت زير نام 
اين ديگر مانيفست راستين سازمان . دنسخه به چاپ رسي

                                                 
درست مهين بند سند، آرامانگرايانه بودن و بی پايه بودن .  562

در . ن را نشان می دادشعارهای بلندپروازانه تدوين کنندگان آ
پس از جتزيه هند و پديد آيی کشور پاکستان » جوانان بيدار«واقع، 

ديگر منی توانستند رمسا با داشنت ادعاهای واهی ارضی بر پاکستان، 
آن هم پس از به رمسيت شناخته شدن آن کشور از سوی مهه کشورهای 

، خواهان جهان، از مجله افغانستان با مهين مرزهای جغرافيای سياسی
چيزی که پنهانی از سوی شوروی . جتزيه و نابودی آن کشور گردند
و تا کنون هم از سوی دولت کنونی (پيشين و هند دامن زده می شد 

اين بار به ياری امريکا، انگليس و  -تبارگرای  افغانستان
 .)اسراييل دامن زده می شود

 
رفته را  با اين هم، جای شعار بازگردانيدن سرزمين های از دست

گرفت که » احقاق حقوق حقه برادران پشتون و بلوچ«شعار گوشخراش 
چه، سرنوشت . آن هم شعار پوچی در سال های جنگ سرد بيش نبود

پشتون ها و بلوچ های پاکستان هيچ ربطی به باشندگان افغانستان 
مهان . ندارد و مطلقا امر داخلی کشور پاکستان و خود آنان است

تاجيک ها، ازبيک ها و ترکمن های باشنده گونه که سرنوشت 
کشورهای ازبيکستان، تاجيکستان و ترکمنستان هيچ ربطی به 

هر گونه مداخله در امور آنان، . باشندگان افغانستان ندارد
مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل ارزيابی شده و چونان نقض 

 .آشکار موازين حقوق بين الدول است
 

وانيم در قبال سرنوشت توده های مهتبار، مهزبان روشن است ما منی ت
و مهفرهنگ خود در کشورهای مهسايه از مجله پاکستان بی تفاوت باشيم 

مگر، به هيچ رو حق مداخله . و نسبت به مهه آن احساس مهدردی داريم
چنان که آن ها نيز چنين حقی را . در امور آن ها را نداريم

 .ندارند
يارويی با اين خطر، با حربه پسان ها پاکستان برای رو

بنيادگرايی و تند روی اسالمی به ياری اعراب وهابی به ميدان آمد 
که زيان های فراوانی به کشور رساند و منجر به بربادی و تباهی 

 . گ-.آن تا مرز فروپاشی و نابودی گرديد
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بود که جوانان بيدار را به احتاد و مبارزه برای 
 .پيشرفت فرا می خواند

 
بعدی که در دو هزار نسخه به چاپ ) رساله(کتابواره 

که آن را در مببئی  رسيد، بر ضد روحانيت ارجتاعی بود
 .غالم حسن صافی به چاپ رسانده بود

 
مشارکت پويايی در  1920ی دههغبار، که خود از سال ها

ويش «جنبش دموکراتيک داشت، می نويسد، که ايجاد 
در ميان مشار . اعالم شد 1947آشکارا در سال » زمليان

روی هم رفته (بسياری از بنيادگذاران و اعضای آن 
او علی اخلصوص از موسی شفيق، ) نفر پنجاه نزديک به

الم حسن صافی مولوی عبيداهللا صافی، نور حممد تره کی و غ
وابسته نام می برد که دو تن اخير را به عنوان 

  563.بر می مشارد» گروه زابلی«به
 

در نتيجه کارهای تدارکاتی مقارن با ميانه های سال 
در کابل، قندهار، جالل آباد و مزار شريف 1950های دهه

خنستين منايندگی های سازمان و در سپتامرب مهان سال در 
برگزار شد که در آن » ويش زمليان«کابل خنستين کنگره 

چهل مناينده از چهار سازمان ياد شده در باال برگزار 
کنگره برنامه   1950سپتامرب  15شد و در جلسه تاريخی 

مهچنين تصميم گرفته 564.و آيين نامه حزب را تصويب منود

                                                 
شايد منظور از مهکاری تره کی و صافی با زابلی در عرصه های .  563

» گروه زابلی«در اين جا سخن بر سر حضور . وده باشدغير سياسی ب
چه، غبار خود بعدتر بر فاصله گرفنت . نيست» ويش زمليان«در جنبش 

به عنوان مثال، او . زابلی از سازمان ويش زمليان تاکيد می منايد
از مقاالت » ويش زمليان«با شرح حمتويات کتاب معروف مانيفست 

. ه شامل آن نبودند، ياد می کندنويسندگان اعضای حزب و کسانی ک
 .نگاه شود به جلد دوم افغانستان در مسير تاريخ

دهار زابلی به عنوان ننور حممد تره کی در شرکت ميوه ق: يادداشت
کاتب کار می کرد و پسان ها هم در دفرت منايندگی شرکت زابلی در 

 مگر در باره اين که مهکاری حممد حسن صافی با زابلی در کدام. هند
آن چه روشن است او يکی . عرصه بوده است، اطالعاتی در دست نيست

از کارمندان بلند پايه وزارت جتارت بوده است که اين وزارت زير 
 .گ-. نظارت زابلی کار می کرده است

 
آيين «و » ويش زمليانبرنامه «....نگاه شود به پيوست مشاره.  564

 رت شوروی در کابل ترمجان سفا -ساگف. ترمجه آ. »نامه ويش زمليان
در باره افغانستان،  بايگانی سياست خارجی روسيه، فوند رفرنتوری

 . 77 - 75، برگ های 226а، پوشه 1کارتن  33B، پرونده ويژه 1951
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کميته مرکزی  با هيات سه -شد تا ارگان واحد رهربی
  565.ورده شودنفری از هر سازمان به ميان آ

 
در  1950نوامرب 6کميته مرکزی ويش زمليان به تاريخ 

کابل در نشست منايندگان کميته های استانی تشکيل 
 : ترکيب آن به شرح زير بود .  گرديد

 : از دفرت کابل
کارمند بلند پايه  -ساله 45 ،غالم حسن خان صافی -

 وزارت جتارات،
 

 :از واليت مشرقی 
سخنور، از قبيله  - ساله 37 ،صديق اهللا خان رشتين -

هند ( مومند از استان مرزی مشال باخرتی پاکستان
پشتو (رييس اکادمی پشتو  -)بريتانيايی پيشين

 ؛ )تولنه
 

 :واليت غزنیناوه از 
روزنامه نگار، از قبيله  -ساله 33،کی نور حممد تره -

) News bulletin( بولنت خربی دبير پيشين خبش نشرات -تره کی
 .ن ها به اکادمی پشتو ادغام گرديدکه پسا

 
 :از منايندگی قندهار 
سخنور، از قبيله علی  -ساله 40،عبدالرووف بينوا -

» کابل«رييس پيشين اکادمی پشتو، سردبير  جمله  -زايی
 و مدير يکی از خبش های رياست نشرات؛

کارمند پيشين وزارت  -ساله 36 ،فيض حممد خان انگار -
، )آذرخش( »انگار«زنامه اقتصاد، ويراستار رو

 1950که در ماه جوالی (سازمانده احتاديه دانشجويی 
 ، )دستگير شده بود

) مسلخ(مدير کشتارگاه  -ساله 35 ،غالم دستگير خان -
 . کابل

 
 : از دفرت جالل آباد

                                                                                                                                                             
 . نامه حزب را چونان ضميمه برنامه حزب می آورد

بايگانی سياست خارجی روسيه، فوند رفرنتوری در باره .  565
برگ . آ 226، پوشه 1ب، کارتن  33نده ويژه ، پرو1951افغانستان، 

57. 
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نويسنده و سخنور، عضو  -ساله 45گل پاشا الفت،  -
ارگان غير  -»ولس«اکادمی پشتو،  سردبير روزنامه 

 رمسی حزب؛ 
ساله، نويسنده، معاون رييس  46قيام الدين خادم،  -

 . اکادمی پشتو
 

 :از دفرت گرديز   
روزنامه نگار، از قبيله جاجی  -ساله 40حممد پکتيانی، 

واليت جنوبی، معاون اداره تبليغات رياست مستقل 
 قبايل

ساله، رييس اداره ماليات  38حمی الدين روشان،   -
 . وزارت ماليه

 
ن هنگام، از دفرتهای سازمان در مزار شريف و در آ

ديگر شهرستان ها به کميته مرکزی منايندگانی گزيده 
پذيرش اعضای تازه از سوی کميته های حملی . نشده بود

بر اساس درخواست های شخصی و بدون سفارش اعضای 
 .پيشين سازمان اجنام می گرفت

 
زمان مشار کل اعضای سا 1951مقارن با ميانه های سال 

 130 -کابل: نفر رسيد، که قرار زير هپن بودند 815به 
 10 -نفر، گرديز 150-نفر، جالل آباد  300 -نفر، قندهار
نفر، پل  80-نفر، بغالن 15 -نفر، ميمنه 105 – نفر، مزار

 566.نفر 5 –نفر، هرات  30 -مخری
 

هفت عضو کميته مرکزی شامل   دفرت کابلدر هسته رهربی 
 : بودند

 ف بينوا،عبدالروو -1
 گل پاچا الفت،   -2
 حممد حسن صافی،  -3

                                                 
بايگانی سياست خارجی روسيه، فوند رفرنتوری در باره .  566

، برگ 226، پوشه 1، کارتن33، پرونده ويژه 1951افغانستان، سال 
61. 

در بسياری از پژوهش ها در زمينه تاريخ جنبش اجتماعی 
صد : دهند افغانستان، ارقام به بارها پايين تری را نشان می

مبارزه باوری . نور الدينف آر: برای منونه نگاه شود به. نفر
نيروهای چپ دمکراتيک و راست اسالمگرا در افغانستان در نيمه دوم 

 .47. ، ص2003، »پرور ميهن«سده بيستم، چاپ بنگاه انتشارت 
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 صديق اهللا رشتين، -4
 نور حممد تره کی،  -5
 فيض حممد انگار،  -6
 . حممد پکتيانی.] گ-نيک[ -7
 :و مهچنين چهار عضو ديگر سازمان ...
 -ساله، از قبيله بارکزايی 27حممد دين ژواک . 1 

 زبان پشتو در وزارت دفاع آموزگار
 سخنور، طلبه مدرسه -هسال 25حممد موسی شفيق، . 2 
 مدير اداره ديپو -ساله 42يا، شامهرد مل. 3
نويسنده، کارمند شرکت  -ساله 36عبدالرزاق فراهی، . 4

 .قند
 

در بافتار برخی ديگر از کميته های حملی کسان سرشناس 
 : زير بودند

 :  در قندهار -  
خان قبيله توخی، عضو  -ساله 34عبداهلادی خان توخی،  -

 رداری قندهار؛شورای شه
 عالقه دار، -ساله 35حاجی الف،   -
از سران خنبه قبيله علی  -ساله 34عبداالحد خان،  

 زايی؛
رهرب روحانی از منطقه قندهار  -حممد يوسف جان آقا -

 . .] گ-از خاندان جمددی[ معروف به حضرت ده خواجه
 
 :در جالل آباد -  
استان از خان های  -ساله 28عبداهللا خان غمخور،  -

 مشرقی، سخنور؛
 مناينده روحانيت؛ -روح اهللا پاچا - 
پسر پاچا لعل، رهرب روحانی با نفوذ  -حکيم اهللا پاشا -

 .از استان شرقی
  

 :  در گرديز -   
 »اورنگ«سردبير روزنامه  -ساله 38نور حممد پيوندی،  -
  

 :  در مزار شريف -   
مدرسه  مدير -ساله 46مولوی عبيد اهللا خان صافی،  -
 ؛ »اسديه«
مدير عامل شرکت احتاديه -ساله 38حممد حکيم خان،  -

 بلخ؛ 
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خان قبيله افريدی از  -ساله 50شهزاده خان افريدی، -
 ، پناهگزين؛)پاکستان(ايالت سرحد 

مدير تئاتر  -.]گ-يا اورمُل[ اورُمر .] گ-غالم حممد[ -
 ؛ .]گ-)بيدار ننداری[(مزار شريف 

 سردبير روزنامه بيدار؛ -ساله 31جوهرشاه،  -
 . مستوفی بلخ -حممد افضل خان -
 
 : در  هرات  -

 پزشک، عضو شورای شهرداری -داکرت عبدالرزاق خان امحدی
  
 :  در ميمنه -
سردبير روزنامه  -ساله 38حممد ناصر خان پرخاش،  -
 »ستاره«
 

    
 
 :  در فراه -
» سيستان«سردبير روزنامه  -عبدال عنان خان دردمند -

567 

                                                 
قسمت دوم جلد (افغانستان در پنج قرن اخير  664. فرهنگ در ص.  567
را نيز جزو موسسان ويش زمليان  حممد انور  اچکزیام کسی به ن) اول

 . می مشارد
مسايل جنگ و صلح، زير نظر : در فصل پنجم کتاب افغانستان

پروفيسور داويدف، ترمجه عزيز آريانفر، چاپ انستيتوی خاور شناسی 
، 1378فرهنگستان علوم فدراسيون روسيه، نشر انديشه، هتران، 

ک اجتماعی و جنبش های دمکراتيک در رهيابی انديشه های دمکراتي(
 :چنين آمده است 116-114. ص. ص) افغانستان

جوانان «) کنگره موسس(به گفته عبداحلی حبيبی جسله موسسان« 
برگزار گرديد که در آن بيست  1947اپريل سال  28به تاريخ » بيدار

عبدالرووف بينوا، نور حممد تره کی، گل : نفر اشرتاک ورزيده بودند
الفت، قيام الدين خادم، صديق اهللا رشتين، فيض حممد انگار،  پاچا

حممد ارسالن سليمی، حممد ولی زملی، نيک حممد پکتيانی، گلشاه صافی، 
،  لعل حممد امحدی، .]گ-)ازبيک تبار(جلوه، [عبدالکريم نزيهی

عبدالصمد پتک، غالم رمحان جرار، عبداهلادی خوژمن، شامهراد و 
 .عبداحلسين

 
د آوری است که نويسنده اين نوشتار مشار موسسان جونان شايان يا

در حالی که تنها هفده تن را بر . بيدار را بيست تن قيد می منايد
سه نفر ديگر به گمان بسيار يا از قلم افتاده است و . مشرده است

 . يا از چاپ بازمانده است
 239. افزون بر کسانی که در باال ياد آوری شده اند، غبار در ص

جلد دوم افغانستان در مسير تاريخ کسان زير را نيز از موسسان 
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غبار بر آن است که رهربی ويش زمليان به گونه شورايی 

در آغاز، دبير آن بينوا بود که پسانرت  -نبوده است
 .فراهی جايگزين او شد

 
به گونه يی که از روی مدارک آورده شده در باال و 
ديگر مدارک موثق ديده می شود،  گروه های عمده 

» بيدارجوانان «اجتماعی يی که خاستگاه و تير پشت 
را می ساختند، منايندگان روشنفکران، خان های انگليس 
ستيز افغان هوادار استقالل پشتونستان؛ بازرگانان 
کوچک و ميانه که از  رخنه سرمايه خارجی ناراضی 
بودند؛ خبشی از روحانيت و حتا گروه کوچکی از 

ياور  -برای منونه، کاپيتان عبدالعلی خان(نظاميان 
پسر بزرگ ظاهر شاه؛ سرهنگ غالم  - شاهزاده امحد شاه

رييس ستاد نيروی هوايی؛ برخی از  -علی پنجشيری
عضويت نظاميان خمفی ...). دانشجويان آموزشگاه حربی و

آن ها تنها با برخی از اعضای کميته مرکزی متاس . بود
 568.داشتند

 
در اردوگاه ويش زمليان تنی چند از منايندگان حمافل 

از خاندان  -حضرت حممد يوسف -مذهبی نزديک به دولت
يکی از اعضای شورای علما   –جمددی؛ موالنا قاضی هبرام

  569.نيز ديده می شدند... و
 

دانشجويان، از نويد خبش ترين گروه ها برای پر کردن 
عضو کميته  –.] گ-انگار[به فيض حممد . حزب بودند

                                                                                                                                                             
عبدالشکور رشاد، فتح حممد ختگر، : خوانده است» جوانان بيدار«

نور حممد قاضی خيل، حممد ناصر لعل پوری،  صوفی ولی حممد، آقا حممد 
کرزی، غالم حممد پوپل، حممد طاهر صافی، عبدالعزيز خان، عبداخلالق 

لی، نور امحد شاکر، حممد رسول مسلم، حممد حسين ريدی، واسعی، حممد ع
حممد نورخان اعلم، مولوی عبيداهللا صافی، ظهور اهللا مهدرد، حممد شريف 
قاضی، عبداملنان دردمند، آقای مليا، عبدالصمد ويسا، حممد برکی 

 » ...و
 .65-61مهان جا، برگ های .  568

. ف. مويچ، ماخرا. ت. اين فاکت را علی اخلصوص در پی ار.  569
 -افغانستان: نگاه شود به. سلينکين نيز برجسته ساخته است

. 45. ، ص2004سيمفيروپل، ). 70-60در سال های (اپوزيسيون و دولت 
سلينکين از محايت جميد زابلی از جنبش ويش زمليان نيز ياد آوری می 

با اين هم، يافنت مدارکی دال بر اثبات چنين چيزی را به جز . کند
و » جمموعه مقاالت در باره ويش زمليان«رتاک زابلی در کتاب از اش
 .   نتوانستيم بيابيم» ويش زمليان.... «رساله 
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رهنمود داده شده  1950مرکزی در اوايل سال های دهه
 570.را ايجاد منايد» اديه دانشجويیاحت«بود تا 

                                                 
در اين جا بايد برجسته ساخت که مشردن انگار چونان .  570

چه، خنست اين که حمصل . بنيادگذار خنستين احتاديه حمصالن اشتباه است
 -فريد شايان. استبودن او در دانشگاه کابل پرسش بر انگيز 

گوينده سرشناس صدا و سيمای افغانستان و رييس اجنمن ژورناليست 
برای چندی  1343ها که پس از رخدادهای معروف تظاهرات سوم عقرب 

با انگار از «خود رييس احتاديه حمصالن بود، در زمينه می گويد که 
او حتصيالت دانشگاهی نداشت و نقشی هم در پی . نزديک آشنا بودم

خنستين احتاديه حمصالن با اذن و . ريزی خنستين احتاديه حمصالن نداشت
صدر اعظم برای به منايش گذاشنت  -استشاره شخص شاه حممود خان

دمکراسی و آزادی بيان از سوی يک عده از دانشجويان مانند مير 
تاسيس شده بود که پسان ها حزب خلق به رهربی ... علی امحد شامل و
را به تريبون خود مبدل ساخت و مهين موضوع هم  داکرت حممودی آن

 .  موجب از ميان رفنت خنستين احتاديه دانشجويی گرديد
 

مگر احتاديه حمصالنی که پسان ها تشکيل گرديد، دستاورد جنبش پر 
جوش و خروش دانشجويی مهان برهه بود که روی موج های توفنده و 

توان کس مشخصی را خروشان اين جنبش پديد آمده بود و به دشوار ب
 . به تنهايی بنيادگذار آن انگاشت

 
آن چه می تواند در باره انگار مقرون به واقعيت باشد، اين است 
که شايد انگار از مشاری از کسانی که در جنبش حمصالن و پايه گذاری 

 ».خنستين احتاديه حمصالن نقش داشته بودند، پشتيبانی کرده باشد
 

يکی از رهربان جنبش  -نشاد ذبيح اهللا عصمتیمهچنين باری از زبان روا
کس خاصی بنيادگذار آن نبود «دانشجويی و احتاديه حمصالن شنيدم که 

با اين . و پديد آيی احتاديه خنست، خواست خود شاه حممود خان بود
هم بايست گفت که گروهی از دانشجويان نيز خواستار تشکيل احتاديه 

وقت و زمان روشن است بدون اذن مگر با توجه به شرايط آن . بودند
دولت کسی جرئت چنين کاری را نداشت تا اين که شاه حممود خان 

 ».اجازه تشکيل آن را داد
 
فرهنگ در اين باره بدون آن که از کس مشخصی به نام بنيادگذار  
  665.  احتاديه حمصالن نام بربد، در ص) و يا بنيادگذاران(

حمصالن پوهنتون ...«: گاردافغانستان در پنج قرن اخير می ن
و مکاتب عالی پايتخت نيز احتاديه حمصالن را تاسيس منوده ) دانشگاه(

در تشکيل اين . و بر دولت فشار آوردند تا آن را به رمسيت بشناسد
احتاديه، اشخاص دارای متايالت سياسی خمتلف شرکت داشتند و در 

ت معارف و کنفرانس هايی که شرکت در آن آزاد بود، کارهای وزار
 . »حکومت را از زاويه های خمتلف بررسی و انتقاد می کردند

 
در طی جنبش های «: چنين می نگارد 261-260. ص.غبار در زمينه در ص

سياسی يی که در کشور به عمل آمد، حمصالن يونورستی کابل حصه 
اين ها با حلقه های سياسی، مطبوعات آزاد و دست . فعالی گرفتند
اسبات سياسی بر قرار کردند و باالخره در آغاز سال چپ پارملان من
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اين اولين احتاديه . به تشکيل احتاديه حمصالن پرداختند) 1950( 1329

متام صنوف عالی ليسه های کابل در . حمصالن در تاريخ افغانستان بود
عقب اين احتاديه ايستاد بودند و عموم روشنفکران مبارز و حلقه 

 .دار ايشان بودندهای سياسی و معلمين طرف
 

ی و ارتباط زاحتاديه از خود برنامه و پروگرام و کميته های مرک
مير علی امحد : اعضای کميته اجراييه احتاديه اين ها بودند. داشت
با لغو احتاديه از طرف حکومت با سيد حممد  1329او در اواخر (شامل

ورت آقای طاهری کنون در شهر فرانکف[ خان ميوند، حمسن خان طاهری
، حبيب خان صافی و حيدر خان نورس برای دايم .]گ-زندگی می کنند

و سه نفر ديگر عظيم خان طاهری، شاه علی اکرب شهرستانی و اخرت 
شامل بعدا از . خان بره کی برای يک سال از فاکولته ها طرد شدند

 ). حمبوس نيز گرديد 1341 -1336
 

، سيد حممد خان )او بعدا حبس و تبعيد گرديد(حممد يونس سرخابی
، حممد نعيم قندهاری، )او بعدا از فاکولته طرد و تبعيد شد(ميوند

او بعدا از فاکولته ( اسعد حسان غبار، حممد عارف غوثی، بربک خان
 1331طرد و در جريان تظاهرات انتخاباتی شورای ملی بازداشت و از 

ق بربک و حممد حسن خان شر( ، حممد حسن شرق)حمبوس گرديد 1335تا 
، حممد يحيی ابوی، حبيب خان )مربوط دسته سردار حممد داوود بودند

دل، عبدالواحد وزيری، حممد اسحاق عثمان، هدايت خان، حممد 
 . ابراهيم خان، و چند نفر ديگر

 
اما به زودی کميته اجراييه احتاديه حمصلين به دو دسته چپ و راست 

ها داير می منود،  احتاديه جمالس تشکيل می کرد، کنفرانس. منقسم شد
و در سينما تئاتر ليسه استقالل درامه های انتقادی و انتباهی 

اين درامه ها . دلچسپ به شکل يک مبارزه طبقاتی متثيل می کرد
ماهيت فاسد اداری را نشان می داد و در روح جوانان جنبشی ايجاد 

 . می کرد
 

برتسيد  اين است که حکومت از اين هنضت سياسی جوانان و نسل نو...
و جمال بيشرت زندگی را از اين جريان سلب و عمر احتاديه را در هفت 

 »).1950نوامرب (ماه کوتاه منود 
به گونه يی که ديده می شود، غبار هم اصال از آقای انگار و نقش 

 .ممکنه او در احتاديه حمصالن ياد منی کند
 

را چنين  چگونگی ايجاد احتاديه حمصالن 154. عبداحلميد مبارز در ص
در جلساتی که از سوی يک عده از جوانان در ...«: باز می گويد

برگزار می گرديد، فعاليت های مير ) کنون ليسه امانی(ليسه جنات 
فقير حممد مومند، علی امحد شامل زاده، اسحاق عثمان، حسين نصرتی، 

عبدالواحد، نور امحد شاکر، حممد حسن شرق، سيد حممد ميوند، يونس 
عزت اهللا جمددی، امحد موسی، غنی حممودی، سيد حسان غبار،  سرخابی،

، مبارز و )رييس کوپراتيف –پسر مرحوم حممد اسحاق (حممد ابراهيم 
به حيث رييس ) وزير تعليم و تربيه رژيم استاد ربانی(حممد فاضل 

شايان توجه است که مبارز از بربک [ .کميته ادبی، برازندگی داشت
 ].گ-کارمل نام منی برد
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بعد از مباحثات طوالنی فيصله شد که احتاديه حمصالن  ،در اين جلسات

با (اجازه تاسيس توسط منايندگان انتخابی . افغانستان تشکيل شود
، از شاه حممود خان حاصل )آن که جلسات بدون اجازه جريان داشت

از روی . گرديد و احتاديه با نشان و اساسنامه خاصی تاسيس شد
استاد فاکولته حقوق و  -مهکاری حممد اکرب پاميراساسنامه که به 

يکی از ترکان جوان و  -علوم سياسی و به مشوره منی منجی اوغلو
وزارت امور خارجه افغانستان و سابق موسس و  در آن وقت مشاور

 .استاد فاکولته حقوق و علوم سياسی کابل، تدوين گرديد
 

احتاديه سياسی بل که ممثل يک  .اين اساسنامه جنبه صنفی نداشت
 .مطابق اساسنامه کميته های اداری، ادبی و ورزشی تشکيل شد. بود

. روسا و منشی های آن انتخاب گرديد و به تصويب جلسه عمومی رسيد
صرف کميته ادبی  ،ولی چون جتربه جديد بود و آشنايی وجود نداشت

به رياست استاد فاضل و کميته ورزشی به رياست اسحاق عثمان 
 . ال گرديدبسيار فع

 
با فعاليت کميته ورزشی تيم فوتبال پوهنتون لقب قهرمانی کشور 
را به دست آورده، و ورزش در متام فاکولته ها طور منظم رواج 

در روزهای چهار شنبه کنفرانس های منظم  کميته ادبی. پيدا کرد
در اين کنفرانس ها جوانان حمصل . انداختمی هفته وار را به راه 

هفته به هفته . شديد و انتقادی را ارائه می کردندبيانيه های 
ماموران دولت و حتا نظاميان اما . تعداد شنوندگان زياد می شد

در موقع عصر که . کنفرانس بودندبه لباس ملکی در مجله شنوندگان 
دقيقه برای ادای مناز متوقف می شد، صفوف بزرگ  15کنفرانس برای 

مرکب از جوانان حمصل و سامعين منازگزاران در مچن ليسه استقالل 
 . تشکيل می شد

 
چنانچه . احتاديه از سخنرانان خارج از احتاديه نيز دعوت می کرد

استاد فاکولته  -افتتاح اولين کنفرانس توسط قاضی عبدالظاهر
در اين کنفرانس ها روی مسايل حقوقی و رشد . حقوق صورت گرفت

رد انتقاد قرار می دموکراسی در کشور حبث و پروژه های دولت مو
 . گرفت

کلوب ملی از يک جناح و پيروان داکرت حممودی از جانب ديگر متوجه 
از يک طرف توسط جوانان کشور شدند و خمتصر اين که احتاديه 

از جناح ديگر توسط غبار و طرفداران شاه حممود خان صدراعظم و 
توسط حممودی جذب می شد و طور غير مستقيم رهربی می شد و کلوب ملی 

داکرت حسن شرق و داکرت عبداجمليد به جلب اعضای احتاديه می پرداخت 
ولی به موفقيتی نرسيد و اين امر سبب عکس العمل طرفداران شان 

زيرا وقتی  .شد و زمينه را برای مسدود ساخنت احتاديه مهيا ساخت
طرفداران کلوب ملی مالحظه کردند که يک جناح احتاديه از حکومت 

رفداری می منايد و جناح ديگر از غبار و حممودی و جناح شاه حممود ط
سوم که بسيار ضعيف بود، و در راس آن حسن شرق قرار داشت، و با 
دو، سه تن ديگر از شخص حممد داوود طرفداری می کرد، ديگر مايوس 

جستجو کردند و برای اين آن گرديده و راه را برای مسدود ساخنت 
ود شان ترتيب و در روزنامه انيس به منظور اساسنامه را به نظر خ

 .نشر سپردند که از طرف احتاديه رد گرديد
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فعاالن ويش زمليان کارزار سياسی پويايی را به راه 

 -آن ها آشکارا سياست های شاه حممود خان. انداختند
هيات . خنست وزير را به باد نکوهش و سرزنش می گرفتند

نزد رييس  »باريابی«منايندگی دانشکده حقوق موفق به 
خواست تا به برقراری حکومت گرديد و مستقيم از وی 

رييس  -حتا داکرت حممد انس. دموکراتيک بپردازد نظم
دانشگاه کابل نيز با ديدگاه های دانشجويان مهآوا 

                                                                                                                                                             
آن وقت در يکی از کنفرانس هاکه درام وحدت ملی اثر فضا ربی 
پژواک به منايش گذاشته شده بود و انرتک که در تفريح آن توسط حممد 

و متثيل شد و طنزی بود از فيل مرغ فروشی سردار اکرب نادم نوشته 
حکومت . مد هاشم خان صدر اعظم سابق که جتارت وی انتقاد شده بودحم

باالخره فعاليت . هبانه قرار داده و تعدادی را توقيف کرد اين را
های احتاديه نسبت به اين که اساسنامه ارائه شده دولت را 

 . احتاديه مسدود ساخته شدخود غير قانونی اعالم و  ،نپذيرفت
 

از موسسات دموکراسی در وطن از بين به اين ترتيب، يکی ديگر 
دبستان خوبی برای پرورش  نبايد متذکر شد که احتاديه حمصال. رفت

می شد که  شده بود و اگر دوام می يافت، جوانانذهنی و سياسی 
حمصالن را برای آينده کشور از حلاظ افکار سياسی با پرورش روحيه 

 .ملی تربيت منوده و جمهز به جامعه تقديم کند
 
لی با تاسف، توطئه های طرفداران کلوب ملی موثر افتاد و و

مقصد  . سپهساالر شاه حممود يکی از موسسات طرفدارش را از دست داد
کلوب ملی ساخنت دو حزب در چهارچوب کلوب بود، تا يکی گردانندگان 

از اين دو حزب حکومت را تشکيل و دومی نقش اپوزيسيون را به 
 . ده داشته باشدهع
 

در نظر [، از روش آن وقت ترکيه اقتباس شده بودکه يوه اين ش
 ،را سقوط داده .]گ-سپهساالر[ به اين وسيله حکومت تا.] گ-داشت

اين کار از يک . منايداز داخل کلوب ملی تشکيل را حکومت جديد 
طرف سردار حممد داوود و زابلی را به اقتدار می رساند و از جانب 

حزبی و آن هم حتت کنرتل کلوب ملی به در کشور سيستم دو  ديگر چون 
می بين را از ديگر جريان های سياسی از  ،در واقع  ،وجود می آمد

و متام سياستمدارانی که می خواستند از طريق احزاب سياسی به  برد
 . اقتدار دست يابند، خود به خود از بين می رفتند

 
وقتی . ی شدبه اين شکل، ديکتاتوری جتديد مگر حتت پوشش حزب حتميل م

شد تا به دعوت از غبار، حممودی و کريم نزيهی و يک تعداد ديگر 
اين حرکات . کلوب ملی شامل گردند، از مشول به آن ابا ورزيدند

يعنی موضعگيری احتاديه حمصالن و رهربان سياسی چون حممودی، غبار، 
 که سر اجنام کلوب ملی را حتريک به خمالفت شديد منود...و نزيهی
ت آن باعث ناکامی احتاديه اين خنستين موسسه دموکراسی در حتريکا

 .گ-».کشور گرديد
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او در گفتگو با يکی از کارمندان سفارت انگليس . بود
جملس وابسته به حکومت و خود دولت   -نظام اداره کشور

ازيانه را، که از سوی دو، سه نفر کنرتل می شد؛ به ت
 .نکوهش بست

 
ماه دوام يافت و  9-8هر چه بود، احتاديه حمصالن تنها 

سيزده تن از پرشور . ممنوع اعالم شد1950در ماه نوامرب
ترين هواداران آن از دانشگاه کابل اخراج شدند و 
چهار تن از آن ها به استان های جنوبی و مشالی تبعيد 

) يک تبارازب(حممد يونس -يکی از تبعيديان. گرديدند
 571.به شوروی گريخت

 
، سردار داوود، که از افزايش نفوذ 1950هبار سال

اپوزيسيون نگران گرديده بود، به رهربان جوانان 
بيدار پيشنهاد کرد به حزب دولتی تازه ايجاد شده 

در پاسخ به اين تالش ها،  .بپيوندند572»دموکرات ملی«
بند  رهربان جوانان بيدار در پيش نويس آيين نامه حزب

                                                 
روانشاد سرخابی در . منظور از روانشاد حممد يونس سرخابی است.  571

سال های دهه هشتاد در کميته دولتی طبع و نشر به عنوان کارمند 
تا می  1985از سپتامرب . اجير در اداره تنظيم نشرات کار می کردند

من برای نه ماه در مست مدير روابط فرهنگی و ارتباط خارجی  1986
اين کميته کار می کردم که در عين حال سرپرست مديريت تنظيم 

درست در مهين هنگام بود که ميان من و روانشاد . نشرات هم بودم
روانشاد سرخابی پسان ها در سال . سرخابی دوستی نزديکی پيدا شد
دوره جماهدان به عنوان ديپلمات در های دهه نود سده بيستم در 

 . مهان جا درگذشتند 1994پاريس کار می کردند که در 
 

آن چه مربوط گريخنت ايشان به شوروی می گردد، به گمان بسيار 
 -چه، روشن است که آقای سرخابی به شهر زادگاهشان. درست نيست

من خود بارها ماجراهای تبعيد شان را . ميمنه تبعيد شده بودند
مهچنين آقای داکرت اکرم عثمان جريان . ز زبان خود شان شنيده اما

تبعيد روانشاد سرخابی را در سيمای داستانی به رشته نگارش 
پسان ها آقای سرخابی به پاريس رفتند و سال ها در . کشيده اند

آن شهر می زيستند تا اين که دو باره به ميهن برگشتند و تنها 
اين بار برای کار  -که برای بار دومدر دهه نود سده بيستم بود 

 . ديپلماتيک رهسپار پاريس گرديدند
نکته ديگر اين که سرخابی هنگامی که تبعيد شد، دانشجوی دانشگاه 

 . گ-. کابل نه، بل که دانش آموز ليسه فرانسوی استقالل بود
   
افغانستان در پنج قرن اخير می  666. فرهنگ در اين باره در ص.  572

حزب «در عين حال به تاسيس يک حزب دولتی به نام .. .«: نويسد
تصميم گرفتند و در مرحله خنست آن را با عنوان » دمکراتيک ملی

 . گ-».تشکيل منودند» کلوب ملی«
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متممی را گنجانيدند، که عضويت دوگانه يا چندگانه 
 .را در احزاب ديگر ممنوع می ساخت

 
در عين حال، برخی از خنبگان حاکم می کوشيدند تا در 

برای مثال، در ماه : صفوف جوانان بيدار رخنه منايند
وزير پيشين معارف،  -، سردار فيض حممد ذکريا1950مارچ

به رهربی  به حزب مشوليتدی برای با مياجنيگری داکرت حممو
با اين هم ، . اما خواهش او رد شد. روی آورد آن

دولت به تالش های خود برای کمرنگ ساخنت روحيه و خريد 
جوانان بيدار چه از درون و چه از برون آن پايان منی 

 .داد
 

کميته مرکزی آغاز به چاپ هفته نامه  1951در سال 
خنست اين هفته نامه به   مشاره. منود) آذرخش(» انگار«

غبار تاريخ چاپ اين . (فربوری از چاپ برآمد 28تاريخ 
 ).نوشته است 1951هفته نامه را ماه مارچ 

 
 -فيض حممد انگار -مدير مسوول و سردبير هفته نامه

بود، مگر در واقع » جوانان بيدار«عضو کميته مرکزی 
انگار، : هفته نامه  از سوی هيات حترير سه نفری

اعضای کميته مرکزی به نشر می  -نوا و تره کیبي
 .رسيد

 
هفته نامه هر دو هفته يک بار به زبان های پشتو و 
پارسی با روتاتور چاپ می شد و مواد  برای انتشار 

در آغاز، تصميم . آن را در بازار خريداری می منودند
نسخه چاپ منايند، اما  500گرفته شده بود انگار را در

باال در کابل و واليات، مشارگان آن به علت تقاضای 
چاپ انگار به تاريخ . نسخه افزايش يافت 2000-1500تا
دليل اين کار  نشر . اپريل ممنوع شد 1951اپريل 22

مقاالتی بود که در آن نياز به احيای احتاديه منحله 
 .حمصالن بازتاب يافته بود

 
به ابتکار کميته مرکزی جوانان بيدار،  اين هم، اب

آغاز به نشر هفته نامه  1951جون 20سر از تاريخ حزب،
به زبان پشتو با مشارگان ) مردم(» ولس«ديگری به نام 

انديشه های حزب مهچنين از . نسخه کرد 1000)تيراژ(
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طريق روزنامه های ديگر واليتی در استان های قندهار، 
 .مزار شريف و بغالن پخش می گرديد

 
کنگره نوبتی  1951رببرنامه ريزی شده بود تا در سپتام

دوم حزب برگزار گردد که در آن رهربان جوانان بيدار 
به رهربی بينوا در نظر داشتند مساله بازنگری برنامه 

مهه  -و آيين نامه حزب و تغيير نام آن را مطرح منايند
تبديل منودن جوانان «اين تدبيرها می بايستی با هدف 

يی بيدار به يک حزب مبارز توده يی که توانا
سازماندهی و رهربی جنبش دمکراتيک گسرتده در کشور را  

 573.، مهاهنگی می  داشت»دارا می بود
 

با اين هم، . موضوع نام حزب چيز فرموليته يی نبود
برای . بود تباریبه گفته غبار دارای رنگ و بار 

مثال؛ رشتين پيشنهاد کرد نام حزب از ويش زليمان به 
 574.رگرداننده شودب) پشتون بيدار(» ويش پشتون«
 

، شاخه قندهاری حزب بيخی از پيکره اصلی 1951به سال
و برنامه خودی برآمد 575»اخوان«آن انشعاب و با نام 

                                                 
ری در باره تونربايگانی سياست خارجی روسيه، فوند رف.  573

، برگ 226، پوشه 1، کارتن 33، پرونده ويژه 1951افغانستان، سال 
59. 

جلد دوم افغانستان در  241-240.ص. غبار در اين پيوند در ص . 574
در بين حزب ويش زمليان يک تعداد حمدود ...«: مسير تاريخ می نگارد

اشخاص بودند که می خواستند حزب منحصر و خمصوص به زبان و منطقه 
» ويش پشتون«چنانی که رشتين در عوض نام ويش زمليان نام . باشد

تا در مقالتی که زير نام حزی در کتاب ويش و ح. را شعار می داد
 .اختيار کرد» ويش پشتون«زليمان نوشت، عنوان 

  
چنين بر می . »اخوان«بوده است، نه » اخوت«نام اين گروهک .  575

آيد که بويکو که اين نوشته را از جلد دوم افغانستان در مسير 
 دچار اشتباه» اخوت«تاريخ بر گرفته است، در بازنويسی کلمه 

شايد هم اين . اخوان نوشته است -باصره شده و به جای اخوت
وزير پيشين حتصيالت عالی و کنون  -(اشتباه از داکرت شريف فايض

، گزارنده انگليسی کتاب سر زده )رييس دانشگاه امريکايی کابل
به هر رو، چون منت ترمجه انگليسی در دسرتس نيست، به اصل منت . باشد

غبار در . ان در مسير تاريخ رو می آوريمافغانست 241. دری در ص
ويش زمليان قندهار ) 1951( 1330در سنبله ...«: اين زمينه می نويسد

با » اخوت«انفکاک خود را از حزب ويش زمليان اعالم و نام حزب را 
مگر ويش زمليان کابل اين انفکاک ... برنامه جديدی اختيار کرد 

 .   گ-.آشتی از سر گرفتويش زمليان قندهار را نپذيرفت و راه 
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اين حزب به تشکيل کميته های مالی حتريرات،  .منود
اين . بررسی عمومی و تبليغات و نشرات هم پرداخت

جتزيه به برخی از آگاهان امکان داد تا پديدآيی يک 
نو ويش زمليانی در قندهار را نويد بدهند، و حزب 

مهانا به شبکه گسرتده سراسری ملی آن و عضويت مشاری از 
  576.در آن تاکيد ورزند... رجال برجسته خود رژيم و

 
در مرکز کابل، مساعی بسياری به خرج دادند تا 

را به  آغوش حزب واحد » رجنيده«جوانان بيدار 
. وده از کار نربآمداما اين جتزيه بيه. برگردانند

 1952مهانا  اعضای  سازمان قندهاری ويش زمليان در سال 
مانند (دستگير شدند و بسياری از اعضای برجسته آن 

، عبداهلادی توخی، قاضی هبرام خان، خدای دوست خان
عزيز خان توخی، حممد انور اچکزايی، حممد يوسف جمددی و 

مشاری در . سال به زندان افتادند 12 -4از  )ديگران
 577.رسيدندزندگی خود پايان پشت ميله ها به 

                                                 
سفارت ) شارژ د آفر(کار دار  -به ويژه خان صاحب عبدالرمحان.  576

ديدگاه او بر پايه اطالعات . پاکستان در کابل به مهين باور بود
نگاه شود . کارمندان کنسولگری پاکستان در قندهار  استوار بود

  :به
– FO 371/92084, 15th February 1951  

 :جلد دوم افغانستان در مسير تاريخ می نويسد 241. غبار در ص.  577
مهچنين ويش زمليان در قندهار در مبارزات انتخاباتی شورای ...«

 -ملی قندهار شرکت ورزيده و يک نفر از اعضای حزبی خود
عبدالشکور خان رشاد را کانديد وکالت برای دوره هشتم شورای ملی 

کانديد مذکور عبدالغفور ولی حکومت با اعمال قوه در جای . منودند
 1331از مهين سبب در سال . خان خروتی را به وکالت حتميل کرد

يک عده رهربان ويش زمليان در قندهار و کابل به ) 1952اوايل سال (
حممد انور خان اچکزايی، عبداهلادی خان : مانند. زندان افتادند

دالصمد توخی، غالم جيالنی خان الکوزايی، قاضی هبرام خان، قاضی عب
، فيض حممد خان انگار، )در حمبس کابل(خان، حممد يوسف خان جمددی 

حممد رسول . حممد علم خان اچکزايی و حاجی حممد حسين خان هوتکی 
خان پشتون نيز در واليت بغالن تبعيد شد و حممد عزيز خان توخی 

 .جداگانه حمبوس گرديد
 

بوسی خود در در سال هشتم حم) خدای دوست خان( يک نفر از اين ها
زندان کابل مبرد و عبداهلادی خان توخی قاضی هبرام خان و عزيز خان 

حممد انور اچکزايی در . توخی تقريبا دوازده سال در حمبس مباندند
سال پنجم و قاضی عبدالصمد خان حممد يوسف خان جمددی و غالم جيالنی 

مهچنين حممد . خان الکوزايی در سال چهارم از حمبس خارج شدند
برای چهار ماه حمبوس گرديده  1329ابراهيم خان خواخوژی قبال در 

به تعقيب آن حزب ويش زمليان در دوره صدارت سردار داوود . بود
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 1947با پويايی در سال های » جوانان بيدار«در واقع، 

پرشورترين  1951در نيمه دوم . در تکاپو بودند 1951 -
 1952هر چند در اوايل سال . اعضای آن بازداشت شدند

در کابل و قندهار، تالش هايی برای از سرگيری پويايی 
در پاسخ به اين کار، . ه انداخته شده بودآن به را

دولت بار ديگر به بازداشت فعاالن قندهاری حزب 
پرداخت و رهربی کميته کابل آن را برای کار در استان 

به عنوان مثال، (ها و حتا به خارج از کشور فرستاد 
که اين کار تشکل اپوزيسيون  578،)نور حممد تره کی را

دشواری هايی رو به رو در پارملان دوره هشتم را با 
 .گردانيد

 
ويش  1950به گواهی ديپلمات های شوروی، سر از سال

زمليان در ميان صفوف خود به پخش آثار مارکسيستی 
شاخه (تاريخ حزب سراسری کمونيستی شوروی «: مانند

و مواد ديگری به زبان » مسايل لنينيسم«، »)بلشويکی
ل برای که در اواخر سا(پارسی که فيض حممد انگار 

، با خود آورده بود؛ )به شوروی رفته بود 1949درمان 
 .پرداخت

 
 -کارمندان سفارت شوروی در کابل، مهچنين آثار تبليغی

را به  زبان » مانيفست حزب کمونيست«مجله  سياسی، از
های پارسی و انگليسی به دسرتس ويش زمليانی ها می 

 579.گذاشتند
 

ی در افغانستان مارکسيست آثاربه خودی خود، نفس پخش 
منی توانست به گونه ماهوی بر ديدگاه های سياسی حتا 
مرتقی ترين خبش دموکرات های افغانی نسل خنست پس از 

انديشه های مارکسيستی هيچگاهی و  -جنگ تاثير بيفگند
هرگز در اين کشور کشش و گيرايی نداشته بود، اگر چه 

 . دندبا آن آشنا بويافته بسياری از افغان های حتصيل 
                                                                                                                                                             

عمال از صحنه سياست خارج کرده شد و تنها بعضی حلقه ) 1953(خان 
 .  گ-».های کوچکی به شکل رفقای قديم حزبی باقی ماند

امه تره کی بر می آيد، او را به به گونه يی که از زندگی ن.  578
 .گ-.فرهنگی به واشنگنت فرستاده بودند) آتشه(عنوان رايزن 

بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند رفرنتوری در .  579
، 226، پوشه 1، کارتن 33، پرونده ويژه 1951باره افغانستان، سال 

 .71-70برگ های 
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به پيمانه بسيار کمرتی اين انديشه ها می توانستند 

 -.ره يابند.] گ-در جامعه[در اشکال سازمانی 
پروفيسور ويکتور  کارگون در يکی از کارهای اوليه 
خود، پديد آيی خنستين حلقه ها و حمافل مارکسيستی را 

پيوند می  1950در افغانستان به اواخر  سال های دهه
جوانان «ن که اين حمافل از سوی دهد، با فرض اي

 581.»سازمان يافته بودند580باز گشته از تبعيد »بيدار
 

جميد زابلی که بارها از شوروی بازديد کرده بود، در 
در روسيه بيش از «چنين ابراز داشت که  1951هبار سال

ده نفر برای پيشربد کارهای کمونيستی در افغانستان 
ن ها را در آماده نساخته بودند و هيچ يک از آ

 582».افغانستان نيستند
 

 500-200مهراه با آن، او منتفی منی دانست که شايد بين
تن از هوادار سازمان ها يا انديشه های کمونيستی در 

به گمان غالب در هرات، که در . داخل کشور باشند
حزب کمونيست (در مشهد حزب توده .] گ-مهسايگی آن[

 .ردبا پايگاه های خود عمل می ک) ايران
 

از قبيله خروتی غلزايی، از ناقالن  -ناشر[سرور خان 
، يکی ديگر از رجال .]گ-سرشناس پشتون باشنده بغالن

مدير کارخانه نساجی پلخمری،  -مطلع و کارآفرين
.] گ-در آن برهه[پتانسيل نيروهای چپ در افغانستان 

او . را از اين هم  خويشتندارانه تر ارزيابی می کرد

                                                 
آشنا شده بود، نور حممد يکی از کسانی که با اين انديشه ها .  580

تره کی بود که هنگام کار در هند در منايندگی شرکت ميوه قندهار 
مربوط جميد زابلی، با مارکسيست های هندی آشنا و آثار کمونيستی 

 .  را به زبان انگليسی از آنان دريافته بود
 

در آغاز به پيمانه حمدود (سفارت شوروی در کابل نيز دست به پخش 
آثار ) انی و پسان ها به پيمانه گسرتده به شکل آشکاربه شکل پنه

تبليغی از مجله مارکسيستی به زبان پارسی که بيشرت از سوی حزب 
 .   گ-.توده ايران ترمجه شده بود، در افغانستان می يازيد

چپ (کارگون، ويکتور گريگورويچ، جهات اساسی جنبش اولرتا چپ .  581
تندرو چپ در افغانستان،  جريان های// در افغانستان) افراطی

ايران و ترکيه، پژوهشکده خاور شناسی پژوهشگاه علوم فدراسيون 
 . 10. ، ص6، مشاره 1976روسيه، 

582 . FO 371/92085, 11 March 1951. Communism in Afghanistan. 
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 4ها را در شرکت خود به دشوار بيش از مشار اين نيرو
نفر و تقريبا به مهين تعداد در بغالن می  5 -

 583.انگاشت
   

شوروی را دستاوردهای ناچيز » سرپرستان«با اين هم، 
و کمرنگ مغزشويی ايدئولوژيک دموکرات های افغانستان 

خود را » بازيگران«آن ها  -نگران و پريشان منی ساخت
ماعی شان بر می انگيختند و در به گسرتش پايگاه اجت

برای مثال، در سال . زمينه پيشرفت هايی هم داشتند
در مهان کارخانه نساجی ياد شده پلخمری خنستين  1951

از ميان کارگران تشکيل » جوانان بيدار«حلقه حزبی 
مهه اين حقايق گواه بر آن اند که طی مدت زمان . يافت

بيدار به عامل جوانان  1952-1946نسبتا کوتاهی، از 
 .منايان زندگی سياسی در افغانستان مبدل شده است

 
در شوروی با دقت پويايی های اين حزب را زير نظر  

به گونه «با اين که آن را چونان حزبی که . داشتند
جدی با پويايی های خرابکارانه و زيانبار عناصر 

و » مليت پرست و روحانيت آسيب پذير -بورژوايی
است، ارزيابی می » ابر رخنه امريکابردبار در بر«

 .کردند
 

در زمينه 1951يکی از آگاهان شوروی در کابل در جوالی
بيجا و نادرست خواهد بود هرگاه «: چنين گفته بود

را چونان يک سازمان مرتقی سياسی » جوانان بيدار«
  584».ارزيابی مناييم

 
» جوانان بيدار«با اين هم، هويت ساختاری و سياسی 

، پويايی های آن و .]گ-را حزب می خواند که خود[
حضور گسرتده منايندگی اجتماعی در آن، به وضوح نشان 

گروه سياسی حزب می داد که در واقع در افغانستان 
برای خنستين بار در نوع خود در تاريخ نوين  گونه يی

به رغم . کشور پديد آمده و به تکاپو افتاده است
ز نبود جتربه سياسی و اين، ضعف ها و لغزش های ناشی ا

جوانان «... رويکرد بيش از حد مليت پرستانه و

                                                 
583 . FO 371/100963, 1952. Communism in Afghanistan 

رفرنتوری در باره  بايگانی سياست خارجی روسيه، فوند.  584
 .81.، ص226، پوشه 1، کارتن 33، پرونده ويژه 1951افغانستان، سال 
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به دولت امکان داد تا کنرتل خود بر اوضاع را » بيدار
حفظ منايد و به مبدل شدن آن به نيروی موثر و با 

 .نفوذ در سياست داخلی کشور مزامحت منايد
 

شايد، مهانا و درست مهين وضعيت، زمينه ساز ارزيابی 
جوانان بيدار چونان يک جنبش ناسيوناليست،  شايع از

و به هيچ رو نه حزب يا حتا هسته يک حزب، بل يک 
 .گروه حزب گونه گرديد

 
افغانستان شناس روسی انتقادی ترين  -بوالتف. آ. يو

او مهه . برخورد را در ارزيابی از جوانان بيدار دارد
را » جوانان بيدار«آوندهايی را که اجازه می دهند 

ان يک حزب بررسی کرد، با ارزيابی آن ها مهچون چون
که معطوف به ) گذشته نگر(تبليغات ريرتوسپکتيف 
خنستين رهرب حزب دمکراتيک خلق  -بزرگنمايی نقش تره کی

 .می باشند، رد می کند و بی هبا و ناچيز جلوه می دهد
 

چنين تالش هايی نه تنها حتريف تاريخ «: او می نگارد
ک، بل که لغزشی است با پيامدهای جنبش ملی دموکراتي

چون تومهی را در مورد وضعيت ساختارهای . بس ناگوار
اجتماعی در افغانستان آفريده و به تبع  صف بندی 

  585».های داخلی قدرت را در گذشته و حال حتريف می کند
 

اما تالش خود او در زمينه ويرايش استاتوس جوانان 
به پژوهش های بيدار حمدود می شود به رويکردهايی 

بنيادی اخراموويچ و دوپری و ديگران که از تره کی 
در کارهای اوليه شان در ميان ويش زمليانی های 

 586.»برجسته ياد منی کنند
 

به راستی هم اخرامويچ ارزيابی خويشتندارانه يی حتا 
از ديد . از سرشناس ترين رهربان جوانان بيدار می دهد

                                                 
دمکراتيک  -پيرامون مساله پديد آيی جنبش انقالبی. بوالتف يو.  585

، مسکو، انستيتوت )اوچرک های تاريخ خلقی ايسم(در افغانستان 
 .8-7. ص.، ص1992دولتی مناسبات بين املللی مسکو،

آن چه مربوط به تره کی می گردد، گواهی های . 47. صمهان جا .  586
چيزی  -مستندی است که او به راستی يکی از رهربان ويش زمليان بود

 -1965که تا جايی موجب باالروی تند مگر کوتامهدت او در سال های 
 1979از نردبان سياسی گرديد که به گونه تراژيکی در سپتامرب  1979

 . نی از سوی امين پايان يافتدر روند کودتای دولتی درو



 439 صفحه …دولت و اپوزيسيون در افغانستان
 

ر روشن سازمانی او ويش زمليان از کدامين ساختا
جنبش در آغاز رنگ جريانی «برخوردار نبود و در کل 

را داشت که به انباشت دارندگان متايالت و ديدگاه های 
گوناگون اجتماعی می پرداخت که برای آن ها تنها 
متايل به پيدا کردن راه های زدايش نا به سامانی 
هايی که کشور با آن ها دست به گريبان بود، مشرتک 

  587».بود
 

تنها سياست دان  -588ايگور ميخاييلويچ ريسنر
افغانستان شناس شوروی وقت در آن برهه با برجسته 
ساخنت دادگرانه سياست زدگی خبش فعال جوانان بيدار 

و گذار آن سازمان به وضعيت اپوزيسيون  1949مقارن با 
رژيم، به اين نتيجه رسيد که ) پارملانی(قانونی 

نقش بالنده «ان بيدار جنبش جوان 1950مقارن سال
اگذاری اين نقش به وپيشاهنگ هنضت های اجتماعی را با 

جدا شده ن ها و گروه هايی که از پيکر خودش آن سازما
بودند، و به درجات گوناگون از نگرش های راديکال 

 589».سياسی پيروی می کردند؛ از دست داد
 

شايان ياد آوری است که اخرامويچ به مطالعه تاريخ 
 1940سياسی افغانستان در اواخر سال های دهه -یاجتماع

 -هنگامی که سازمان های اجتماعی. آغاز کرده بود
. سياسی آغاز به رويش در خاک افغانستان منوده بودند

بنا به اين دليل و ساير داليل عينی ديگر، او منی 
توانست مهه ويژگی های اين پديده نو را به سنجش 

نشريات موقوته  -بع بازبگيرد و روی هم رفته به منا
                                                 

افغانستان پس از جنگ جهانی دوم، اوچرک . ت. اخرامويچ ار.  587
 .74. ، ص1961تاريخ، مسکو، 

 1958شوروی در سال  بنيادگذار دبستان افگانيستيکای -ريسنر.  588
او در سال های پس از جنگ يکسره به سوژه های تاريخی . درگذشت

يوری . آسيا متمرکز گرديد دولتی و جنبش های اجتماعی جنوب
شاگرد او نيز در مهين راستا گام برداشت ورد پای  -گانکفسکی

با آن که او مهچنين يکی از پيشگامان و .استاد خود را پی گرفت
پيشاهنگان پاکستان شناسی ميهنی گرديد که از ديدگاه خصلت خود 

 . موضوع مطالعه حتقيق سرشار از پرابلماتيک جاری است
را چونان يکی  »خلقندای «، گروه 80.ويچ در مهين اثر، صاخرام.  589

اما نه جتربه اين گروه و نه .  بررسی می منايد از چنين گروه ها
ايدئولوژيک ديگر نيروهای اپوزيسيون مهو چنين  -ويژگی های سياسی

تاييد منی  1950منطق جنبش اجتماعی را در اوايل سال های دهه 
 . کنند
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که در ...و» ندای خلق«، »وطن«، »جوانان بيدار«
رويارويی با رژيم در ظاهر از روزنامه ها، گروه های 

. سود می جستند، تکيه داشت... ادبی و ميهن پرست و
، به عنوان مثال، آشکارا مدعی »وطن«هر چند هم مهان 

ض به حق تبارز منودن در سيمای يک حزب بود و در اعرتا
 .اين موضوع به شاه رو آورده بود

 
شايد اين پنداشت های پيشگامان بررسی موضوع مورد 
نظر و مهچنين پايگاه معين منابع و چيزی که از امهيت 
نه کمرتی برخوردار است، جمموعه يی از اعالميه های 

بوالتف را » جوانان بيدار«عمومی و رفتارهای رهربان 
جريان ميانه رو اصالح  بر انگيختند تا آن را چونان

طلب که باورهای راهربدی آن تا جايی با انديشه های 
 -توده يی های مردم باور(590نارودينک های پاپوليست

                                                 
گروهی بودند در روسيه که ) ردنيک هانا(ناردونيک ها .  590

خواستار سرنگونی استبداد و واگذاری زمين به دهقانان بودند و 
چون رشد سرمايه داری را در روسيه ناممکن می پنداشتند، هلذا به 
پيشاهنگی طبقه کارگر باور نداشتند و از مهين رو برزگران را 

 .نيروی عمده انقالبی می انگاشتند
فلسفی بر آرای هربرت شيلر و بر اين فرض اوليه  نظريه پوپوليسم«

مبتنی است که عامه مردم را افرادی ناآگاه، منفعل و ضعيف 
سده نوزدهم و به  ميانه هایتاريخچه آن را به . پندارد می

هايی مثل شوروی پيشين به وقوع  که در سرزمين رنگارنگیهای  جنبش
ها هيچ  سم سياسی اينشايد در برابر پوپولي. رسانند است، می پيوسته
ريشه مردم باوری در ميان روشنفکران تندرو روسيه در . نباشند

. پديد آمد) مردم باوران(با ظهور نارودنيک ها  1860دهه
ها بر آن بودند که روسيه بی آن که مرحله سرمايه داری  نارودنيک

را بگذراند، می تواند مستقيم به سوسياليسم برسد و اساس آن را 
دانشجويان  1870در دهه . های روستايی گذاشت بر کمونمی توان 

 .رفتند تا ختم انقالب را بپراکنند) ميان مردم(نارودنيک به روستا
 

مردم . مردم باوران در روسيه حزب آزادی و زمين را بنيان هنادند
باوری در آغاز اشاره به اين اعتقاد داشت که انقالب کار مردم 

نه اقليت مبارز ) هقانان بودکه در روسيه معنای آن د(است
های روسيه که به عمل  در پايان قرن نوزدهم مارکسيست. انقالبی

های انقالبی رقيبان  سازمانی و حزب پيشرو باور داشتند، به مهه روش
زدند و اين  )پوپوليسم( غير مارکسيست خود بر چسب مردم باورانه

 . عنوان به صورت حتقير آميز رواج يافت
 

امريکا خنست برای حزب مردم باور به کار برده شد که اين صفت در 
سنت مردم . برای دفاع از منافع کشاورزان تشکيل شد 1819در سال 

های  باوری امريکايی بعدها به حزب سوسياليست نورمن تامس و گروه
در جناح راست امريکا مردم باوری را پس از . مانند آن منتقل شد

جوزف مک کارتی و جورج واالس می در روش کسانی چون سناتور  1945
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اويل سده بيستم روسيه  –اواخر سده نوزدهم) عوامگرا
 . مهانند است، پرداز منايد

 
ناردونيک های پوپوليست، به گونه يی که روشن است، 

فرا می خواندند که از باال به  دولتمردان را به آن
توده ها حقوق سياسی شان را بدهند و آرزومند بودند 
که کشور شان مرحله تشبث بزرگ سرمايه داری را دور 

يک راست به  ،يعنی با گذشنت از کنار آن. خواهد زد
 .سوی سوسياليسم خواهد شتافت

 
پوپوليسم سياسی  ورسيونهرچه هست، به گفته بوالتف، 

ب افغانی، که از ديدگاه سازمانی در سيمای اصالح طل
تبارز منوده بود، از خارج » جوانان بيدار«

اين جريان آغاز جنبش . الگوبرداری نشده بود
چونان نيروی مستقل ) مردم باور(پوپوليستی 
 .سياسی در بسرت بومی گرديد -ايدئولوژيکی

 
تاريخ نگاری جوانان بيدار سرشار از کارهای فراوان 

در هپلوی پژوهش های بوالتف، تنها سيرهای . يستختصصی ن
. گريس، آ. ف. جداگانه يی در کتاب ها و مقاله های گ

اما شگفتی . کارگون ديده می شود. گ.گيراسيمو و و. س
بر اگيز اين است که درست تا مهين چندی پيش 

 .پژوهشگران افغانی به اين موضوع نپرداخته بودند
 
برخی از مدارک نو را سيف  1990تنها در سال های دهه  

او . تاريخ پژوه افغانی به ارمغان آورد -اهللا قوياش
کار خود را در پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه علوم 

قوياش پايان نامه دکرتی خود را در باره . تدوين کرد
 .نوشت بيدارسرنوشت جنبش جوانان 

 
قوياش رشته کاملی از مسائل را که در گذشته شالوده 

را می » انيويش زمل«علمی و فاکتولوژيک  جنبش تاريخچه

                                                                                                                                                             
ظهور چپ نو را نيز برخی با شور و شوق پيروزی جهانی . توان يافت

های روستايی اروپای  مردم باوری را در جنبش. مردم باوری مشردند
و نيز در فاشيسم و نازيسم و در بسياری از  1939شرقی پيش از 

 -برلوسکونیسيلويو . های آزادی خبش جهان سوم می توان يافت جنبش
رييس مجهور  -خنست وزير راستگرای کنونی ايتاليا و نيکال سارکوزی

 ».های اين صفت سياسی اند فرانسه دارای مشخصه
 . گ-برگرفته از ويکيپيديا
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مانند تاريخ تاسيس آن، نام های سازمان (ساختند 
؛ زير سوال برد و ترديد ... )دهندگان اصلی و

او در روند حتول اين جنبش، دو مرحله  .برانگيز خواند
و مست ) 1949-1947(تشکل ملی جنبش  : را جدا می کند
 591).1953-1949(گيری سياسی آن 

 
تعبير ديگر به خوبی مستند و تصوير روشن از سرگذشت 

خاورشناس پاکستانی  -جوانان بيدار را فضل رحيم مروت
يکی از پژوهشگران سنگين وزن جنبش های ليربال و چپ  -

جمموعه  واکاویاو به . در افغانستان، ارائه می دهد
و داليلی که پس از جنگ جهانی  بيرونیو  درونیعوامل 

يش پويايی های سياسی در افغانستان دوم به افزا

                                                 
، »افغانستان مسايل جنگ و صلح«نگاه شود به فصل پنجم کتاب .  591

دمکرات در سال های چهل و  -مقاله پديد آيی جنبش های ليربال
ترمجه پارسی، نشر انديشه، ترمجه عزيز آريانفر، هتران  114.نجاه، صپ

1387. 
 

قوياش در اين مقاله مدارک نوی در باره ساختارهای استانی و 
با اين هم بايد در نظر . شهرستانی جنبش جوانان بيدار می آورد

داشت که گفته های او بر پايه حدس وگمان استوار اند؛ تا بر 
برای منونه منی توان با تاريخ . ند تثبيت شدهشالوده حقايق مست

نوشته است،  1947اپريل  28برگزاری کنگره موسس حزب که او آن را 
 .بويکو -سازگار بود

 
پيرامون « .قآقای قوياش اين مطلب را از کتاب اسکندرف : يادداشت

مسايل خاورشناسی،  -»مساله ايجاد سازمان ويش زمليان و فعاليت آن
نه اين که بنا به حدس و گمان . نقل منوده اند 90ص 1987دوشنبه 

را به گفته  1947اپريل  28اسکندرف هم تاريخ . خود نوشته باشند
مشکل در اين است که دردمندانه اکنون . روانشاد حبيبی آورده است

اصل کتاب اسکندرف در دسرتس نيست تا ديده شود که وی اين جستار 
رگرفته اند و يا از زبان چه را از کدام اثر شاد روان حبيبی ب

 .کسی باز نوشته اند
 

اين که شاد . را سال تاسيس ويش زمليان می داند 1947غبار نيز سال 
اپريل اين سال را روز  28روان حبيبی در کدام اثر خود تاريخ روز 

نا گفته پيداست . برگزاری کنگره موسس آن نوشته اند، روشن نيست
با بسياری از بنيادگذاران ويش که با توجه به اين که حبيبی 

زمليان دوستی و آشنايی نزديک داشت، در صحت گفته او ترديدی راه 
تنها چيزی که روشن نيست، اين است که او چنين تاريخی را . نيست

 . گ-. در کدام يک از آثار خود نگاشته است
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ديد خود را از تاريخ جوانان  ه،، پرداختنداجناميد
 592.می دارد بيانبيدار 

 
آن چه مربوط به نوشته های او در زمينه می گردد، به 
پندار ما می توان پيرامون مشاری از برداشت هايش در 
باره جوانان بيدار که در خبش های خمتلف نوشته های او 

به . ينه بازتاب يافته است، به جر و حبث پرداختدر زم
حممد  -طور خاص، در باره عضويت داوود خان و برادرش

نعيم در جنبش، تاريخ پی ريزی آن و پيوند آن با 
اما ارزيابی مروت از جنبش ويش زمليان . دربار شاهی

، که هدف آن )جبهه(چونان يک جنبش گسرتده ليربال 
ستين خمالف دولت بود، تبديل شدن به يک نيروی را

پرداز مفصل پويايی های آن در بسياری از حوزه های 

                                                 
از رجال سياسی يی که در کوره  -آقای دستگير پنجشيری.  592

ياسی و جنبش روشنفکری افغانستان آبديده شده و خود رويدادهای س
ناظر و شاهد بسياری از رخداد ها بوده و با برخی از رهربان جنبش 

کتاب  114. ص. جوانان بيدار از نزديک آشنايی داشته است، در ص
دقيق «: ظهور و زوال حزب دموکراتيک خلق افغانستان می نويسد

در باره تاريخ ويش زمليان ترين پژوهش و داروی يی که تا کنون 
بر اساس . صورت گرفته است، مهانا تز ماسرتی شاه حممود حصين است

پژوهش های اين پژوهشگر، انديشه های ضد فئودالی و ضد استعماری 
داد استعماری از دل اجنمن ادبی بويش زمليان از درون شرايط است

 .کابل و مطبوعات سرکاری جوانه زد
 

ی زملی، خانه نور حممد تره کی در جوی شير در يادداشت های ول...
او سال . کابل مرکز اصلی تاسيس جوانان بيدار تذکار رفته است

را سال تاسيس اين سازمان معرفی می کند و نوشته است که  1946
خنستين جلسه اين سازمان به صورت خمفی تدوير يافت و در اوايل ماه 

د تره کی در قلعه جميد خنستين کنگره آن در خانه نور حمم 1949ثور 
 ».زابلی واقع داراالمان گشايش يافت

 
کتاب خود نتيجه گيری بسيار خرد  118. آقای پنجشيری در ص... 

مهنوا  بيخی  با آن) آريانفر(ورزانه يی می منايد که گزارنده 
گر ترکيب هيات مديره ويش زمليان بيان«: ايشان می نگارند. هستم

ه جميد زابلی و سردار داوود ست کاين احتمال قرين به يقين ا
قان، متويل کنندگان و حمرکان اين جنبش نوظهور بوده وحاميان، مش

 ».اند
 
کسانی که در ديگر منابع از آن بريادداشت های حصين، افزون  در

 نام گرفته شده است، چونان بنيادگذاران جنبش جوانان بيدار ها 
لی زملی نيز نام برده از پاينده حممد روهيلی، نور حممد پونده و و

   .  گ-.شده است
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زندگی اجتماعی را بايسته است چونان دستاورد جدی يی 
 593.در بررسی اين موضوع در نظر گرفت

 
يکی از آثار نوپيدای پسين، که در آن داستان جوانان 
بيدار بر شالوده برازنده و شکوهنده علمی به رشته 

. ق -آمده است، رساله خاورشناس تاجيکنگارش در 
اسکندرف در باره احزاب و جنبش های سياسی در 

  594.افغانستان در نيمه دوم سده بيستم است
 

اسکندرف، با تکيه بر منابع منحصر به فرد و مستند و 
 -پژوهش های ميدانی و مقايسه مواضع نويسندگان خمتلف

خود را  پژوهشگران و شرکت کنندگان در رويدادها، ديد
در باره تشکيل جوانان بيدار بر شالوده  برخی از 
حمافل و حلقات سياسی که در مشاری از شهرهای بزرگ 

به ميان آمده ) کابل، قندهار، جالل آباد(افغانستان 
او با پيروی از کسی که  .بودند، تبارز می دهد

اطالعات سودمندی را در باره جوانان بيدار به دسرتسش 
ياسين، از رهروان جنبش؛ نيز . م. ش -گذاشته بود

متمايل است بپندارد که اين جنبش برابر با معيارهای 
يک جنبش  -نفر 300گروهی نزديک به –سياسی افغانی

  595.گسرتده توده يی بوده است
                                                 
593  .Fazal-ur-Rahim Marwat, “Afghan Journalism: the Character of Liberalism and 
Modernism”, Journal of  the Faculty of Islamic Studies and Arabic, Peshawar, 1( 1994 )1, 
p. 71, 

 .و نيز آثار بعدی او
- “The Impact of the Wikh Zalmiyan Movement on Afghan Politics”, Central Asia. 
Peshawar, 1995, N. 36, etc. 

  :نگاه شود مهچنين به فصل
“The Youth Call – Wikh Zalmiyan” 

 :در کتاب بنيادی او
The Evolution and Growth of Communism in Afghanistan ( 1917 – 79): an Appraisal 
(Karachi, 1997), pp. 215 – 314.  
 
شاينده است ياد آور گرديم که اين پژوهش نو از لغزش ها و بی 

مشاری از برداشت ها و نتيجه گيری ها به . دقتی ها پالوده نيست
مهه اين نارسايی ها عمدتا . پيمانه بايسته مدلل آورده نشده است

هر چند هم مروت توانسته است . با کمبود منابع موثق پيوند دارند
. اد آرشيوی و شخصی نوی را در زمينه اين موضع گرد آوری کندمو

 .کاری که کمرت کسی تا کنون موفق به آن گرديده است
، احزاب و جريانات سياسی افغانستان در نيمه .قاسکندرف، .  594

 . 2004دوم سده بيستم، دوشنبه، 
 .58. مهان جا، ص.  595
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با اين حال، اسکندرف با اجنام کار توانفرسا و دقيق  

و نيمرخ ) ترکيب پرسنل(برای روشن ساخنت بافتار 
موجوديت جناح های  -اجتماعی جوانان بيدار -تباری

راديکال چپ در آن؛ مانند بسياری از  ميانه رو و
جوانان «پيشينيان خود، به اين نتيجه می رسد که 

بيدار نتوانسته بود در سيمای يک سازمان دارای 
  596.»ساختار سامانيافته برآمد منايد

 
ه او، به عنوان آوند، علی خصوص به استقالل واقعی شاخ

قندهار جوانان بيدار، مهکاری مشاری از اعضای 
با اين . را می آورد... ننگرهاری آن با دولت و

چون با . برداشت منی توان سری از سازگاری تکان داد
داده ها و مدارک منابع ديپلماتيک شوروی در کابل که 
به روشنی متام، داشنت نه تنها ويژگی های يک سازمان، 

مهه عناصر خمتص برای ساختار يک بل نيز عمال  تقريبا 
حزب را برای جوانان بيدار ثابت می سازد، در تضاد 

 .می باشد
 

هنادينه شدن سياسی و اجتماعی اپوزيسيون ضد دولتی در 
افغانستان در دهه خنست پس از جنگ جهانی دوم، اليه 
های حاکمه را به بازنگری راهربد و راهکار شان از 

از اشکال کارهای خمالفان و  مجله رهگيری و ربودن برخی
 . گاهی حتا شعارهای آن ها واداشت

 
سفير وقت بريتانيا در کابل جوهر رويکرد نو دولت 

خطر پيشربد «: افغانستان را با دقت شناسايی کرده بود
اداره دموکراتيک در اين کشور، چنان است که دولت 
بايد حرکت و جهت آن را در بسرت و مسير بايسته 

 597».در دست خود بگيرد و» بربايد«
 

خنست  -، شاه حممود خان1950به تاريخ پانزدهم جنوری
وزير در حضور برخی از اعضای خانواده شاهی و 

) باشگاه ملی(» کلوب ملی«بلندپايگان دولت، تاسيس 
در مراسم حتليف  اومعاون  -علی حممد. را اعالم کرد

خود، نشاندهی کرد که کلوب ملی سازمانی خواهد بود 

                                                 
 .67. مهان جا، ص.  596

597  .FO  371/83038 29th April, 1950 
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اگر چه به . »ای بيان آزاد انديشه های اعضای آنبر
معتمد ترين کسان  گفته شده بود که جان کالم اين 

کلوب «زير سايه بان » دموکرات ملی«ايجاد حزب  -ايده
 .است» ملی
 

پس از چندی، به کسانی که به کلوب ملی پيوسته 
بودند، حمرمانه و معتمدانه در اين باره آگاهی 

از داری و پرده داری ترس از اين دليل چنين ر. دادند
، اپوزيسيون را به اجنام »حزب«بود که حتا نفس مفهوم 

 .اقدامات مهانندی بر خواهد انگيخت
 

به دنبال اهداف زير  ،دولت با ايجاد حزبی برای خود
 :بود

شالوده استوار سياسی برای خاندان حاکم و  ريخنت. 1
 دولت

الف و مرتقی به سازماندهی مبارزه در برابر عناصرخم. 2
 کمک حزب

خبشيدن رنگ و رو و منای بيرونی دموکراتيک برای  -3
 چهره افغانستان 

 
در خنستين گردمهايی حزب، نام های بنيادگذاران آن 

 -خنست وزير، حممد داوود -شاه حممود خان: برجسته شد
 –، حممد نعيم)داخله(وزير دفاع و سرپرست وزارت کشور

ر امور اجتماعی، اسد اهللا وزي -برادر سردار داوود
معاون خنست وزير و  -معاون خنست وزير، علی حممد  -سراج

  598.وزير اقتصاد ملی -وزير امور خارجه، جميد زابلی
                                                 

جلد دوم افغانستان در مسير تاريخ در زمينه  242. غبار در ص.  598
اين پارتی که برای عوام فريبی نام دمکرات ... «: چنين می نگارد

ملی به خود هناد بود، مستقيما با اجازه کتبی شاه از طرف سردار 
ممثل -حممد داوود، جميد زابلی، سردار فيض حممد خان زکريا

مسبول حمافظه  -و وزير معارف، علی حممد خان بدخشانیاريستوکراسی 
 . کاری و معاون صدر اعظم تاسيس گرديد

 
اعضای اين حزب متنفذ و متمول مرکبی بودند از چند نفر سردار 
حممد زايی و جنرال های اردو، جتار و مالک بزرگ، عده يی از وزيران 

 .زشکارو ماموران بلند رتبه و در مرتبه اخير چند روشنفکر سا
 

مقر پارتی در «: ...غبار پس از آوردن مرامنامه حزب، می نويسد
سابق (ملکيت سردار فاروق خان عثمان  -کابل، عمارتی در شهر نو

مصارف لوکس . بود که نام کلوب ملی به خود گرفت) وزير داخله
منشی پارتی داکرت . پارتی از خزينه جميد زابلی متويل می شد
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بود که بعدها به وزارت و معاونت صدرات  عبدالقيوم خان لغمانی

 . ارتقا يافت
 

چون حزب دمکرات ملی در متام ساحه های عملی حزبی ناکام مانده ...
يعنی هنگام گرفنت اقتدار حکومت افغانستان از  1953بود، در سال 

 ». طرف حممد داوود خان، مثل خشت خامی در آب شاريد و نابود شد
 

مت دوم جلد اول افغانستان در پنج قرن قس 665. مگر، فرهنگ در ص
اخير زير عنوان کلوب ملی و تالش برای اعاده ديکتاتوری چنين می 

در سال های اول حکومت شاه حممود خان، حممد داوود خان و «: نويسد
نعيم خان که با راه و روش او موافق نبودند، يکی بعد ديگری 

و پاريس رفتند و  نکشور را ترک گفته به عنوان وزير خمتار به لند
 . در آن جا ماندند 1949تا سال 

 
وزير اقتصاد که او هم اقدامات حکومت را  -در اين وقت جميد زابلی

در جهت دموکراسی به سود خود منی ديد، در اثنای مسافرتی در خارج 
اما قدر . تفصيل مذاکرات شان معلوم نيست. با ايشان مالقات کرد

سرداران نيز وظايف  ،ازگشت جميد خانمسلم اين است که به دنبال ب
شان را در خارج ترک گفته، به کابل آمدند و يک رشته فعاليت های 

 .سياسی را به اتفاق او روی دست گرفتند
 

د واينان می خواستند که در مرحله خنست شاه را از محايت از شاه حمم
خان منصرف ساخته و در مرحله بعدی صدر اعظم را جمبور به استعفا 

چنين استدالل منودند که نرمش  ،برای رسيدن به اين هدف. ازندس
نسبی شاه حممود خان امنيت کشور را با خطر مواجه ساخته و 
جلوگيری از اين خطر ايجاب می کند تا نظام سختگيرتری به شکل 

تبليغات ايشان در ذهن . نظام حممد هاشم خان در کشور برقرار شود
کارگر افتاد و هر چند وی حاضر  يک عده اشخاص از مجله خود شاه

نشد فورا دست عمش را از کار کوتاه منايد و به جای او حممد داوود 
خان را بر کرسی صدرات بنشاند، اما موافقت کرد که برادران دو 

 . باره به کابينه وارد شده و اختيارات گسرتده تر به دست آرند
 

ختيلی باروری جميد زابلی که برای اجرای اين گونه امور از قوه 
برخوردار بود، فورا دست در کار شده و نقشه يی را طرحريزی کرد 
که بر تشکيل حزب دولتی و وارد منودن تعديالت در هيات وزيران و 

به موجب اين طرح، که . صالحيت رييس و اعضای آن بنا يافته بود
شاه آن را با خوشی و صدر اعظم با اکراه پذيرفتند، هيات وزيران 

گروه متمايز تقسيم شد که در راس هر گروه يک نفر با  به چند
ها  هسر گرو. عنوان سر گروه و صالحيت باالتر از وزير قرار گرفت

علی حممد خان، حممد داوود خان، جميد زابلی و فيض : عبارت بودند از
 .کرياذحممد 

 
در عين حال به تاسيس يک حزب دولتی به نام دموکراتيک ملی تصميم 

. ر مرحله خنست آن را با عنوان کلوب ملی تشکيل منودندگرفتند و د
مقصد از اين ابتکار که هيچ گونه جموزی در قانون اساسی نداشت، 
اين بود که از يک سو صدر اعظم را بی اختيار ساخته و از ديگر 
سو با جذب منودن قشر تعليم يافته و به خصوص وکيالن شورا مجعيت 
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. کسی را گمراه منی ساخت»نام حزب چونان دمکرات ملی

 مگر،. بر ان زده شد» حزب وزيران«خيلی زود برچسب 
رات ملی با از مهان آغاز، سازماندهندگان حزب دمک

خنست اين که . دشواری هايی جدی يی روبرو شدند
خود  سوینتوانستند مهه اعضای شورای ملی را به 

  -گروه خمالف از منايندگان جملس 1950در فربوری. بکشانند
 11حممودی، غبار، الفت، نور علم و ديگران، در جمموع

نفر، از پيوسنت به حزب دموکرات ملی خود داری 
 .ورزيدند

 
ها در اعالميه خود، که از سوی برخی مقامات و  آن

چون حزب : بازاريان محايت می گرديد، نشاندهی کردند 
از باال به دستور دولت ساخته شده است و برنامه 

بودن آن نبوده،  تيکروشنی ندارد، معتقد به دموکرا
                                                                                                                                                             

ا که در شورا در حال تشکل بود، در های آزاد و حزب خمالف حکومت ر
 .نطفه خنثی سازد

 
يک کشمکش سه جانبه در صحنه سياسی کشور  ،در نتيجه اين بازی

در يک سو، رييسان گروه ها و طرفداران ايشان از .  منودار گرديد
تعليم يافتگان و غير آن قرار داشتند که می کوشيدند از اين راه 

مست ديگر، آزاديخواهان اعم از در . زمام امور را به دست آورند
وکيالن و غير ايشان که سعی داشتند از بازگشت نظام استبدادی 
جلوگيری کنند و در بين هر دو، شخص صدر اعظم که از هر دو سو در 

 .هراس بود و می خواست مقام خود را نگهداری کند
 

کلوب ملی در کار جلب روشنفکران به ويژه اعضای آزاديخواه شورا 
در . زيرا ايشان از شرکت در آن خود داری کردند. گرديد ناکام

از مجله عبداحلی عزيز نقشه تشکيل  کارمندانعين حال يک عده از 
شان استعفا دادند و  گروه ها را منافی قانون مشرده، از وظايف

صدر اعظم با  خوداز سوی ديگر، . دعوت شرکت در کلوب را رد کردند
ار کلوب مشکالت ايجاد می کرد تا شيوه مقاومت منفی در برابر ک

در نتيجه برخوردی در جملس وزيران در بين او و  1950اين که در
 .جمبور به استعفا شد زابلیسر يک موضوع جزيی،  برزابلی 

 
شايد وی توقع داشت که رفيقان حزبی اش به خصوص داوود خان و 

تعفی نعيم خان در اين پيشامد از او محايت منوده و با او يک جا مس
اما چون آنان چنين نکردند، زابلی کلوب ملی را هم ترک . شوند

از مجله اعضای . گفته و باز يک بار برای مدت طوالنی به خارج رفت
رييس مستقل زراعت که به پيشنهاد او در  -کابينه تنها شنسب

هر . حکومت وارد شده بود، استعفا داده و در خارج به او پيوست
کلوب ملی که بيشرت به سرمايه او می  ،یچند با خارج شدن زابل

 .   گ-».چرخيد، به فقر مالی گرفتار آمده و به تدريج از بين رفت
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با اين حال، نه . منی خواهند زير فشار شامل آن شوند
دموکراتيک، حال چه رسد به مهه منايندگان اردوگاه 

کسانی که مستقيم از دولت در ترازهای گوناگون 
منايندگی می کردند، می توانستند از افتخار مشکوک 

 .سر باز بزنند» حزب دولت«پيوسنت به 
 

ر جنبش اپوزيسيون ييکی از پژوهشگران پيگ -سلينکين
بی آن که در زمينه (در افغانستان، حتا می پندارد 

، که در ميان اعضای کلوب ملی )ه منايدمدارکی ارائ
نيز ... تره کی و کارمل و –پيروان ديدگاه های چپ

 599.حضور داشتند
 

، باالييان نتوانستند حزب را سراسری و از با اين مهه
 -ديدگاه بافت منايندگی دارای بسرت هپن اجتماعی بسازند

برای کشاندن » دمکرات های ملی«به مهين گونه تالش های 
. يان به دامان حزب با ناکامی به پايان رسيددانشجو

دانشجويان جوان در واقع، اعالم حزب را چونان آژير 
ی و حتا حقی برای ايجاد سازمان خودی شان ) سيگنال(

ارزيابی و به راستی پس از چندی احتاديه خود را  
  600.تشکيل دادند

                                                 
در سال های (اپوزيسيون و دولت، : افغانستان. ف. سلينکين، م.  599

 . 187. ، ص2004، سيمفيروپل، )سده بيستم 70-60دهه های
نستان يکدست و حميط دانشجويی، درست مانند مهه جامعه افغا  . 600

در . افزون بر اين، مقامات در پی کنرتل آن بودند. يکپارچه نبود
، هنگامی که آوازه هايی در باره تاسيس احتاديه 1950ماه اپريل سال

حمصالن پخش گرديد، دانشجويان دانشکده حقوق که گردانندگی آن را 
  .خود رييس دانشگاه در دست داشت، نسبت به آن ابراز عالقه منودند

British documents on foreign affairs: reports and papers from the Foreign office 
confidential print. Part V. From 1951 through 1956. Series B. Near and Middle East. V. 
1. Afghanistan, Persia and Iraq.  - P. 6 
 

، »برهنه پا کرباس پوش های«به گفته داکرت حسن شرق در کتاب 
که خود يکی از (، 48-46. ص. پيشاور، بنگاه انتشارات ميوند، ص

، احتاديه حمصالن )اشرتاک کنندگان جنبش دانشجويی در کشور بوده است
در جر و . دانشگاه کابل جوانه زده بوددر آغاز از فاکولته حقوق 

 حبث های آزاد و های و هوی سياسی حمصالنی که مقدم بر مهه اشرتاک می
کرده اند که به حمافل حاکمه و شخص شاه حممود خان خويشاوندی، 

حممد اسحاق عثمان، توريالی عثمان، : نزديکی و پيوند داشته اند
، )پسر مير شکار( سردار حفيظکبير اهللا سراج و امحد کبير سراج، 

خنستين هسته ... عبدالبصير حکيمی وشعيب برادر قوماندان آصف، 
اين هسته حتت رهنمايی . گاه کابل بوده استدانش -احتاديه حمصالن
 » .رييس دانشگاه فعاليت می کرد -داکرت حممد انس
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اوضاع : کتابش در زمينه می نگارد 126. دستگير پنجشيری در ص
متحول و انقالبی پيرامون افغانستان و زمينه سازی برای اشرتاک 

يک و افغانستان در سازمان ملل عوامل عمده اين تند پيچ دموکرات
هيچ توجيه منطقی ديگری شده منی . گذارای حمافل حاکمه بوده است

 .تواند
 

در ... «: کتابش در ادامه می نويسد 129و  128. ص. پنجشيری در ص
در . يکی از روزها درامه وحدت ملی نوشته فضل ربی پژواک متثيل شد

بعد از . از اعضای کابينه نيز دعوت شده بودند مشاریاين حمفل 
دستگاه حاکمه بر افروخته شد و صدر اعظم و  ،اين درامه متثيل

تعدادی از اعضای . جناح های خمالف و خمتلف دربار خشمگين گرديد
 . کميته حمصالن و کارگردانان درامه بی درنگ زندانی شدند

 
اين تصميم غير عادالنه هيات حاکمه با واکنش های متفاوت جنبش 

ی طرفدار شيوه های سنتی عريضه از مجله گروه. حمصالن مواجه گرديد
از  تنهانگاری شدند و گروه ديگر رهايی حمصالن و کارگردانان را 

جماری مبارزه قانونی و مساملت آميز و از طريق تظاهرات خيابانی 
اما طرح تظاهرات خيابانی با شعار  .ممکن و عملی توجيه می کردند

 .رهايی حمصالن و کارگردانان پيروز گرديد
 

نيروهای پليس مظاهره کنندگان . از ليسه استقالل آغاز شدمظاهره 
. را حماصره کرده، احتمال برخوردهای جارحانه هر آن احساس می شد

معين اداری وزارت  -فقط در چنين حلظه حساس عبداالمحد پنجشيری
سرياور شاه حممود خان با کار توضيحی و اقناعی  –و بابه جان معارف

حمصالن اين زمينه و امکان را مهيا کردند  برای چند تن از منايدگان
برخورد . مطالبات حمصالن را برای بار دوم به صدر اعظم بسپارندتا 

زندانيان آزاد . صدر اعظم با منايندگان توام با انعطاف بود
فشرده احتاديه حمصالن به کانون کشمکش های سياسی، فکری و . شدند

 . اجتماعی مبدل شد
 

ا سرخابی ختلص می کرد، به فارياب تبعيد پسان هيونس ازبک که 
حبيب صافی و شاه علی اکرب شهرستانی بازداشت شدند و اين  .گرديد

هناد دموکراتيک حمصالن نيز غير قانونی اعالم و حمصالن افغانی با اين 
 .نيرنگ های استبدادی خلع سالح شدند

 
پنجشيری در نوشته خود افزون بر کسانی که در ديگر منابع از 

نان به عنوان پيشگامان جنبش دانشجويی ياد گرديده است، از شاد آ
 . روان حيدر ژوبل نيز ياد می کند

 
خانه  1986روزی در سال ) گزارنده(شايان ياد آوری می دامن که من (

پسر عموی فضل ربی پژواک در ده بوری کابل  -نائل کريم روانشاد
س از صرف نان پ. روانشاد پژواک هم تشريف داشتند. مهمان بودم

چاشت، تصميم گرفتيم کمی در پارک های دانشگاه کابل هواخوری 
رهگذر با يک دخرت جوان  ،وقتی از دروازه بيرون شديم. کنيم

آقای نايل او را به من معرفی . برخورديم که با آن دو سالم داد
 .دخرت مرحوم ژوبل هستند ،اين خامن -کردند
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چنين آغازی رهربان حزب دموکرات ملی را ناگزير  

يشه ساخنت سازمان گسرتده توده يی را رد گردانيد اند
منايند و تنها معتمد ترين نامزدها را به آن جذب 

حزب، هر عضو آن ) منشور(مطابق آيين نامه . منايند
بايد مسلمان و تبعه افغانستان می بود و که حتت 
پيگرد قانونی قرار نداشته، به تبليغ ديدگاه ها 

ه بر ضد متاميت نپرداخته و دست به رفتارهايی نيازد ک
ارضی و استقالل کشور نباشد، برنامه و آيين نامه حزب 

 .را بپذيرد
 

دانشجويان، منايندگان اقليت های تباری و زنان منی 
در واقع، . توانستند به حزب دموکرات ملی بپيوندند

اين حزب متشکل از وزيران، رييسان اداره ها، 
نان و منايندگان پارملان، پيشوايان روحانی، بازرگا

زمينداران بزرگ، فرمانداران کل، استانداران، وکيالن 
با اين هم، در صفوف حزب دمکرات ملی . بود...مدافع و

کسانی نيز بودند که هوادار کاربرد جتربه اروپايی 
. ساختمان حزبی، در گام خنست جتربه بريتانيا بودند

رييس دانشگاه کابل از  -يکی از آن ها، داکرت انس
فارت بريتانيا خواهش کرد تا اطالعات در کارمندان س

باره ويژگی های ساختاری احزاب انگليس را به دسرتس 
 .او بگذارند

  
برای ورود به حزب دو سفارش نامه يا توصيه نامه از 
سوی اعضای آن و تاييد وفاداری متقاضی به حاکميت 

                                                                                                                                                             
 

وانشاد ژوبل که در يک حادثه پسان تر روانشاد پژواک گفتند که ر
کشته شده بودند، از دوستان آتش سوزی هواپيمای آريانا در بيروت 

 .)ايشان و مهرزمان شان در احتاديه حمصالن بود
 
چنين نتيجه گيری منطقی می کند به هر رو، پنجشيری در ادامه   

تا  که در آن برهه هر هناد دموکراتيک و هر سازمان و حزب«که 
به شکلی از اشکال با حمافل ، دانه فعاليت می توانستحدودی آزا

حاکمه و جناح های خمتلف دربار پيوند سياسی و ارتباط پنهانی می 
عناصر غير وابسته، مستقل و پيشگامان آگاه اقليت  .داشته اند

های ملی و مذهبی بيش از هر روشنفکر اشرافی و نعره باز رنج و 
ا گوشت و پوست خويش احساس می ستم افراط کاران مستبد تاريخ را ب

مهه حمصالن، تنها شاه علی اکرب چنان چه از ميان . کرده اند
و حبيب صافی افتخار  ازبيک.] گ-سرخابی[هزاره، يونس  -شهرستانی

   .گ-».خصومت هيات حاکمه را کسب، زندانی و تبعيد شدند
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هر تازه وارد بايد سوگند می خورد . موجود نياز بود
زب پيروی و در عين حال آن را پنهان تا از برنامه ح

 . نگه دارند
 

بزرگرتين شعبه حزب دمکرات 1951مقارن با ميانه های سال
شاخه های حزب در آن .  عضو داشت 260ملی در کابل

هنگام در قندهار، هرات، مزار شريف و در شهر بلخ 
جالب است که مهانا در بلخ  . تاسيس گرديده بود

حزب تشکل يافته بود که  بزرگرتين ياخته شهرستانی
در راس شعب استانی حزب، . نفر عضو داشت 40نزديک به 

، يا حد اقل، )نائب احلکومه ها(فرمانداران کل 
مقر حزب  601.رييسان کميسيون های تنظيميه قرار داشتند

در شهر نو پايتخت در ساختمان کلوب ملی، متعلق به 
ع وزير پيشين داخله واق -سردار غالم فاروق عثمان

 . بود
  

پيش نويس برنامه حزب به تصويب رسيد،  1950در فربوری
که در آن اهداف و مسووليت های اعضای آن فرمول بندی 

 : شده بود که عبارت بودند از 
 پشتيبانی از شاه و قانون اساسی . 1
محايت از مشی دولت و اجنام هر کاری برای وحدت . 2

 دولت و مردم 
خاطر نظم و قوانين  مبارزه با هرج و مرج به. 3

 موجود 
 مبارزه برای ايجاد پشتونستان . 4
مبارزه برای حفظ نظم موجود سياسی و متاميت ارضی . 5

 افغانستان 
احرتام به متام قوانين موجود تصويب شده توسط دولت . 6

 و شاه و رعايت آن ها
 پيشنهاد انديشه های اصالحی. 7
ترويج آن در اجنام متام فيصله های حزب و تبليغ و . 8

  602.ميان مردم و جذب اعضای جديد به حزب

                                                 
بايگانی سياست خارجی روسيه، فوند رفرنتوری در باره .  601

، برگ 226، پوشه 1، کارتن 33، پرونده ويژه 1951ن، سال افغانستا
36. 

غبار نيز در جلد دوم افغانستان در مسير . 37مهان جا، برگ .  602
 .بند است 11تاريخ منت مرامنامه حزب را آورده است که مشتمل بر 

 :غبار مرامنامه حزب را چنين آورده است: يادداشت گزارنده
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کنگره بود که کميته مرکزی،  -ارگان عالی حزب

کميسيون کنرتل، کنفرانس ها و کنگره های سازمان های 
حملی، و سراجنام، کميته های دفرتهای حملی از آن پيروی 

تا برگزاری خنستين کنگره قدرت عالی متعلق . می کردند
در نيمه . لعاده دفرت مرکزی حزب بودبه جلسه فوق ا

دفرت کابل حزب دمکرات ملی آيين نامه حزب را  1950خنست
 1951تصويب و برگزاری خنستين کنگره را برای اگست

 .فيصله منود
 

 15 -در کنگره در نظر بود رهربان حزب و کميته مرکزی
. نفر انتخاب شوند 7 -نفر و نيز اعضای کميسيون کنرتل

ا عمليه نامزد شدن منايندگان از سوی آيين نامه تنه
                                                                                                                                                             

اسالم مشرف و دارای تابعيت بايد اعضای حزب به دين مبين  -1
 .افغانستان باشد

بايد اعضای حزب به مقام سلطنت مشروطه افغانستان تعهد و  -2
 .وفاداری مطلق داشته باشد

بايد اعضای حزب بقای خود را در بقای استقالل ملت افغانستان  -3
به شکل متام آن بدون هيچ گونه حد و قيد و متاميت خاک وطن 

ج سعادت کشور و ملت را بدان منحصر مربوط دانسته و متام مدار
 .بشناسد

مبين  دين ليمابه اساس تع) حاکميت ملت(بايد اصول دمکراسی -4
اسالم و نتايجی که ملل مرتقيه عامل از اصول فوق گرفته اند، 

 .عقيده راسخ داشته باشد
بايد اعضای حزب با تساوی کامل در مقابل قانون و بدون  -5

خ شخصی، احرتام کامل به کليه رعايت نسب، خانواده، متول و رسو
 .قوانين مملکت داشته باشد

 .بايد اعضای حزب دارای پايه بلند اخالقی باشد -6
اعضای حزب بايد به مفهوم ترجيح منافع ملی بر منافع شخص  -7

 .اعتقاد راسخ داشته و عمال از آن پيروی کند
اعضای حزب بايد عدالت را اساس استقرار جامعه و خوشبختی  -8

و برای تامين آن در مملکت سعی را وظيفه ايمانی ملت دانسته 
 .و ملی خود بداند

اعضای حزب بايد وحدت ملی را هتداب قوه مادی و معنوی ملت  -9
افغانستان دانسته و برای رفع تفرقه قومی هر گونه جماهدت 

 .منايد
اعضای حزب بايد معتقدباشد که فساد و پراگندگی در  -10

ملت بوده و با تامين موسسات دولتی و عمومی باعث خساره 
 .اصول های قانون از هر گونه انارشی جلوگيری به عمل آرند

بايد کارهای دولتی و عامه بدون رعايت نسب، مکنت، و  -11
رسوخ شخصی به اشخاص ذيصالحيت آن سپرده شده و از حيف و ميل 

 .  گ-».مبالغ دولتی و ملی شديدا جلوگيری به عمل آيد
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 -دفرتهای استانی و بافت کمی آن ها را تنظيم می کرد
نه کمرت  از يک پنجم حد نصاب عمومی، يک سوم برای 
گروه پارملانی در نظر گرفته شده بود و کرسی های 

 . خالی بايد بنا به تصميم رهربی حزب پر می شدند
 

اعضای عادی و  برای پرهيز از پويايی های غيرجماز
درگير شدن بيش از حد آن ها در امور حزب، آيين نامه 
حق سخنرانی به منايندگی از سوی حزب و اظهارات در 
کنگره ها و در کار روان را تنها به سخنرانان رمسی 

رييس افتخاری، رييس، رييس کميته : حزب و مهانا
برخی ديگر ) منشی عمومی(مرکزی، معاون او، دبير کل 

که به آنان صالحيت خاص داده شده باشد، می  اعضايی
 .داد
 

کميته های دفرتهای حملی حزب، منايندگان را در ارگان 
های مشورتی در واليات و ادارات شهری نامزد می 

يعنی متام ساختارهای حملی حزبی، حال چه رسد . کردند
پيوندهای تنگاتنگی با  -به ارگان های بااليی آن

 دستگاهو اين گونه خبشی از دفرتهای دولتی داشتند 
گروه پارملانی حزب . بروکراتيک موجود اداری بودند

دمکرات ملی، به نوبه خود، ابزار دولت در شورای ملی 
و حتا نفس ايجاد آن، تالش برای مقابله با اقدامات 

 . اپوزيسيون در شورا بود
 

در نشست دفرت کابل حزب دمکرات ملی،  1951در جنوری
 :وری ملی آن انتخاب شد رهربی سراسر کش

 رييس، -وزير امور خارجه -علی حممد
 معاون، -سردار نعيم

 
 :مهچنين اعضای کميته رهربی گماشته شدند

 رهرب اکثريت پارملانی، -صالح الدين سلجوقی 
معاون وزير آموزش و  -سيد مشس الدين جمروح

 ،)معارف(پرورش
 ،)معارف(معاون وزير آموزش و پرورش -داکرت يوسف

 کارمند وزارت خارجه، -مد قاسم خان مشاعیحم
رييس  -.]گ-برادر داکرت عبدالظاهر[داکرت عبدالقيوم 

 ]پرورش -به پشتو) [»روزنتون«(اجنمن محايت از کودکان 
 .کارمند مطبوعات –لطيفی 
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در حزب ساختارهايی ايجاد گرديد که جهت اسرتاتيژی آن 
 : را بازتاب می داد

 -رييس کميسيون( -)بوعاتمط(کميسيون رسانه ها  -
ميوندوال، ماهور، لطيفی و  -عضاسلجوقی، ا

 ،)يهینز
 ). جمروح -رييس ( -کميسيون برای ايجاد پشتونستان -
 

وزير جنگ و  -حممد داوود -در پشت صحنه رهرب واقعی حزب
رييس  -جميد زابلی603.بود) داخله(سرپرست وزارت کشور 

يدی آن افغانستان بانک، يکی ديگر از چهره های کل
  604.بود
 

                                                 
راسيون روسيه، فوند رفرنتوری در بايگانی سياست خارجی فد.  603

، 226، پوشه 1، کارتن 33، پرونده ويژه 1951باره افغانستان، سال 
 ، 41-40برگ های 

در آن دوره، داوود از سوی ديپلمات های شوروی در کابل چونان يک 
شخصيت واپسگرای سرشناس هوادار کاربرد تدبيرهای خشونتبار در «

 .، ارزيابی می شد»برابر عناصر مرتقی و دموکراتيک
 

مگر، برخی از پژوهشگران زابلی را . شگفتی بر انگيز است.  604
به  -بدون چون و چرا مهره منادين استبلشمنت افغانی می پندارند

او در چنين ارزيابی يی کارگر افتاده    demonicراستی هم صفات
زابلی در عمل از در گير شدن مستقيم در مهه پروژه های : بود

 .از سوی دولت و هم از سوی خمالفان خود داری می ورزيدسياسی هم 
 

زابلی چونان يک  ،در ارزيابی های فضل رحيم مروتدر مهين بسرت، 
اين سازمان را ترک  1950ويش زمليانی به نظر می رسد که به سال

را که » گروه متشبثان«مهراه با برخی از اعضای آن  گفته بود، تا
 :نگاه شود به. مل منايد، ايجاد کنددر سيمای خويشتندارانه تری ع

The Evolution and Growth of Communism in  Afghanistan (1917 – 79): an Appraisal. 
Karachi, 1997   P. 244 

و مهزمان، او چونان يکی از سازمان دهندگان حزب هوادار دولت ...
 . دموکرات ملی مشرده می شود

 
يت زابلی در ويش زمليان را هر چه بود، منابع دست داشته عضو

جمموعه «مهين گونه، دست داشنت او در کتاب معروف . تاييد منی کنند
که مانيفست رمسی  جوانان بيدار شناخته منی شود، منی تواند » مقاالت

با اين مهه، بيخی . حزب باشد -دال بر عضويت او در اين جنبش
سياسی  -حزبیامکان دارد که نزديکی تنگاتنگ زابلی با ساختارهای 

اين . رنگارنگ، مانور حساب شده باالييان و شخص خود او بوده باشد
نه . در حالی بود که باالترين جايگاه قدرت شکاف پيدا منوده بود

تنها زابلی، بل که سردار داوود نتوانسته بودند با شاه حممود 
 .خنست وزير جديد زبان مشرتک پيدا کنند -خان
 



 456 صفحه …دولت و اپوزيسيون در افغانستان
 

برای 605در مهان هنگام رقابت ميان اعضای خانواده شاهی
نفوذ در حزب کاربرد آن به منظور حتکيم و افزايش 

حکومت قصد  1951در اوايل . قدرت شخصی آغاز گرديد
داشت حزب دمکرات ملی را رمسيت ببخشد و کار آن را 
پوياتر بسازد، اما شاه و مهراهان او اين انديشه را 

رس از اقدامات مهانند از سوی اپوزيسيون رد با ت
به مهين دليل، حزب طی يک سال و نيم موجوديت . کردند

خود در حميط بسته عمل کرده، تنها دو بار در انظار 
 16يکی در مراسم حتليف تاريخ  -عمومی خود منايی کرد

يکی از اعضای حزب به  -، و در نامه فروزی1950جنوری 
به » انيس«و سردبير روزنامه « باخرت«مدير خربگزاری 

 .1951اپريل  26تاريخ 
 

وزير پيشين آموزش و پرورش به گمان  -کريازفيض حممد 
غالب با مهاهنگی باالييان تالش ديگری را برای خبشيدن 
جان دوباره به حزب هوادار دولت اين بار زير نام 

، به راه انداخت که بسياری از )احراری(» احرار«
اما اين ژست سياسی . به آن پيوستند اعضای کلوب ملی

 . نتوانست ماهيت امر را دگرگون سازد
 

باالييان در » خود سازمانگری«هر چه بود، ايده 
يک حزب در آن هنگام شکست ) ، چهارچوبقالب(فارمات 

کلوب  -آن) شبح(هناد فانتوم  1953خورد و در ماه مارچ 
 . ملی بسته شد

 
 
 
 
 

                                                 
خاندان شاهی افغانستان در سال های  رقابت ها در ميان[  . 605

نيمه خنست دهه پنجاه حتا پس از صدر اعظم شدن داوود خان نيز 
در حمافل ديپلماتيک کابل در اوايل سال های .] گ-.ادامه داشت

آوازه هايی شنيده می شد مبنی بر اين که در هنگام  1950دهه
 -اوود خاند[باالگرفنت اختالفات در خاندان شاهی، ظاهر شاه معموال 

را هتديد می کرد که به هبانه بيماری از کشور به .] گ-خنست وزير
خنست وزير پيشين را به عنوان  -اياالت متحده رفته و شاه حممود خان

نايب السلطنه خواهد گماشت که اين کار در عمل به معنای احنالل 
 .کابينه سردار داوود خان می بود

فرنتوری در باره افغانستان، بايگانی سياست خارجی روسيه، فوند ر
 .21، برگ 236، پوشه 27، کارتن 36، پرونده ويژه 1954سال 
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و پيکربندی سياسی در » الآزمايش ليرب«نتايج   .5-3

 :»عصر داوود«آستانه 
گسرتش گرايش های آزاديخواهانه و به ويژه تقويت 
اپوزيسيون پارملانی سازمانيافته در اوايل سال های 

خنبگان حاکم را بر انگيخت پويايی های سياسی  1950دهه
جوانان «: را از پايين تا جای امکان حمدود سازند

ش کردند تا به عنوان يک بارها و بارها تال» بيدار
نيروی سياسی به پا ايستاد شوند، اما بنيه 

آن به گونه جدی با سرکوب های رژيم، ) پتنسيال(
بازداشت ها و تبعيدهای رهربان آن از کابل به استان 

به بيرون از  -های دور دست و حتا فراتر از آن
 .مرزهای کشور در هم کوبيده شده بود

 
ها تکاپو برای ايجاد سازمان جتربه جوانان بيدار تن

در کابل،  1951در جنوری . سياسی اپوزيسيونی نبود
 -بنيادگذار آن 606.پا به ميدان گذاشت» وطن«گروه 
تاريخدان سرشناس و نويسنده و عضو دوره هفتم  -غبار

                                                 
يی از گروه های و جنبش های ) شجره(مروت، درخت ژنيولوژيک .  606

 از ديد او: کشيده است» به تصوير«اصلی سياسی را به شکل نگارشی 
، پس ظهور کرده بود» جبهه ملی«چونان يک  1947که در  جوانان بيدار

) اجنمن(» کلوب جوانان«از دو سال شکل سازمانی يافت و در سيمای 
تبارز کرد و به تريبونی برای برای کنکاش های روشن انديشان 

با اين  .پايتخت در چايخانه ها و اتاق های بيليارد مبدل گرديد
هم، گنجانيدن مساله پشتونستان در برنامه آن به انشعاب در اجنمن 

تون ها گروهبندی خود را ساختند، که به نوبه غير پش. اجناميد
به رهربی » وطن«به رهربی داکرت حممودی و » خلق«خود، به دو گروه 

 .غبار از هم جدا شدند
 

جوانان، اعضای دارای گرايش های مذهبی آن  کلوباز پيکر اصلی 
خدام (  و سنی) قيام اسالمی(نيز دوری گزيدند و به دو گروه شيعه 

فيضانی  پايگاه گروه شيعه؟به رهربی موالنا .م شدندتقسي) الفرقان
جمددی رهربی  بود که از سوی گل آقا حممد ابراهيم» مدرسه قرآن«در 

 .می گرديد
Marwat, Fazal-ur-Rahim. The Evolution and Growth of Communism in  Afghanistan 
(1917 – 79): an Appraisal. Karachi, 1997. - P. 242-243 

 
آقای مروت در اين جا به اشتباه گروه شيعه : دداشت گزارندهيا

چه، . روشن است که سخن بر سر گروه سنی می باشد. نوشته اند
که در کابل دکان کتابفروشی داشت و به پخش  -مولوی فيضانی هراتی

از پيروان انديشه های اخوان املسلمين و  ،آثار اسالمی می پرداخت
ضرت ابراهيم جمددی از رهربان سرشناس مهين گونه ح. سنی مذهب بود

   . گ-.مذهب حنفی کشور بود
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که خود آنان را به (در کميته رهربی وطن . جملس بود
کارمند  -صديق فرهنگ) نام بنيادگذاران حزب می خواند

نويسنده و کارمند  -وياجوزارت اقتصاد، سرور 
مشاور صدر اعظم، فتح  -شهرداری کابل، عبداحلی عزيز

 –بازرگان و زميندار، برات علی تاج  -مير زاد هزاره
 607.حضور داشتند» هزاره جات«رييس شرکت 

 
رييس اجنمن  -، امحد علی کهزاد»وطن«پوياترين اعضای 

ويسنده و کارمند رياست ن -تاريخ، علی امحد نعيمی
رييس تفتيش  -وزير مشاور، شکور -مطبوعات، غالم فاروق

مناينده   پارملان،  -وزارت آموزش و پرورش، حممد طاهر
 -کارمند وزارت اقتصاد ملی، حکيم چند هندو -کاظمی

وزارت ... رييس –مشاور افغانستان بانک، داکرت حيدر
اضی  و مدير دانشکده ري -آموزش و پرورش، ابوبکر

 .بودند... دانشگاه کابل  و) علوم  -ساينس(فيزيک 
 

، نه تنها به عنوان »وطن«بنيادگذار و رهرب  -غبار
، بل که چونان خمالف  سرسخت »جوانان افغان«عضو جنبش 

او  1940در سال های دهه. رژيم آل يحيی هم بنام بود
دست به نگارش يک رشته مقاالت يازيد که در عمل خنستين 

های آشکار در برابر حاکميت در عصر نو پس از برآمد
 .جنگ به مشار بود

 
، با انتخاب شدن به عنوان مناينده 1948او به سال  

پارملان، مهراه با ديگر دموکرات ها در جملس، 
اپوزيسيون قانونی دولت را می ساختند که در سخنرانی 
ها و نوشته های خود، رژيم پيشين هاشم خان را به 

                                                 
جلد دوم افغانستان در مسير  تاريخ ، نور  244. غبار در ص.  607

او مهچنان . احلق هيرمند را نيز  از موسسان حزب وطن بر می مشارد
فهرست هيات عامل حزب را می آورد که اعضای آن قرار  249. در ص

رهنگ، تاج، عبداحلی عزيز، حممد اکرب پامير، غبار، ف: زير بودند
داحلليم عاطفی، مير علی امحد ی امحد نعيمی، حاجی عبداخلالق، عبعل

 .شامل و علی حممد خروش
 

مهچنين مشار منايندگان حزب در شورای ملی را چهار نفر قيد  غبار
سخی غبار، سيد حممد دهقان، : منوده، فهرست آنان را چنين می نگارد

انتخابی  اجنمنوی منايندگان حزب در  .شی و حممد طاهر غزنویامين دو
سرور جويا، آصف آهنگ، شير حممد : چنين می نگارد شهرداری کابل را

 .گ-.آسيابان، فرهنگ، تاج و حممد حسين هنضت
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ه رشته های قدرت در کشور، به باد تند خاطر غصب مه
 . ترين انتقادها و نکوهش ها می گرفتند

 
غبار که گرويده انديشه های عصر روشنگری فرانسه در 
سده هژدهم بود، هوادار اصل مصوونيت مالکيت خصوصی 

ديدگاه های مهانندی از ديدگاه حمتوا از سوی . بود
 . می شدتبليغ » وطن«اعضای سازمان  -هواداران او 

  
يکی ديگر از چهره های کليدی در گروه  -عبداحلی عزيز

از پيروان انديشه های دمکراتيسم و  -»وطن«
او بنا به داليل سياسی . باورمندان  به دمکراسی بود

از کرسی بلند دولتی در وزارت اقتصاد ملی کناره 
از پيوسنت به کلوب او با اين هم  خودداری . گيری کرد

ان داد تا به عنوان رييس دانشکده ملی به او امک
 .حقوق دانشگاه کابل گماشته شود

 
با پافشاری کهزاد، غالم فاروق اعتمادی و ديگر 

بندی در » وطن«دموکرات های ميانه رو در برنامه 
پشتيبانی از خاندان شاهی ساختار شاهی مشروطه 

شايد مهين نوسان ها به جامعه دموکراتيک . گنجانده شد
حزب «داده باشد تا حزب وطن را به سان  اين مبنا را

 608.خبوانند» اشرافی
 

او خود و . غبار در اين باره ديد ديگری دارد
چيزی که سرنوشت  -هواداران خود را خمالف رژيم می مشرد

در ماه فربوری . آينده آن ها چنين چيزی را تاييد کرد
 22که روی هم رفته سر از » وطن«مهزمان جريده  1952

مشاره آن به چاپ رسيده بود، ممنوع اعالم  47 1951مارچ 
از پرجوش و خروش ترين اعضای  609شده و چهارده تن

                                                 
بايگانی سياست خارجی روسيه، فوند رفرنتوری در باره .  608

 .50، برگ 226 ، پوشه1، کارتن33، پرونده ويژه 1951افغانستان، 
جلد دوم افغانستان در مسير تاريخ  250. غبار در زمينه در ص.  609

دولت جريده حزب را توقيف کرد و ...«: در زمينه چنين می نگارد
چهارده نفر هيات فعال حزب را يک بار و چهار نفر اعضای آن را 

داکرت (از اين مجله پنج نفر را . بار ديگر به زندان افگند
، عبداحلی ]اعتمادی[رت عبدالقيوم، داکرت غالم فاروقابوبکر، داک

و پنج نفر ديگر ) 1953 -1952از ) ]لوی ناب[ عزيز و سلطان امحد خان
در  1956 -1952را از ) غبار، فرهنگ، عاطفی، نعيمی و خروش(را 

 . زندان نگه داشت
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سازمان به زندان افگنده شدند که مدت حبس آن ها از 
يک تا ده سال تعيين گرديده بود و يکی از آن ها 

يکی از خنستين دمکرات  –نويسنده و سخنور  -سرور جويا
جهانی در پشت ميله ها های افغانی در دوره دو جنگ 

 . ديده از گيتی فروبست
 

رمسا احنالل سازمان صدر اعظم  -داوود خان 1956به سال 
وطن را که می خواست مانند سازمان های ديگر به يک 
حزب مبدل شود، مگر موفق به اين کار نگرديد، اعالم 

 . کرد
 

خشونتبار شدن نظام سياسی را پيروان ديدگاه های چپ 
که  610»خلق«درخشان ترين مظهر آن گروه  دمکراتيک که

                                                                                                                                                             
فتح حممد ميرزاد، سرور جويا و (سه نفر ديگر از مجله حمبوسان حزب 

يشرت از ده سال در زندان مباندند و آقای جويا در سال هنم ب) تاج
بعدا چهار نفر ديگر از اعضای حزب . حبس در زندان جان بداد

حاجی عبداخلالق، مير علی امحد شامل، آصف آهنگ و نادر شاه (
اين چهار نفر بعد . در زندان به سر بردند 1962 -1957از ) هارونی

با سه نفر ديگر  1331زی حزب در از حبس موسسان و هيات عامل مرک
هيات ) بان و غالم حيدر پنجشيریب حممد اسلم اخگر، شير حممد آسيا(

 .عامل موقتی حزب وطن را در کابل تشکيل کرده بودند
 

در سال خنستين حبس ) حممد طاهر غزنوی(يک نفر ديگر از اعضای حزب 
 .  گ-».رها گرديده بود

 
معلومی، آقای بويکو در باره دردمندانه، بنا به داليل نا.   610

با اين هم می . اين سازمان به پيمانه بايسته روشنی منی اندازند
قوياش در مقاله پديد آيی  .بياوريمکوشيم  سطری چند در مورد 

سده  50و  40دموکرات در سال های دهه های  –جنبش های ليربال 
) انفرافغانستان مسايل جنگ و صلح، ترمجه آري: نگاه شود به(بيستم

 )روشنفکران در زندگی سياسی افغانستان(به قول کارگون  در زمينه
ندای «در مهين زمان جريده شخصی ديگری به نام ...«: می نويسد

ز به نشرات کرد که ناشر آن عبدالرمحان حممودی و سر دبير اآغ» خلق
 . آن ولی حممد عطايی بودند

 
نام به ميان آمد ندای خلق جريان سياسی يی به مهين پيرامون ... 

حزب خلق ، مبدل  –به يک حزب سياسی 1951جوالی  9که به تاريخ 
از ديدگاه بافت اجتماعی خود، اين حزب بيشرت به اليه های . گرديد

در آن کارمندان دونپايه، پيشه وران خرده . رجنرب نزديک بود
انديشه پرداز  .شامل بودند... بورژوازی، بازرگانان و

داکرت عبدالرمحان حممودی بود که  -و دبير کل حزباصلی ) ايدئولوگ(
بی ترديد از بزرگرتين مهره های اپوزيسيون سياسی در پايان سال 

او از . اوايل دهه پنجاه سده بيستم به مشار می رفت -های دهه چهل
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جايگاه بااليی در حمافل سياسی کابل در ميان روشن انديشان و 

   .رخوردار بوددانشجويان دارای پسندهای راديکال ب
  

برگزار  1951در خنستين نشست گردانندگان حزب که در ماه جوالی
عبدالرمحان : گرديد، ارگان رهربی آن متشکل از ده نفر برگزيده شد

مناينده (، موالنا خال حممد خسته )دبير(، نعيم شايان)رييس(حممودی 
 انی،، امحد جان رمح)مدير جريده ندای خلق(ولی حممد عطايی، )پارملان

کارمند وزارت (، حممد عظيم حممودی )منصبدار(حممد امان حممودی
و عبداحلميد ) کارمند رياست مطبوعات( ، حممد يوسف آيينه)خمابرات
 -تکاپوی حزب ديری دوام نيافت. )دانشجوی دانشکده حقوق( مبارز

فعاليت . تنها پنج ماه که پس از آن از سوی حکومت منحل گرديد
  ».ل حمدود بودحزب بيشرت در کاب

 
چنان چه در باال ديده می شود، يکی گردانندگان حزب خلق آقای 

با توجه به نقش پر رنگ خانواده رمحانی در حتوالت . رمحانی بوده است
سطری چند در باره اين ، بايسته می دامن سياسی کشور در آن برهه

ر براد -فرزند سردار عبدالرمحان -امحد رمحانی. خانواده هم بنگارم
فرزند سردار عبدالوهاب خان امين امللک است که  -سردار عبداحلبيب

در جنبش مشروطه خواهی اول در دسته شهزاده امان اهللا فعاليت 
و دستگيری مشروطه خواهان در ارگ زندانی داشتند و با اعدام 

خويش به زودی رها » خاندانی«شدند؛ مگر، به علت پيوندهای 
 .گرديدند

  
بود و مهسر روسی داشت و از مهين رو  خوانده شوروی امحد رمحانی درس

 -بانوی فرهيخته و دانشور -ماگه رمحانی. مشهور بود» امحد روس«به 
گزيده يی از منونه های ( »پرده نشينان سخنگو«نويسنده کتاب 

سروده های بيش از هشتاد بانوی سخنگوی کشور و زندگی نامه های 
به کوشش و زير نظر علی امحد شان که به بنا بر برخی از مدارک، 

که  -) نعيمی در نيمه دوم سده بيستم در کابل به چاپ رسيده بود
سال ها امحد رمحانی  .کنون در لندن بود و باش دارد، فرزند مهوست

. در سفارت افغانستان در مسکو به کار ديپلماتيک اشتغال داشت
زندان  در. خ. ه 1325و تا عفو عمومی  زندانی گشت 1312باری در 

 .  ماند
 

ظهور و زوال حزب «کتاب  124و  123، 122. ص. در ص پنجشيریدستگير 
ل خامن رمحانی، داکرت به قو«: می نگارد »دموکراتيک خلق افغانستان

کورس های تيوريکی را در خانه کرايی او در جاده ميوند  حممودی
نان ماگه رمحانی خنستين دخرتی بود که يک جا با جوا. داير می کردند

در دهه هشتاد . انقالبی افغانی در اين کورس ها اشرتاک می ورزيد
هبروز توفيق مالقات و تبادل معلومات در مسکو  نبا داکرت حسيکه 

فراهم گرديد، او خود را يکی از ادامه دهندگان کورس های فراهم 
 ».تيوريک داکرت حممودی معرفی کرد

 
رس ها اشرتاک می فريد شايان که خود در نوجوانی در اين کو( 

ورزيده است، باری در باره جزييات اين کورس ها به تفصيل به من 
مهچنين داکرت هبروز در مسکو نيز باری در  .حکايت کرد) آريانفر(

 )چيزهايی را بازگو کرده بودزمينه 
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کلوب «از سالون و نوعی  »حتليل وقايع سياسی« مبارز در کتاب
در اين سالون «وشته است که ماگه رمحانی ياد کرده، ن» فرهنگی
اهل مطبوعات و سياست از مجله داکرت حممودی، علی امحد نعيمی، مشاری 

نعيم شايان، غالم سخی حسابی و داکرت حسين هبروز رفت و آمد داشته 
ماگه زمينه تبادل افکار و مباحثات را برای روشنفکران . ...اند

فرهنگ در اين  ماگه رمحانی دخرت جوان، زيبا و با. مهيا می کرد
سياسی می  -مباحثات اشرتاک می کرد و به جذابيت سالون ادبی

 ».افزود
 

پس که به ياد دارم، تا جايی ...«: پنجشيری چنين ادامه می دهد
ماگه رمحانی  1332 -1331از سرکوب و شکست هنضت دموکراسی سال های 

و  بود و قبل از اعالم رمسی هنضت نسوان بی حجاب گشتفاکولته  حمصل
در زمينه پخش انديشه های انقالبی از سالون فرهنگی  .گذار می کرد

اما تا . رمحانی می توان گفت که قرين به حقيقت می باشدماگه 
فرزند  -مادر ماگه و مهسر امحد جان رمحانی -خامن رمحانیجايی که 

سردار عبدالرمحان مشروطه طلب در سن هشتاد سالگی برايم حکايت 
و تبليغ انديشه ی او خنستين و يگانه مرکز پخش کرد، سالون فرهنگ

 .های مردمساالری در کشور ما نبوده است
 

مادر ماگه رمحانی، عبدالرمحان لودين خنستين عنصر مشروطه به نظر 
خواه انقالبی بوده است که با سردار امحد جان و فقير حممد خان 

و اين د. پيوند و ارتباط سياسی سازمانی و عقيدتی داشته است
هر دو در سفارت افغانی در مسکو کارمند  ،مهرزم عبدالرمحان لودين

، سفير کبير دولت شاه امان اهللا ،ن روزگارآدر . و سکرتر بوده اند
هاشم خان بود که با سفير انگليس در مسکو مناسبات حممد سردار 

 .د داشتشمد و آدوستانه و 
 

ن روسی به دری تا جايی که از خنستين ترمجه های صديق طرزی از زبا
هيات منايندگی در انرتناسيونال سوم  ،استنباط می شود 1933در سال 

به احتمال . انقالبيون افغانی نيز پنهانی اشرتاک ورزيده بودند
سفارت افغانی در مسکو، مولوی ديپلمات  –فقير حممد ،قريب به يقين

ل و ليسه استقالآموزگار کرده شهر خبارا و  صيلحت -عبداحلکيم ولواجلی
ديپلمات افغانی در مسکو از اشرتاک کنندگان بين  -امحد جان رمحانی

رکوب خونين عبدالرمحان لودين، س. امللل سوم در باکو بوده اند
مولوی عبداحلکيم ولواجلی و ميرزا فقير حممد خان از سوی نادر شاه 
و سردار هاشم خان بدون ترس از اشتباه ترور سياسی و در نتيجه 

. هاشم خان از اين شخصيت های انقالبی بوده است شناخت سردار
هرگاه امحد جان رمحانی از قبيله سرداران شناخته شده حممد زايی منی 

    ».جزايش سنگين تر از ديگران تعيين می شدبود، 
 

هر  ...«: پنجشيری در باره سرگذشت حزب خلق چنين ادامه می دهد
 ،ريد و زندانی گرديدچند حممودی فقيد به علت کسب خصومت دربار جت

و رهايی خلق وطن يک سر مو عقب نشينی مگر از سنگر نيکبختی 
سری مهفکران صديق را سازمان ، برعکس، متناسب به وضع جديد. نکرد

گوند «متشکل ساخت و اين سازمان را به زبان توده های افغانستان 
 دررهربی اين سازمان و آتش زير خاکسرت،  .ناميد) حزب مردم( »مردم
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از سوی داکرت عبدالرمحان حممودی پی ريزی  1951به سال 
بود، بر خود » ندای خلق«شده و ارگان آن جريده 

گروه خلق بيشرت مهچون يکی از چپگراترين  .احساس کردند
در چشم انداز سياسی افغانستان در اوايل ها گروه 

چيزی که کامال دقيق . ستبرجسته شده ا 1950سال های دهه
حممودی، به لزوم حفظ نظام  -برای مثال، رهرب آن. نيست

او مهچنين سياست خارجی . شاهی در آن برهه معرتف بود
رژيم را تاييد می کرد و هوادار بيطرفی افغانستان 

 .بود
 

اما خواست های او مبنی بر آزادی مطبوعات، اصالح 
امات را نگران و هر چه بيشرت و بيشرت مق... قوانين و

با اين هم، کاسه شکيبايی دولت . پريشان می ساخت
ندای «هنگامی لربيز شد و به سر رسيد که در جريده 

مقاله انتقادی يی به قلم غالم حسن صافی در » خلق
زمينه مسايل مذهبی به چاپ رسيد که رسوايی بزرگی را 

اين مقاله سر آغاز جنجال بزرگی با . به بار آورد
 . ندان جمددی گرديدشرکت خا

 

                                                                                                                                                             
سنن پر افتخار مبارزات حممودی تن از ادامه دهندگان هفت دست 

 :قرار گرفته بود
که پسان ها برای حتصيل به تاشکنت [ امان حممودی، داکرت حسين هبروز 

روسی ازدواج و بعدا به مسکو رفت  رفت و در آن جا با يک دوشيزه
پژوهشگاه علوم شوروی کار خاورشناسی  پژوهشکدهکه تا پايان در 

، استاد حمسن .]گ-ی کرد و کنون در کشور هالند پناهگزين استم
صحرايی، داکرت مصلح، داکرت رحيم حممودی، داکرت هاشم حممودی، موسی 

و سخنور از حتصيل يافتگان رشته حقوق در پاريس و نويسنده [هنمت 
در کمال  2005پسان ها کارمند وزارت عدليه که در  -نامدار

به ) گزارنده(و من  در کابل درگذشتتنگدستی، عسرت و بيماری 
مستوفی کابل باری به عيادتش پيش -مهراهی آقای شاه ولی حسن زوی

از رهربان برجسته  .]گ-از پرواز به هند برای مداوا رفته بودم
 .اين حزب بودند

 
مهفکران و  ،داکرت حممودی از طريق مهين حلقه از هواخواهان

بش و نسل نوين مبارزان جن ،پيوند خود را با جامعه ش،شاگردان
) 1973 -1963سال های (در دهه قانون اساسی . انقالبی تقويت می کرد
اين آتش زير خاکسرت به شعله برافروخته  ،و مبارزات دموکراتيک

اما در . خشم خلق و انديشه های دموکراتيک نوين مبدل گرديد
جريان مبارزه عملی در زندان و برون از آن، وحدت سياسی رهربی 

 .گ-»...و سازمانی آنان دستخوش تزلزل و پراگندگی شديدئولوژيک ا
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، به پيمانه نه کمرت از ديگر جريان های »خلق«رهربان 
جنبش اعرتاضی اجتماعی به دنبال مبدل ساخنت سازمان 

سرکوب،  -خود به  حزب بودند، مگر بيهوده و بی فرجام
نقطه  1962به زندان افگندن و مرگ حممودی در سال

يک پايانی بر اين طرح  تبديل منودن افغانستان به 
 . کشور مدرن دموکراتيک  هم گذاشت

 
شورای  1952انتخابات برگزار شده در اواخر اپريل 

ملی، با نقض و حتريف فراوان، آشکار خدشه دار شده 
مير  -در کابل بيشرتين آرا را نامزدهای دولت. بود

که اندکی پيش از اين از مقام خود 611علی اصغر شعاع،

                                                 
که از نزديک با  پدر گزارنده -احلاج نيک حممد خانبه گفته . 611

اين که شاد «، داشتو از دور خويشاوندی شعاع آشنايی و دوستی 
آقای  .دولت خوانده شده است، درست نيستگماشته روان شعاع نامزد 

، مگر هر چند هم نه بسيار آفتابی(انتقادیشعاع با ديدگاه های 
تنها نکته شايان يادآوری اين است که . خود بنام بود) خردمندانه

رفتارهای سياسی وی متفاوت از ديگر دمکرات های آن برهه، بيشرت 
و بود و به هيچ رو تند روانه و پراگماتيک خويشتندارانه 

جايی در نکوهش  نبوده است و چون کارمند دولت بود، تاگرجموشانه 
پرهيز می  آشکارو سرزنش اليه های حاکمه  از فاشگويی و خمالفت 

 . حمافظه کاری می منوداز روی مصلحت  در يک سخنکرد و 
 

 -پسر روحانی سرشناس شيعه(موضوع ديگر اين است که روانشاد شعاع 
باورهای آيينی استواری داشت به گونه ) آقا مير آقای تکيه دار

م حمرم در حسينه ها منرب هم می رفت و از مهين رو، با يی که در ايا
 ،اليسم نه تنها ميانه خوبی نداشتان دمکرات های چپگرا و هوادار

به نقد رفتارهای تندروانه آنان نيز می پرداخت و از مهين که بل 
 . رو، با آنان پيوندهای تنگاتنگ نداشت

 
 شيعيان و زدنامتنها او اين بود که او  چشمگيردليل آوردن رای 

باشندگان  آرای ينهاز اين رو، بيش. بودباشنده کابل  قزلباشان
بيشرت که حمله های کردها، چند آول، افشار و وزير آباد را 

باشندگان آن شيعيان و به ويژه قزلباشان بودند، به دست آورده 
نه اين که پشتيبانی دولت موجب آوردن بيشرتين رای برای وی . بود

 .گرديده باشد
 

و از نامزدی او  ، اين است که دولتناديده گرفتچيزی را نبايد 
در ميا جان جمددی که هر دو از خانواده های سرشناس مذهبی بودند، 

غبار و حممودی که سخت از آن دو هراس داشت،  -ان الييکبرابر نامزد
دليل اين کار نه اين بود . کردمی پشتيبانی » شر کمرت«به عنوان 

بل، او را بر غبار و حممودی که به . بوددولت  شعاع گماشتهکه 
رفتارهای تند بنام بودند و در برابر دولت شعارهای تند و تيز 
می دادند و در دوره هفتم در شورا برای آن کلی درد سر درست 

 ،دولت در درامه شورا ،يعنی در واقع. کرده بودند، ترجيح می داد
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و يا خود کناره (از رياست مطبوعات برکنار شده بود 
 2075با  -رای و حممد حسن خان 2723با -)گيری کرده بود

مهچنين اعالم شد که نامزد . رای دريافت داشته بودند
رای به دست آورده و عضو  1033 -حممد زمان خان -سومی

 . کميته مشورتی کابل شده است
 

و ) رای 849با گرفنت(داکرت حممودی  -منايندگان خمالفان
. به جملس ره نيافتند) رای 700دست آوردن با به(غبار 

اين در حالی بود که اين دو در مبارزات انتخاباتی 
رای  13000پيشين هر يک با به دست آوردن نزديک به 

چيزی که گواه  -پيروزی چشمگيری به دست آورده بودند
 613.داشت.] گ-در ميان مردم[ 612بر حمبوبيت آن ها

                                                                                                                                                             
را يکی مردم منايندگان  بازی ابزاری يی را به راه انداخته بود و

تا با  بر می انگيخت و اين را با آن می کوبيددر برابر ديگری 
  ».آلوده ساخنت آب خود ماهی بگيرد

 
، 159. در ص» حتليل وقايع سياسی افغانستان«آقای مبارز در کتاب 

عالوه از مصادره « : ، پيشاور، نيز در اين باره می نويسد1375
 احتاديه حمصالن، يکی ديگر از عللی که جرايد آزاد و مسدود ساخنت

برای سقوط دموکراسی اول کمک کرد، مداخله در انتخابات دوره 
هشتم شورای ملی به نفع شعاع و حسن ملک اصغر، عليه کانديد های 

 . گ-».غبار و داکرت حممودی بود -مورد عالقه شهريان کابل
 

آيی جنبش پديد «شايان ياد آوری است که آقای قوياش در مقاله 
با نقل » دمکرات در سال های دهه های چهل و پنجاه -های ليربال

علی اصغر »  256. ، ص1982تاريخ افغانستان، مسکو، «قول از کتاب 
» وطن«را از گردانندگان ) مدير دايره املعارف آريانا(شعاع 

کتاب افغانستان مسايل جنگ و  121. نگاه شود به ص. (برمشرده است
يانفر، نشر آرپروفيسور داويدف، ترمجه عزيز صلح، زير نظر 
اين در حالی است که غبار که خود رهربی اين ). 1378انديشه، هتران، 

به گمان غالب، . جريان را داشت، در کتاب خود از او نام منی برد
مقاالتی می نوشت، در ميان مردم در مشار » وطن«شعاع که در جريده 

 .بوداين جريده شهرت يافته جريان مهنام با  -گردانندگان وطن
شايد هم در آغاز ميانه او غبار خوب بوده و پسان ها در اثر 

 . گ-.رقابت در جملس شورا تيره شده و برهم خورده باشد
 

در باره حمبوبيت شاد روان غبار و شاد روان داکرت حممودی در .  612
. ميان مردم به ويژه جوانان و روشن انديشان پايتخت ترديدی نيست

ا اين هم بايد يک نکته را در سنجش گرفت که بسياری از مردم با ب
آن را حتريم کرده اين انتخابات ساختگی مقاطعه کرده و تقريبا 

اين بود که ناگهان جمموع آرا ريخته شده برای نامزدان در . بودند
چيزی که بر تعداد رای های غبار و  -کل کاهش چشمگير می يابد
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انتخابات بر پايه حتا ناظران غربی باور داشتند که 

سناريوی نوشته شده از سوی دولت راه اندازی شده بود 
که از پيش عمال پنهانی خود را به حوزه های 
انتخاباتی گسيل داشته بود تا برای پيروزی تنها 

نتايج انتخابات،  614.نامزدان رمسی زمينه سازی منايند

                                                                                                                                                             
 -269. ص.غبار خود در زمينه در ص. فگندحممودی تاثير منفی می ا

 : جلد دوم افغانستان در مسير تاريخ می نگارد 270
 
فردا جرايد دولتی نتيجه انتخابات جعلی روز گذشته را که ...«

زيرا . منتشر ساخت تنها هفت هزار و سه صد و هشتاد رای بود،
اکثريت رای دهندگان شهر کابل با اين انتخابات مفتضح مقاطعه 

در حالی که سه سال پيشرت مردم شهر کابل در . رده بودندک
انتخابات شورای دوره هفتم بيشرت از پنجاه هزار رای در صندوق ها 
انداخته بودند که بيست و هشت هزار رای آن متعلق به من و داکرت 

کانديدان دولت هر دو جمموعا چهار هزار و مگر اکنون . حممودی بود
 .ميلی حاصل کرده بودندهفت صد و نود هشت رای حت

 
کتاب حتليل  141. شايان ياد آوری است که عبداحلميد مبارز در ص

، پيشاور، در اين باره چنين می 1375وقايع سياسی افغانستان، 
شورای ملی مياجان  در پايان انتخابات دوره هفتم«: نويسد
، مير علی اصغر شعاع، غبار و داکرت )پدر صبغت اهللا جمددی(جمددی
 .ودی از کانديد های شهر کابل بودندحمم
 
هزار رای به  13هزار رای، غبار با گرفنت  14داکرت حممودی با گرفنت  

کابل انتخاب شدند و ميا جان  حيث منايندگان شورای ملی از شهر
منايندگان شورای ملی از شهر  هزار رای به حيث 13جمددی با داشنت 

اشنت رای سوم به حيث کابل انتخاب شدند و ميا جان جمددی با د
 . مناينده در جملس واليت کابل انتخاب گرديد که آن را رد کرد

 
از ذکر اين حقيقت که يک گروه از جوانان مکاتب و فاکولته ها و 

جيالنی باخرتی  ، يعقوب قامسی،)مبارز(شخصيت های شهری به مشول مولف
می در اين انتخابات به نفع حممودی، غبار و شعاع فعاليت ... و

کردند و از بی سوادی مردم استفاده منوده نام کانديد های مورد 
نظر شان را در عوض خواست اصلی رای دهنده درج ورق رای می 

يعنی به يک تناسب بسيار کوچک در . نبايد خود داری کرد. کردند
مگر، در هر صورت حممودی و غبار . انتخابات تقلب صورت گرفت

  .گ-».ت داشتندانتخاب شهريان بودند و اکثري
613 . FO   371.100961 3rd May, 1952 

جلد دوم افغانستان در مسير  269-268. ص. غبار در زمينه در ص.  614
 : تاريخ چنين می نگارد

شاه حممود خان که از سرکوبی متام هنضت های سياسی فراغت حاصل ...«
کرده بود، برای جلوگيری از انتخابات آزاد شورای دوره هشتم به 

انتخاب شدن روشنفکران دست چپی ممانعت م خود امر کرد که از حکا
در حالی که يک عده از وکيالن اپوزيسيون شورای . به عمل آرند
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که به طور گسرتده در مطبوعات به آگاهی عامه رسانيده 
ه طور کامل بر چنين گمانه زنی ها مهر تاييد شد، ب

-اپوزيسيون[يکی از چند مورد انگشت مشار پيروزی . زد
و يکی از رهربان » ولس«سردبير  -راهيابی بينوا.] گ
بينوا به رغم شکست در . به جملس بود» جوانان بيدار«

 . جالل آباد، توانست در لغمان پيشتاز گردد
 

رای ملی در کابل اقدام شو1952نتايج انتخابات اپريل
راهپيمايی جوانانی را  -بی سابقه يی را بر انگيختند

زنده : که يکراست در برابر ارگ شاهی شعار می دادند
 ! باد دمکراسی

 
مسووليت نا آرامی ها را بر گروهی از اشخاص گذاشتند 

از مجله . که با ديدگاه های دمکراتيک خود بنام بودند
هفده پليس  1952ايل ماه می در او .نامزد های بازنده

 -...غبار، حممودی، فرهنگ، تاج و: را بازداشت کرد615تن

                                                                                                                                                             
و از آن مجله من و . هفتم کانديدی خود را جمددا اعالم کرده بودند

 .حممودی کانديد های وکالت کابل بوديم
 

مد نوا، نور علم چنان که سيد حممد دهقان، خال حممد خسته، نظر حم
. ميدانی و چند نفر ديگر کانديد های وکالت در واليات کشور بودند

مداخله حکومت در انتخابات ديگر از پرده برون شده و با چهره 
در پايتخت سواره نظام و پليس و . مفتضح علنا وارد ميدان گرديد

مشاهدان انتخاباتی من و حممودی از حوزه . ژاندارم به گردش افتاد
قضات و ماموران موظف حکومتی بی . ای انتخاباتی رانده شدنده

پرده آرای  رای دهندگان طرفدار حممودی و غبار را در دفرت رايدهی 
زيرا ديگر صندوقی . به نام کانديد های حکومتی ثبت می کردند

 .!برای انداخنت ورقه رای انتخاب کنندگان وجود نداشت
 

والی کابل با  -خان شاه عاملیاعرتاض کنندگان از سوی عبداحلکيم 
چوب پليس از حوزه ها برون رانده می شدند و مقاومت کنندگان به 

چنانچه دستگير خان قلعه دار سابق ارگ را . حمبس سوق می گرديدند
که مرد منور و ده سال حمبوس سياسی بود، با چوب پليس براندند و 

جنگ استقالل را که از غازيان ) مشهور به لندی(داد حممد کندکمشر 
بود، در حمبس افگندند و نگهداشتند تا در ماه جدی مهان سال در 
حمبس ده مزنگ بيمار گرديده و بدون دوا و طبيب با زندگی پدرود 

مهچنين يک عده ديگر را در حموطه اداره پليس شيرپور حتت . گفت
  .گ-».توقيف قرار دادند

   
ستان در پنج قرن قسمت دوم جلد اول افغان 674. فرهنگ در ص.  615

اسامی آنانی که در اين وقت در «: اخير در زمينه چنين می نگارد
کابل زندانی شدند با اسامی يک عده از اعضای حزب ويش زمليان که 

 :در مهين وقت در قندهار دستگير شدند، به شرح آتی است
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اعضای گروه های جوانان بيدار، وطن، خلق  بيشرت
تا  60روی هم رفته در کابل در آن روزها از. را...و

نفر از راهپيمايان مارش پرخاشجويی  بازداشت شده  100
 . ندبود
 

يزش خودجوش مردمی ناظران خارجی باور داشتند که خ
در حالی که در . بدون دخالت خارجی اجنام گرفته است

درون دستگاه دولت هر چه بود می پنداشتند که 
کارمندان سفارت شوروی در پشت پردهء راهپيمايی 

 . مهدستی داشته اند.] گ-با سازماندهندگان آن[اپريل 
 
نشان دادند که رژيم افغانستان  1952رويدادهای سال  

حدی بافتار کادری، ساختار و برخی از روش های  که تا
دولتداری خود را تغيير داده بود، برای گفتگو با 

اين بود که تالش های جناح . خمالفان نوپا آماده نيست
های خمتلف اجتماعی و سياسی آن را با سرکوب ها و 

 . ممنوعيت ها پاسخ داد
 

مر نشان داد که دولت که در بادی ا 1952انتخابات سال 
مايل بود نظام دموکراسی پارملانی را روی کار 
بياورد، از اين طرح رو گردان شد و جتربه دموکراتيک 
برای سال های سال به تعويق افتاد و اپوزيسيون هم 

                                                                                                                                                             
غبار، جويا، تاج، عبداحلی عزيز، داکرت ابوبکر، داکرت  -از حزب وطن

وم رسول، فتح حممد خان، نعيمی، خروش، عاطفی، سلطان امحد عبدالقي
 .اعتمادی و فرهنگ قلوی ناب، داکرت فارو

داکرت عبدالرمحان حممودی، داکرت نصراهللا يوسفی، نعيم  -از حزب خلق
 .داکرت رحيم حممودی و حممد امان حممودی شايان،

 حاجی حممد انور، قاضی هبرام، حممد يوسف -از حزب ويش زمليان
قاضی عبدالصمد، غالم جيالنی، عبداهلادی، حاجی  ،.]گ-جمددی[حضرت

 .خدای خان، حممد رسول پشتون و انگار
 ».بعدها ملقب به کارمل ،بربک -از احتاديه پشتونستان

 
کتاب حتليل وقايع سياسی افغانستان می  160-159. ص.مبارز در ص

 زادههديزاده، سليمان مهديممبارز، يونس ، حکومت...«: نگارد
.] گ-آصف آهنگآقای برادران  -پسران روانشاد حممد مهدی جان شهيد[

) کلنل(ابات، کرنيل محل يعنی يک روز پيش از انتخ 30را به روز 
محل يعنی به روز  31داد حممد، يوسف آيينه و بربک کارمل را به روز 

  ».انتخابات گرفتار منوده بود
 

 -نه روز راهپيمايی از اين جا چنين بر می آيد که بربک کارمل
چنان که غبار نگاشته است، بل به روز انتخابات دستگير و به 

 .گ-. زندان افگنده شده بود
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ناگزير گرديده به پويايی های زير زمينی، مهاجرت و 
 .غير مستقيم مبارزات رو بياورد شيوه هایديگر  

 
نويسنده و تاريخدان  -احلی حبيبیشايد مهين بود که عبد

، 1951سرشناس کشور با پيش بينی روند حتوالت در اوايل
او  616.حتا پيش از سرکوب اپوزيسيون، کشور را ترک گفت

در کشور مهسايه پاکستان رحل اقامت افگند و پس از 

                                                 
مشاری از پژوهشگران رفنت حبيبی به پاکستان را دستوری و بنا .  616

به برنامه داوود خان برای راه اندازی کارزار تبليغی در برابر 
کتاب خود  125. ، مبارز در صبرای مثال. شاه حممود خان می پندارند

 :می نويسد که
مولف تعجب می کند که حبيبی در وقتی که دموکراسی نسبی وجود ...«

داشت، افغانستان را ترک گفت و باز در وقتی که دموکراسی کامال 
از بين برده شد و توسط داوود خان يک نظام ديکتاتوری جديد به 

اين که مهين حبيبی که ديگر . به وطن مراجعت کرد وجود آورده شد،
در مقاله يی سردار حممد داوود را سردار ديوانه خطاب کرده بود، 
وقتی به کابل آمد، باز هم مورد توجه خاص سردار حممد داوود قرار 

جز آن که قبول شود که حبيبی قبل از مسافرت به پاکستان . گرفت
رای با سردار حممد داوود ارتباط داشته و اين حرکت وی در واقع ب

ضربه زدن به حکومت شاه حممود خان صورت گرفته باشد، ديگر منی 
 ».توان تعبيری داد

 
» تابعيت افغانی موسس افغانستان آزاد«حبيبی در مقاله روانشاد 
از بدو تاسيس حکومت آل يحيی که بنياد آن بر جور ...«: می نگارد

دمان گذاشته شد، خمالف سياست داخلی اين دوو خودسری و ملت آزاری 
غارتگر بودم و از سال اول جلوس نادر خان مقتول که دشنه سفک 
الدما ناروا به جان ملت کشيد، به خمالفت صريح و علنی آغاز 

 ...کردم
 

من منی توامن خاندانی که اجداد شان به خيانت و وطن فروشی از ...
خاک افغانستان رانده شوند و اوالد شان در خاک ديره دون و هند 

بيه گرديدند و هنوز هم فارسی و پشتو را زبان مادری پيدا و تر
منی دانند و نه روان صحبت کرده می توانند و در خانه های خود 

انت ها از خاک خود هندی گپ می زنند و تا ديروز سبب خي
اجنبی پرستی  و افغانستان رانده شده بودند، با آن سوانح ننگين

شدند ولی امثال ما های تاريخی چگونه به خاک افغانستان صادق 
مردم که عمری را در تنوير اذهان و خدمات علمی و ادبی کشور 
عزيز صرف کرده ايم، و زبان مرده و نامرتب پشتو را زندگی ادبی 
و تاريخی خبشيده ايم، به علت اين که ملت آزادی و ستمگاری و 
يغماگری و چور و چپاول مسلسل آل يحيی را انتقاد می کنيم، از 

 !عجبا. نيت و وطنيت و مليت حمروم می شويمشرف افغا
 

حاال هم اگر حکومت کنونی که عبارت از يک داره دزدان و ... 
رهزنان و رهزنان جاهل و سفاک و ستمگار اند، ولی به لباس 

 .گ-»....زمامدار و شهنه در آمده اند
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) يا حزب دموکرات(» افغانستان آزاد«چندی ايجاد حزب 
شهر پيشاور آغاز به او در اين جا در . را اعالم کرد

چاپ هفته نامه يی با مهين نام کرد و هنگامی که در 
افغانستان کارزار مبارزات انتخاباتی برای جملس دوره 

مانيفست حزب دمکرات «هشتم به راه افتاد، او 
را به نشانه پرخاشجويی خويش در » افغانستان آزاد

سرنگونی «برابر اين انتخابات پخش کرد که خواهان 
» بر سر اقتدار ضد اسالمی، خودکامه و استبدادی حکومت

 617.يحيی خيل و ايجاد دولت ملی و ممثل بود
 

مقامات پاکستانی که نگران مساله پشتونستان بودند، 
پويايی سياسی حبيبی را چونان دستاويز فشار بر دولت 

گروه هواداران حبيبی . افغانستان ارزيابی می کردند
و ) مجله نظاميان پيشين از(نفر عضو  60- 50نزديک به

تبليغاتی ختريش کننده برای  -دارای بنيه معين سياسی
و نه » افغانستان آزاد«با اين حال، نه . کابل بود

ديگر نيروهای خمالف هتديد راستينی را  برای نظام 
 . موجود متوجه منی ساختند

 
چنين  1953يک منبع ديپلماتيک شوروی با اندوه به سال 

امروز هيچ روزنامه، هيچ جمله «: ه بودنتيجه گيری کرد
و  هيچ حزب سياسی يی، که بتوانند ديدگاه های عناصر 
مرتقی و دموکراتيک اپوزيسيون را منايندگی کنند، 

با اين هم، روی هم رفته، نيمه دوم سال های  618».نيست
را می توان چونان  1950اوايل سال های دهه –1940دهه

لت و هم برای خمالفان مرحله تاريخی خاصی هم برای دو
ارزيابی کرد که برای بيشرت پژوهشگران گرهخورده با 

به گونه يی مروت . شناخته می شود» جوانان بيدار«
دوره جوانان بيدار، «اوستادانه نشاندهی کرده است، 

عصر ليرباليسم، بيداری سياسی، حتول انتلکتوئل بود و 
  619».احتاد دولت و جامعه –به درجه معينی 

 

                                                 
617 . FO 371/100961 The Manifesto of the Democratic Party of the Azad Afghanistan; 
FO 983/65, 1951,  Afghan Republican Party in Pakistan 

فوند رفرنتوری در باره  بايگانی سياست خارجی روسيه،.  618
  104، برگ 231، پوشه 12، کارتن 35، پرونده ويژه 1953افغانستان، 

619 . Marwat, Fazal-ur-Rahim. The Evolution and Growth of Communism in  
Afghanistan (1917 – 79): an Appraisal. Karachi, 1997. P. 254 
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دموکراتيک و  -د آيی گروه های اپوزيسيونی ليربالپدي
راديکال چپ نشانه يی از حبران نظام سياسی افغانستان 

. بود 1950اوايل سال های دهه  -1930منونه سال های دهه
اين روند حمافل سياسی و ديپلماتيک برخی از کشورها  
به ويژه شوروی و بريتانيا را ناگزير ساخت، توجه 

يون نوپا و رو به منوی افغانستان خاصی به اپوزيس
جوانان  -مسکو به گسرتده ترين گروه. مبذول بدارند

بيدار که به سرعت در حال مبدل شدن به يک سازمان 
چپگرای ناسيوناليستی بود، دلچسپی ) حزب(سياسی 

در حالی که انگليسی ها بيشرت دلبسته ديگر . گرفت
 .گرديده بودند» دموکراتيک«احزاب 

 
اپريل  28تانيا در کابل در نامه تاريخی سفير بري

اصوال ... «: وزير خارجه نوشت  -، عنوانی موريسون1951
ما بايد با آن ها متاس برپا مناييم و به آن ها تا 
جايی کمک کنيم که با چهارچوب مناسبات مهرورزانه ما 

در واقع، ما کنون . با حکومت افغانستان سازگار باشد
نی که وابستگی حزبی شان روشن و با کسا» وطن«با حزب 

 . نيست، متاس هايی داشته ايم
 

ما موادی را در باره سنت های سياسی انگلستان به 
دسرتس آن ها گذاشته ايم و به تازگی کتابواره ويژه 
يی را در باره نظام حزبی خود به چاپ رسانده 

برآمن که ما با حفظ حد اقل متاس با دو يا سه ...ايم
و حزب نو مالی شور بازار، » يش زمليانو«، »وطن« -حزب

بايد برای آن ها کاری را اجنام دهيم که به راستی 
حتا (زيرا، هر چند هم، نفوذ آن ها . امروز الزم است

کوچک است، با اين هم گرايش ها و پالتفرم های ) اگر
 620».سياسی شان کماکان نامشخص مانده است

 

                                                 
620  .FO 371/92085,  25th April, 1951 

حضرت [(سفير بريتانيا با سخن گفنت از حزب نو مالی شوربازار
شايد نيروهای هوادار اسالمی .] گ-)رييس خاندان جمددی -شوربازار

دموکراتيک  -البا خمالفان ليرب 1951را در نظر داشت که در هبار سال
متهم به راه اندازی دسيسه ها و  از سوی خاندان جمددی شان که

و طرفدار بريتانيا  گرديده بودند، در  توطئه های هوادار پاکستان
.] گ-و پيرامون اين خاندان گرد آمده بودند[گير شده بودند 

 ).  منظور از پرونده حسن صافی است(
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سال های  های اجتماعی در اوايلتنش به دامنه يابی 
گسرتده پديده های نو در زندگی سياسی سراسر 1950دهه

آسيايی به ويژه در کشورهای  )ماکرو ريگيون(هپناور 
با . هند، پاکستان و ايران مساعدت کردند -مهسايه

وجود پيچيدگی های انتقال قدرت به خنبگان ملی هند 
بريتانيايی پيشين، در آن جا نظم قانونی طراز مجهوری 

 .ديدتثبيت گر
 

اقتدارگرايی رهربان پاکستان، که از تبليغات 
افغانستان به سود آزادی پشتونستان نگران و پريشان 
بودند، مانع از آن منی گرديد تا فعاالنه به نکوهش 

برای . وضعيت امور در کشور مهسايه خود بپردازند
خنست وزير، با سخنرانی در يک  -لياقت علی خانمثال؛ 

، پرسش های گزنده يی 1950در سپتامربگردمهايی در کراچی 
وضع آزادی در افغانستان چگونه است؟ «: را مطرح کرد 

چه حقوقی به توده ها اعطاء شده است؟ آيا در آن 
کشور جملس است؟ می خواهم بگويم که اين جامعه برای 

جنايات وحشيانه بی از من می توامن  .مشار اندکی است
ر برابر هزاره ها سابقه در تاريخ دولت افغانستان د

می توامن بگويم که آن جا جتارت خصوصی . ياد آور شوم
می توامن . نيست که آن هم در دست چند نفر است جماز

بگويم که سربازان ارتش افغانستان تکه نانی برای 
. خوردن ندارند و ماهانه ده روپيه دريافت می دارند

می توامن خاطر نشان بسازم که افغانستان هنوز هم 
 621»...دجه ندارد وبو
 

چنين صحنه ها و رفتارهايی آگاهانه و يا برانگيخته 
شده از سوی جانب افغانی، در سال های خنست موجوديت 

دولت مستقل پاکستان بسيار  -دومينيون و پس از آن
 . ديده می شدند

 
مذهبی و جيوپوليتيکی  -تاثير هرچند هم کوچکرت فرهنگی

ان مهچنين حتکيم را بر دگرگونی اوضاع در افغانست
که به (رهربی آن جواهر لعل هنرو  بهحاکميت در هند 
، بر جا )بود پابنددموکراتيک  -ارزش های ليربال

 .گذاشت

                                                 
621 . Speeches and Statements of Quaid-i-Millat Liaquat Ali Khan (1941-51). Collected 
& edited by M. Rafique Afzal. Lahore, 1967. - P. 456 
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اما دمای سياسی ناگهان آغاز به باالرفنت در  

در کشور مهسايه ايران، مصر  -خاورميانه مسلمان منود
. از کشورهای ديگر عربی برخیدور دست و سپس هم در 

 1952، که در روند آن در سال»افسران آزاد«انقالب 
 روی کار آمدنرژيم شاهی در مصر سرنگون شد و نيز 

داکرت حممد مصدق،  رهربیدر ايران به » جبهه ملی«حکومت 
گواه بر حبران اشکال پادشاهی حکومت در چندين کشور 

 1950هر چند رويدادهای سال های دهه. آسيايی بود
را برای دودمان هپلوی متوجه  الفصلیبايران هنوز هتديد 

 .نساخته بود
 

کمرنگ شدن و يا حتا هم هر چه بود، مهانا با اين هم، 
نگرش های سنتی سياسی در جهان اسالم، خواه  رنگ باخنت

کودتاهای سازمان داده شده از سوی حمافل ميهن پرست 
درهم شکسنت برخی از خواه هم ، و )در مصر(ارتشی 
و رخنه نيروهای نوين سياسی در نتی س اقتدار هنادهای

گروه (چالش عمده يی برای اليگارشی  -)در ايران(آن 
 .در افغانستان به مشار بود) حاکم

 
خطر بسيار کمرتی را برای رژيم حاکم در افغانستان در 
آن هنگام انديشه ها و سازمان های چپ دموکراتيک و 

ا منبع اين انديشه ه. چپ راديکال متوجه می ساختند
جايی که حزب ايران کمونيست توده به پيمانه  -ايران

 .چشمگيری تقويت شده بود و سپس هم شوروی مشرده می شد
 
رويدادها در مصر و ايران در وهله خنست برای  

به  يکی از منابع حمدود. دانشجويان جوان دلچسپ بودند
در آن هنگام در کابل -اطالعات راديو بود دست آوردن

پويايی . گاه راديو در دسرتس مردم بوددست 3500بيش از
های ممکنه باالييان سياسی و در گام خنست توطئه های 

قاطع ترين و به باور بسياری از  -سردار داوود
آگاهان آينده دار ترين سياستمداران افغانستان خطر 

 .نه کمرتی برای رهربی کشور بود
 

سپتامرب  5يک منبع بريتانيايی در کابل به تاريخ 
اين رويدادها می توانند عزم «: خاطر نشان ساخت1952

او را در دست يازيدن به کودتا و اعالم خودش به 
او خواهد توانست . عنوان پادشاه قانونی جزم منايند
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مديريتی نيرومند روی کار بياورد و نيز اصالحات 
چيزی، که امروز  -اجتماعی و اقتصادی را تامين منايد

   622».وجود ندارد
 

يحيی خيل با کنار گذاشنت اختالفات درونی خاندان 
رقابت های شخصی، تفاوت در رويکرد ها در زمينه (

) اداره کشور، درک نقش خود و نقش سلطنت در کل
در اوايل ماه  -623توانست به راهيافت مطلوبی برسد

مناينده شاخه جوان تر  -سردار داوود 1953سپتامرب 
ی پيش گرفته خاندان شاهی، پسر عموی شاه که سياست ها

شده از سوی او، آغاز مرحله نوی در تاريخ افغانستان 
سده بيستم را نويد می داد، تصدی کرسی رهربی حکومت 

 .را به دوش گرفت
 

 1953از (خنست وزير نو در روند يک دهه آزگار  -داوود
مشی نسبتا جنجال برانگيز، خشن و خودکامه، ) 1963تا 

فت که گاهگاهی با هر چند هم گاهی اصالحی را پيش گر
جلب توجه مردم به مسائل سياست خارجی، از مجله مساله 

وی مهچنين در نظر داشت در . پشتونستان به مهراه بود
واقع برای بار دوم به تقويت جايگاه خود با ايجاد 

 .حزب سياسی وفادار به خودش دست بيازد
 
به يک کارشناس  1957برای اين منظور او در سال  

ويلرب به خاطر مشورت  -مسايل افغانستان امريکايی در
و ارزيابی اين موضوع در هنگام بازديد خود از اياالت 

مگر تنها دو دهه بعد،  624.روی آورد1958متحده در سال 

                                                 
622 . FO 371/100965 Afghanistan: Internal political condition, 5 Sept. 1952. 

صدرات  -تصميم واگذاری و سپردن کرسی اجرايی عالی حکومت.  623
 -سوی خاندان شاهی به آسانی گرفته نشد از  عظمی به سردار داوود

در حمافل ديپلماتيک رياض بر آن بودند که پست صدرات خنست به علی 
معاون صدرات پيشنهاد شده بود، اما او از ترس اين که دمشن  -حممد

مادم العمری در سيمای سردار داوود پيدا خواهد کرد؛ از پذيرفنت 
 . اين پست خودداری کرد

FO 983/100 Afghanistan: Internal political conditions 1953 
بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند رفرنتوری در .  624

، 244، پوشه 13، کارتن40، پرونده ويژه 1958باره افغانستان، سال 
برخی از مسايل وضعيت داخلی «، سند سفارت شوروی در کابل 31برگ 

 .1958جون  12، تاريخ »در افغانستان
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، آرمانش برآورده شد و او به آرزوی خود 1977در سال 
در کشور نظام تک حزبی استبدادی  -دست يافت

تنها يک سال عمر  را به ميان آورد که) اتوکراتيک(
 .کرد
 

در زندگی سياسی  1960اوايل دهه -1950در اواخر دهه
افغانستان دو جريان به شدت با هم رقيب پديدار 

جريان راديکال چپ در سيمای حزب دموکراتيک : گرديد
و جريان راديکال اسالم تشکل يافت  1965در سال که خلق 

سيمای  در 1960گرا که مهين گونه در اواخر سال های دهه
 . گروه های سازمان يافته حزب گونه تشکل يافته بودند

 
سياسی در افغانستان  -چنين راندمان زندگی اجتماعی

در خنستين دهه های پس از جنگ جهانی دوم، ضعف ريشه 
 )سازمان های حزب گونه(گيری پديده نوينی چون احزاب 

که می توانستند به گونه حمدود به شکل (را  سياسی
نيروی حمرکه توسعه  -»اپوزيسيون -دولت«دن بيخی متم

در کشور به ) سياسی بيشرت کشورهای مدرن آرايش يابند
 625.منايش گذاشتند

                                                 
 در بارهاين خبش کتاب  شايان يادآوری است که آقای بويکو در.  625

از مجله گروه و گروه های اسالمی ) سازمان های حزب گونه(احزاب 
و نيز جنبش دموکراتيک نوين که پسان ها در ميان مردم های شيعی 
به بررسی نپرداخته است که ، معروف گرديد »شعله جاويد«به نام 

آن را چونان کاستی بزرگ کتاب دست داشته  بی چون و چرا می توان
 .ارزيابی کرد

 
تيلفونی يی که در زمينه با ايشان داشتم، گفتند که در گفتگوی 

در آثار شوروی و افغانستان در باره احزاب و گروه های اسالمی 
به پرداخنت ه شده است و روسی به پيمانه بايسته روشنی انداخت

آن چه . اب دست داشته بيرون استبه چنين چيزی از حوصله کتتفصيل 
مربوط به جريان های مائويستی در افغانستان می گردد، کمبود 

 .مانع از اين کار بوده است منابع
 

به هر رو، حتا مشاری از گروه ها و سازمان های ديگر نيمه چپگرا 
برای . يا چپگرا هم از دايره بررسی آقای بويکو بيرون مانده اند

 .نام برد» پشتونستان ديه آزادیااحت«منونه می توان از 
 

در اين  جلد يکم افغانستان در پنج قرن اخير 664. فرهنگ در ص
در اين هنگام مجعيت نيمه سری، و نيمه علنی «: باره می نويسد

پی ريزی شد که رهرب  »احتاديه آزادی پشتونستان«ديگری هم با عنوان
اقعی آن حممد ظاهری آن غالم حيدر خان عدالت اما بنيادگذار و

اين مجعيت که يکی از حمصالن فاکولته حقوق به نام . داوود خان بود
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در عين حال، امروز درست مهين جتربه می تواند چونان 

هر  -گواهی بر سنت های مانوردهی سياسی نسبتا ديرپا
 -چند هم ناکام در افغانستان در رژيم تعامل تعارضی

ی ميان دولت و خمالفان، که اجازه می دهد روند تعاون
سياسی را با اوضاع خمتلف اجتماعی و جغرافيايی 

 .  سازگار ساخت، ارزيابی شود) منطقه يی(
 

فرآورده عمده » جوانان بيدار«در اين پيوند، مهو
اجتماعی و سياسی دوران پس از جنگ جهانی دوم گرديد 

ی در مقياس که می توانست خنستين حزب سياسی افغان
سراسری ملی گردد و از برخی از جهات واقعا در چنين 

از حلاظ توسعه ساختار  -سيمايی  تبارز هم کرده بود
 -افقی و عمودی سازمانی، پويش های سياسی

ايدئولوژيک، منابع انسانی و  پايگاه اجتماعی نسبتا 
 . گسرتده

 
دستاورد درخشان جوانان بيدار نه تنها داشنت ساختار 

ده و پر شاخ و برگ سازمانی، هر چند هم کوتاه گسرت
عمر، بل نيز  اقدامات سنجيده شده در جملس شورای ملی 

                                                                                                                                                             
به نام کمک به نيز در آن فعاليت داشت، در ظاهر .] گ-کارمل[بربک 

داعيه پشتونستان با مرام ناسيوناليستی افراطی تشکيل شده بود، 
 ».اما در واقع برای به قدرت رساندن داوود خان کار می کرد

 
 سازمان ،گروه اسالمی يی که بويکو به آن اشاره کرده استتنها 

. ارشاد است که به اشتباه آن را در دوره نادر خان آورده است
را مي توان از چنني » ارشاد«حزب نامنهاد «: چنان چه می نويسد

هسته اين . پويايي داشت 1933 -1932گروه هايي مشردکه در سال هاي 
هرات از سوي طلبه هاي جوان شيعه  در» جممع اسالمي»حزب با نام 

سازماندگان اين جممع در . آموزش ديده در مشهد گذاشته شده بود
آينده به کابل آمدند و در آن جا دست به اجياد حزب ارشاد در گذر 

 .شيعه نشني چندآول يازيدند
 

در مشار اعضاي آن، کساني چون . رهرب اين حزب سيد امساعيل بلخي بود
اي غوربندي، سيد سرور آقاي لولنجي، خواجه حممد سيد علي گوهر آق

سيد اسکندر  نعيم، حممد اسلم غزنوي، عبدالطيف سرباز چند آويل،
، )سرگرد(مظفر چندآويل، داکرت اسد اهللا روويف، حممد ابراهيم کندکمشر

عبدالغياث، خداي نظر، کندکمشر  حممد حيدر غزنوي و لوا مشر 
هنگامي که . ان ديده مي شدندپسران مسجدي خ -حممد حسن) سرهنگ(

دولت به موجوديت گروه و ديدگاه هاي ضد دوليت آن پي برد، فرمان 
برخي از . حممد حيدر و حممد حسن را بکشند: داده شد تا  دو برادر

 .گ-».اعضاي گروه توانستند بگريزند و ديگران به زندان افتادند
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با . و ترويج ايده های نو ليربال و دموکراتيک بود
اين حال، اين سازمان نسبتا به سرعت شکست خورد و از 

چرا که نتوانست اسرتاتيژی و تاکتيک . هم فروپاشيد
کادرهای آن جتربه . دوين منايدبايسته و درخور را ت

الزم پيشربد پويايی های سياسی قانونی را نداشتند و 
نه مهيشه می توانستند در برابر اقدامات رژيم 

 . رويارويی و ايستادگی منايند
 

 –دولت هم به نوبه خود موفق به ايجاد مکانيسم حزبی
سياسی خودش نگرديد و نتوانست ابتکار عمل خمالفان را  

بربايد و در دست خود بگيرد و اين گونه، مشی  از دست
غير سازنده يی را با ممنوع کردن روزنامه ها، سازمان 
ها و اقدامات علنی و ديگر مظاهر اعرتاض عمومی پيش 

 . گرفت
 

در هم آميزی عوامل برمشرده شده در باال، جتربه خنستين 
هم از باال و هم از (و نويد خبش هنادمند شدن دو سويه 

سياسی را که متوجه حل و فصل حاد ترين ) نپايي
تناقضات در جامعه افغانستان در مرحله مدرنيزاسيون 
آن و تقويت نفوذ عوامل خارجی بود، نقش بر آب کرد و 

هم دولت و هم اپوزيسيون که هر يک . ناکام گردانيد
به سازواره هايی که بنا به بسياری از نشانه ها با 

ند و مقارن با سال های هم رقابت داشتند، فروپاشيد
رويارويی های خود را تا مرز  1980اوايل دهه  -1970دهه

جنگ داخلی پيش بردند، که در طی آن  -لگام گسيختگی
پيکربندی يی از نيروهايی پديد آمد، که چند بار در 
اين يا آن سيمای سياسی تبارز کردند و يا حتا به 

    626.ختندائتالف های شکننده و ناپايدار کوتامهدت پردا
 
 
 
 

                                                 
ويژه که  راناپايدار پژوهشگر روسی، چنين حالتی  -چشکف. م.  626

می  تعدد يا کثرت ناحمدودجوامع در حال گذار خاور زمين می باشد، 
که اصل تلفيق و ترکيب و در هم آميزی ناسازگار ها را هم .نامد

جماز ) در سوبژکت(و هم به گونه ذهنی ) در اوبژکت(به گونه عينی 
شرق ) رنسانس(، رستاخيز .م. چشکف: نگاه شود به. می مشاردو ممکن 
جمله  اقتصاد //  شدن ای  رو به رشد در چهار چوب جهانیو کشوره

 .76. ، ص11مشاره  ، 2007جهانی و روابط بين املللی، 
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 پايان سخن
 

به پادشاهی رسيدن امان اهللا [ 1919کودتای اواخر فربوری 
و بازگرداندن استقالل سياسی کشور در نتيجه .] گ-خان

جنگ سوم افغان انگليس، آغاز مرحله تازه يی را در 
 . تاريخ نوين افغانستان رقم زدند

 
انيايی ديپلماتيک بريت -به گونه يی که منابع سياسی

اعم از ) تا کنون برون مانده از ديد خاورشناسان ما(
بايگانی ها و خاطرات، نشان می دهند، نقش چشمگيری 
را در اين برهه مهم روابط بين املللی، رويدادهای 

بازی منوده )  1919تيرباران امريتسر در سال (پنجاب 
امان  -اين رويدادها از سوی امير نو افغان. بودند

برای ) سيگنالی(حواريون او چوناِن آژيری  اهللا خان و
محله بر هند بريتانيايی که درگير مشکالت جهان دگرگون 
شونده از مجله امپراتوری خودش بود، ارزيابی می 

 .گرديد
 

چيزی منانده بود به اين که اين کارزار  با اين هم،
-)جنگ سوم افغانستان و انگليس[(تقريبا آغاز شده 

ه جای خود را به چانه زنی ها به راه بيفتد ک.] گ
داد که به امضای قرار دادی اجناميد، که استقالل  
افغانستان را به رمسيت می شناخت و اين به معنای 
شکست سنگين ديپلماتيک نيرومند ترين دولت وقت اروپا 

 .بود
 

با اين حال، توسعه آينده خود افغانستان اشکال 
خارجی امان  سياست. پيچيده و منازعه آميزی را گرفت

اهللا خان برای چندی در زير نشانه پان اسالميسم و 
ايجاد فدراسيون آسيای ميانه به (ادعای رهربی مذهبی 
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گذشت و روندهای سياسی داخلی با ) رهربی افغانستان
سناريوهای اصالح طلبانه، که کمرت ويژگی های خاص دولت 
از حلاظ سياسی پراکنده و چند پارچه از ديدگاه 

سنتی را به سنجش گرفته بود،  -ی و فرهنگیاجتماع
 .لگام گسيخته به پيش تاخت

 
به هر رو، امان اهللا خان و هواداران او هر چه بود، 

داخلی و  مهوارموفق به هبره گيری از زمينه های نسبتا 
خارجی گرديدند و در طی نيمه خنست سال های 

مشاری از تدبيرهای مهم خود را در حوزه 1920دهه
اری، اقتصاد، آموزش و پرورش و فرهنگ پياده قانونگذ
هر چند هم، راديکاليسم بيش از حد رژيم امان . منودند

اهللا، در هپلوی کارآيی پايين ساختار مديريتی و ضعف 
به  1920کلی کادری آن، مقارن با اواخر سال های دهه

حبران عميق کليه ارگانيسم دولتی و سياسی افغانستان 
کاملی از خيزش های نيروهای اجناميد که با رشته 

 . خمالفان گوناگون در هم آميخت
 

خنستين  –منازعه در جنگ داخلی بازتاب يافت کلیتاثير 
که  (جنگ در نوع خود در تاريخ معاصر خاور زمين 

روسی  سرچشمه هایبرای خنستين بار بر پايه انبوهی از 
و خارجی در کتاب دست داشته به تفصيل به بررسی 

اين جنگ، در واقع، به فروپاشی ). استگرفته شده 
اوايل  -1920دولت افغانستان در اواخر سال های دهه

به چند مرکز خودگردان و نيمه  1930سال های دهه
زيستايی  توانايی گوناگونخودگردان قدرت با درجات 

 -از آنارشيستی: اجتماعی و اقتصادی -سياسی
 تا نسبتا پايدار، با آزمايش بانديتيستی گرفته

مجهوری «مانند (اشکال نو دولتداری و خودگردانی 
عبدالرحيم خان، حکومت ائتالفی استان های مشال » هرات

 . اجناميد...) و
 

بافتار کادری ساختارهای رهربی و افراد با نفوذ 
که مهچنين برای خنستين بار موضوع حتليل (، »کابلستان«

قرار گرفته ) زندگينامه يی(بيوگرافيک  -های علمی
، نشان می دهد که قدرت در پايتخت و ديگر مناطق )ستا

و واليات کشور به دست گروهی از روستاييان و 
شهرستانی ها و قبايل افتاده بود که از اصالحات امان 
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اهللا خان زيامنند گرديده و از ديدگاه پيوندهای تباری 
 . بودند» رنگين«خود به پيمانه کافی 

 
ها و  هاران با وزندر ميان آن ها، خان ها و زميند

توامنندی های خمتلف تاجيک تبار و گروه های تاجيکی 
، برخی از ...)صافی و(شده کم نفوذ پشتون تبار 

مانند داوود زی، (قبايل و طوائف پشتون غلزايی 
باشندگان کوهدامن، خبشی از سليمان  -...عمرخيل و

 . ديده می شدند...) خيلی ها و 
 

مقامات  -سقاء ران بچهدر صفوف هواداوزنينی گروه 
پيشين دولت امان اهللا خان بودند، از مجله منايندگانی 

کسانی که  -از باالترين اليه های بوروکراسی دستگاه او
از اصالحات او ناخشنود و نوميد شده بودند و يا به 
خاطر نقض قوانين حمکوم شده و يا  از کرسی های خود 

 .برکنار گرديده بودند
 

ديگر اپوزيسيون سازمان يافته ضد  دسته شايان توجه
سياسی  -امان اهللا خان و سپس هم جايگزين ساختار دولتی

منايندگان حمافظه کار ترين خبش روحانيت  -»کابلستان«
آن ها حتا خاستگاه . بودند.)] گ-خاندان جمددی[(

اجتماعی و ديگر ويژگی های بسيار مهم زندگی برای 
سقاء را با  بچه -شرايط افغانستان گماشته خود

برکشيدن وی به عنوان امير نو و پاسدار دين اسالم 
 .ناديده گرفتند.] گ-خادم دين رسول اهللا[
 
مهه اين ها اجازه می دهند تا ويرايش ها و پااليش  

سقاء  سياسی رژيم بچه -هايی در مورد سيمای تباری
برخالف ديدگاه پذيرفته شده و [(اين رژيم . بنماييم

عمده متشکل از ائتالف تاجيکی  به طور.] گ-)رايج
حومه کابل و (زمينداران و روحانيون مناطق مشال 

که بر انگيزنده دهقانان نادار هتيدست شده ) ترکستان
ضد انقالب «و سنتی انديش به تبارز در سيمای 

بودند؛ نه بل که در بر گيرنده ائتالف » کشاورزی
گسرتده تر چند مليتی خنبگان منطقه يی، خبشی از 

وروکراسی بااليی، ميانه و خرده رژيم پيشين و ب
روحانيت کنار زده شده و بر افتاده از قدرت و يا 
مردود مشارنده بسياری از جنبه های ايدئولوژيکی و 

 .عملکرد رژيم امانی، بود
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هر  پيهم و، تالش های »کابلستان«تاريخ نه ماهه دولت 

شدن  چند هم کمرت موفقانه آن برای پيروزی و باال دست
 -نظامی نيروهای سنتی و ليربال -در کشاکش های سياسی

اصالح طلب، حتا پيش کشيدن ايده های خودی آن برای 
دولتی يا اداره مذهبی  -برپايی ساختار اجتماعی

دولت «ياد شده عبدالرحيم خان، » مجهوری هرات«(
اجازه می ...) خليل اهللا خليلی و» افغانستان مشالی

يی مدل توسعه اجتماعی مدعی دهند در باره پديد آ
بازی کردن نقش جاگزين روش ها و اصول موجود يا 
مردود، در آغاز دهه سوم سده بيستم در افغانستان، 

 .سخن بر زبان آورد
 

 -دست کم مهجوشی سرشتی خنبگان تباری» کابلستان«مدل 
بومی و سياسی را ممکن گردانيد و واکنشی بود به 

های شگفتی بر انگيز کوتاهبينی ها و سهل انگاری 
راهکاری و تراز پايين مديريت  اصالحات بی گفتگو 

سياسی و  -مرتقی امان اهللا خان، سستی پايگاه  اجتماعی
 .او) جاذبه -کارازما(کمرنگی فرمهندی 

 
اوايل -1920با اين هم، حبران اواخر سال های دهه

مهين گونه نشان داد که تضعيف قدرت مرکزی در  1930دهه
مل حبرانی يی برای هستی دولت افغانستان منی کشور، عا

حتا در چنين اوضاعی در درون مرزهای آن،  -باشد
پويايی و زيستايی گسرته های سياسی و اقتصادی 
پايدار، عمدتا حتديد شده با مرزهای مناطق تباری 

 627.ممکن است) مشال، مشال باخرتی(
                                                 

اوضاع سال های دهه نود سده بيستم نيز گواه بر چنين چيزی .  627
مهه اين ها نشان می دهند که ساختار آينده دولت در . هستند

نيمه خود گردان  -فدرالی يا دست کم نيمه فدرالی -افغانستان
با اين هم، بر مهه باشندگان کشور است تا مهه با هم . خواهد بود

در جستجوی فرمولی برای حفظ متاميت ارضی و حاکميت ملی در کشور 
باشند و روی دستيابی به يک چهارچوب مشرتک و پذيرا  برای مهه 

 . باشندگان اين مرز و بوم بينديشند
 

و احوال کنونی، هبرتين ساختار  گزارنده بر آن است که در اوضاع
مهانند دوره رياست مجهوری داکرت  -ساختار رياستی خمتلط -برای کشور

جنيب است که رييس مجهور پشتون تبار با چهار معاون از چهار قوم 
بزرگ کشور و صدر اعظم تاجيک تبار با چهار معاون از چهار قوم 

بی ممثل مهه بزرگ کشور، دولتی را ساخته بودند که به گونه نس
 . باشندگان اين سرزمين بود
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افزون بر اين، درست در اوضاع نيمه فروپاشی دولت 
هر چند هم  -شين در مرکز و واليات، اشکال نو ادارهپي

مانند  -نه هنادينه شده در پراتيک سياسی آينده
پارملان های منطقه يی، دولت های ائتالفی و منونه های 

 .شبه مجهوری  پديدار گرديدند
 

) تيماتيک(موضوعی  -های مهم سوژه يی برشاين خطوط و 
سياسی و نيز پديده های منحصر به فرد تاريخ 

افغانستان را توانستيم به ياری کشاندن انبوهی از 
اسناد از کلکسيون های بايگانی های وزارت خارجه 
روسيه و بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی 

 . روسيه، به مدار علمی، احيا و بازآرايی مناييم
 

 1929خاندان يحيی خيل به رهربی نادر خان که در پاييز 
اعالم نادر خان به عنوان پادشاه  به قدرت رسيد، با

کشاکش های  بی چون و چراینو افغانستان، برنده 

                                                                                                                                                             
 

در اين حال، رييس مجهور وظايف رسيدگی به سياست خارجی و مسايل 
انتظامی و امنيتی؛ و صدر اعظم وظايف رسيدگی به مسايل  -نظامی
اين گونه . اجتماعی را به دوش داشتند -اقتصادی و فرهنگی -اداری

و خردورزانه يی  تقسيم وظايف و صالحيت ها به گونه دادگرانه
مشارکت هرگاه نه راستين، دست کم منادين باشندگان سرزمين ما در 

 .قدرت سياسی را به منايش می گذاشت
 

در چنين نظامی، انتخابی بودن ارگان های حملی قدرت مانند واليت 
می ) خبشداری ها(، عالقه داری ها)فرمانداری ها( ها، ولسوالی ها

ين منايد و تقسيم کشور به چند زون تواند، دمکراسی نسبی را تام
با گماشنت منايندگان با صالحيت رييس مجهور در راس آن که ) منطقه(

امنيتی را به دوش خواهند داشت و وظايف واليان  -وظايف انتظامی
فرهنگی خالصه خواهد گرديد،  -اقتصای و اجتماعی -در مسايل اداری

 . ز تامين منايدمی تواند اقتدار حاکميت نيرومند مرکزی را ني
 

در اين حال، بايسته خواهد بود تا برای حتکيم وحدت ملی و هنادينه 
شدن مشارکت ملی، رياست جملس شورای ملی به برادران ازبيک و 

تنها در اين صورت است . رياست سنا به برادران هزاره سپرده شود
که فرمول پذيرايی برای اداره کشور بر شالوده وحدت ملی به دست 

 .آيد و جلو روند های هار گرفته می شودمی 
 

در غير آن، کشور در گردابی از تنش ها و چالش های پايان ناپذير 
مذهبی و زبانی غرق خواهد گرديد که رهايی از چنگ آن بس  -تباری

 .  گ-.دشوار و گران خواهد بود
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اما توامنندی زيستايی آن . خنبگان سنتی اشرافی گرديد
مهچنين با عوامل مساعد خارجی، در گام خنست، متايالت 
مهبستگی جويانه شوروی و بريتانيا مبنی بر حفظ وضعيت 

 . ستان تامين گرديددولت افغان) استاتوس بوفر(حايل 
 

رژيم نو، اپوزيسيون را در سيمای امانيست ها و گروه 
های پويای سياسی مهاجران آسيای ميانه که در اوايل 

جنبش های ملی را در مشال افغانستان  1930سال های دهه 
مگر، هبای اين . رهربی می کردند، با خشونت سرکوب کرد

مهه، اين  با اين. کار را با زندگی خود شاه پرداخت
رژيم توانست به تدريج کشور را از حالت جنگ داخلی 

 .بيرون بکشد
 

کشاندن مهاجران آسيای ميانه يی در چارچوب 
رويدادی روند سياسی و رهربی  -سوژه يی) کانتکست(

جنبش اعرتاض ملی در مشال افغانستان از سوی اين 
جانب حمتوايی تاريخ  1931 -1930مهاجران در طی سال های

افغانستان را، از مجله خطوط کانسپتوئل پژوهش  نوين
آوردن اين . آن را به گونه ماهوی پر بار می سازد

) افغانستان شناسی(برای علم افگانستيکا » ارمغان«
خوانی و باز کشاندن به مدار علمی و باز برکتبه 

انديشی اسناد بايسته بايگانی سياست خارجی فدراسيون 
يخ اجتماعی و سياسی روسيه و بايگانی دولتی تار

 .  نو ميسر گرديد )کانتکست(در چارچوب ،روسيه
 

سياست های سرکوبگرانه خاندان يحيی خيل يکی از داليل 
عمدتا جناح (شکلگيری مهاجرت سياسی افغان ها 

گرديد، که اروپا و ترکيه را  مرکز گرد ) امانيستی
رهربان مهاجران . مهايی نيروهای خود را برگزيدند

، با )و تا حد کمرتی، ايتاليا(آملان نازی  افغان در
نيافنت زبان مشرتک با رهربان شوروی که از اصالحات امان 

به [( 1929اهللا خان و عمليات مشرتک افغانستان و شوروی
.] گ-)رهربی جيالنی خان چرخی و پريماکف در مزار شريف

و به پيمانه ( نوميد شده بودند، به آملان فاشيستی 
کاری که با آن  -تکيه منودند) لياکمرتی به ايتا

اعتبار و آبروی خود را به گونه جدی باختند و حتا 
از سوی قدرت های پيروز در جنگ جهانی دوم مورد 

 . پيگرد هم قرار گرفتند
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گروه های سياسی فعال مهاجران آسيای ميانه که در 
 -در رويارويی های نظامی 1930اوايل سال های دهه
که از سوی شوروی تا جايی (شاه  سياسی با رژيم نادر

، شکست خورده بودند،  نيز در )پشتيبانی می شد
موقعيت به مهان اندازه دشوار و پيچيده يی قرار 

آن ها خبشی از بازی های جيوپوليتيک . گرفته بودند
. آملان در طول سال های جنگ جهانی دوم شده بودند

، به مگر، به يمن اقدامات سازمان های اطالعاتی شوروی
عنوان يک نيروی بالقوه در جبهه آسيای ميانه خنثی 

 .گرديده بودند
 

از مجله (ضعف فزاينده بنيه آن ها  ،در اين ميان
نيز ) کشور ميزبانحاشيه نشين بودن مزمن آن ها در 

مهاجران آسيای ميانه . تاثير خود را بر جا می گذاشت
دراز مدت و ) آداپتاسيون(» سازگارشدن«حمکوم به 

اری با جامعه ميزبان که وضع آن با پيچيدگی های دشو
جنگ نو دشوارتر می شد و نيز سختگيری ها و بی مهری 

 .  های روز افزون مقامات افغان، بودند
 

در اين کتاب، برای خنستين بار بر پايه اسناد 
بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه و بايگانی 

عيت حتول دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، وض
گريزيان آسيای ميانه و بازمانده ) ترانفارماسيون(

های گروه های رزمی آنان در جنبش داخلی اعرتاض ملی 
در افغانستان بازآفرينی و  1930اوايل سال های 

 . واکاوی می گردد
 

برخی از ويژگی های زندگی اجتماعی جوامع مهاجران 
می  آسيای ميانه در دوره پس از جنگ به بررسی گرفته

شود و کمرنگ شدن حبرانی پتانسيل سياسی آنان تثبيت 
 .می گردد

 
با اين حال، به گونه يی که رخدادهای بعدی نشان  

سياسی در سال های  -دادند، پديد آيی گروه های تباری
و فربه شدن آن ها تا احزاب و ائتالف های 1960دهه 

 2000اوايل سال های دهه –1980بانفوذ در سال های دهه
دتا مجعيت اسالمی تاجيکی ربانی و مسعود و جنبش عم(

منبع  چوناِن –...)ملی اسالمی ازبيک تبار دوستم و
تاجيکی نواحی مشال افغانستان -سياسی اقليت های ترکی
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ماند و در برخی از برهه ها تا حدود شايان توجه از 
تا مرز مطرح شدن ساختار نو  -ديدگاه  اسرتاتيژيک

دولت افغانستان افزايش ) الیفدر(سياسی  -جغرافيايی
 .  يافت

 
دوره پس از جنگ برای افغانستان زمينه دست يازيدن 
به تالش های نو برای سازگار شدن با واقعيت های 
شتابان دگرگون شونده خاور و جهان در کل را فراهم 

 .گردانيد
 

خاندان يحيی خيل در سيمای يکی ديگر از برادران 
خنست وزير در سال های  -اننادر شاه فقيد، شاه حممود خ

، آزمون بس معتدل ليرباليزاسيون زندگانی 1946-1953
اجتماعی اما آشکار برای مهه شرکت کنندگان روند 
سياسی، که شامل تصويب قانون مطبوعات، دگرسازی قسمی 

، احيای قوه مقننه )از مجله حکومت(نظام اداره کشور 
 . می گرديد، را روی دست گرفت

 
ياشدن جنبش اجتماعی و پديدآيی در اوضاع پو

اپوزيسيون سازمان يافته در سيمای چندين گروه حزب 
، رژيم )»ندای خلق«، »وطن«، »جوانان بيدار«(منا 

حاکم تالش ورزيد ابتکار عمل را از دست اپوزيسيون با  
. بربايد) حزب دموکرات ملی(تأسيس حزب سياسی خودی 

وگاه اين در حالی بود که اين انديشه در ارد
) »جوانان بيدار«به طور مشخص، در جنبش (اپوزيسيون 

با مساعی پيگير ديپلمات ها و ديگر ساختارهای ويژه 
 . به بالندگی رسيده بود 628شوروی

                                                 
با » جوانان بيدار«به باور بسياری از کارشناسان، جنبش .  628

دار داوود خان و پشتيبانی مالی جميد خان زابلی مساعی سياسی سر
از پشت پرده برای کنار زدن شاه حممود خان از کرسی خنست وزيری و 
زمينه سازی برای روی کار آوردن داوود خان در کرسی خنست وزيری 
با هبره گيری از فضای حاکم در ميان جوانان و روشن انديشان تشنه 

راتيک و ساماندهی ها، با دامن دگرگونی ها و حتوالت بنيادی دمک
و فربه کردن اين مساله به » پشتونستان«زدن ابزاری به مساله 

 .راه افتاد
 

هند، (روشن است هم دولت افغانستان و هم بازيگران خارجی 
که پيگيرانه مرتصد تکاپوهای اين ) امريکا، انگليس و هم شوروی

ش و استخدام جنبش بودند، در پی هبره برداری ابزاری از اين جنب
. برخی از پيشگامان و پيشاهنگان سرشناس آن به سوی خود بر آمدند

با توجه به اين که گرايش ها، انديشه ها و آرمان های هواداران 
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کشورهای غربی نيز دلچسپی معينی را به حزب سازی در 

به ويژه بريتانيا، که در . افغانستان نشان می دادند
مطلوب و مساعد در پی فراهم آوردن زمينه نسبتا 

کامن (مرزهای جامعه در حال ظهور پسا مستعمراتی 
. بود، نشان می داد) مشرتک املنافع يا مهسود -ولت

منايندگان بريتانيا امکان پياده سازی جتربه 
دموکرات سياسی بريتانيايی از مجله  -اپوزيسيون ليربال

 .حزبی را در افغانستان بررسی می کردند
 

ته، خنستين پروژه ليربال هنادينه در رساله دست داش
سازی سياسی از باال در تاريخ افغانستان در مقايسه 
با ارزيابی ها و برآوردهای تاريخ نگاری 

ميهنی و جهانی، با ديد نوتری ) هيستوريوگرافی(
اين خط جتزيه و حتليل به يمن . تفسير گرديده است

 کاربست اسنادی که چندی پيش در بايگانی سياست خارجی
فدراسيون روسيه رومنايی شدند و نيز بيشرت به ياری 

 . کارگيری از مواد آرشيو ملی بريتانيا، ممکن گرديد
 

به گونه يی که اين اسناد و مطالعات پيش تر 
خاورشناسان پيشکسوت داخلی و خارجی نشان می دهند، 

قدرت با ناکامی رو به رو » حزبی سازی«پروژه سياسی 
نگام به پاگيری بيشرت پويايی گرديد، چرا که در آن ه

های اپوزيسيون می اجناميد، که دولت را وادار 
سرکوب دامان گردانيد به ممنوعيت ها دست بيازد و به 

خنستين  -يعنی در واقع، آزمايش ليربال. چنگ بزند
جايی که قدرت  -آزمايش در نوع خود در افغانستان

 و کسان) يحيی خيل(هنوز در دست اليگارشی دودمان 
مانند (با نفوذ ترين منايندگان بزنس  -نزديک به آن

                                                                                                                                                             
آزادی پشتونستان که در ميان جوانان بيدار فزونشمار بودند، 
بيشرت با سياست های شوروی مهراستا و مهخوان بود، زمينه کار گسرتده 

اتی در ميان اولرتاناسيوناليست های پشتون تبار برای سازمان اطالع
های استخباراتی شوروی بيشرت از ديگر حريفان فراهم بود که بی 

 .درنگ از چنين زمينه يی هبره برداری کردند
 

آن چه پروفيسور بويکو بر پايه اسناد و مدارک موثق تازه افشا 
فته است، يک بار شده بايگانی های شوروی پيشين در باال باز گ

ديگر بر نفوذ سازمان های ويژه شوروی در پديد آری و گسرتش آتيه 
مهر » جوانان بيدار«دست کم چند شاخه از سازمان پر شاخ و برگ 

 .گ-.تاييد می زند
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متمرکز بود، ... و) خاندان جمددی(، روحانيت )زابلی
 .را برهم بزند و متوقف سازد

 
با اين حال، اوضاع سياسی داخلی و بين املللی مستلزم 
برداشنت گام های بيشرتی در زمينه تقويت قدرت رو به 

از سر می را 629سلیزوال خاندان يحيی خيل، که حبران ن
 .و از آن رنج می برد، بود گذراند

                                                 
کشورهای خاور زمين که آن جتربه تاريخی نشان داده است که در .  629

فرما است، معموال در آن ها نظام های استبدادی شاهی مطلقه فرمان 
سپهداران  -رييسان دودمان ها و پايه گذاران خاندان های شاهی

خشن، خوخنوار، خودکامه، جهانگشا، قاطع و نيرومند بوده اند که 
وقتی اين ها به . به پادشاهی رسيده اندو تدبير به زور مششير 

شهزاده ها در ناز و  -پادشاهی می رسند، روشن است فرزندان شان
آسايش پرورش می يابند و متمايل به عياشی و تن پروری و نعمت و 
 . می گردندو زنبارگی و خورد و نوش آسودگی 

 
جانشينان شان در سايه صالبت و  –نتيجه چنين می شود که در نسل دوم

برجا مانده از پدر، می توانند چند صباحی لنگ لنگان به  اهبت
نوادگان  -نسل سوممگر هنگامی که نوبت به . آسودگی فرمان برانند

فرزندان ناز دانه و ناز پرورده پادشاه نسل دوم می رسد،  –شان 
، بی کار به جاهای باريکی می کشد و شاهان معموال ضيعف النفس

، ديهيم و اورنگ پادشاهی نسل سومی خوشگذران و تن پروراراده، 
از مهين رو است که در . دنبرباد می ده و يکسره را با کشور يکجا

يک بيش تر از سه نسل فرمانروايان خاور زمينی کشور شاهی کمرت 
چنين حبرانی را که به بر افتادن . حکومت کرده باشنددودمان 

پادشاهان يک دودمان از ختت شهرياری معموال در نسل سوم منجر می 
 .گردد، حبران نسلی می خوانند

 :در قرينه کشور، چند مثالی در زمينه می آوريم
 زمان شاه -تيمورشاه -امحد شاه درانی  -
 امير يعقوب خان -خان  امير شير علی -حممد خان امير دوست  -
 خان امير امان اهللا -خان امير حبيب اهللا -امير عبدالرمحان -
وليعهد  -شهزاده امحد شاه(داوود خان  -ظاهر خان -نادر خان -

 .)به پادشاهی نرسيد و هيچ متايلی هم به اين کار نداشت هرگز
 :معاصر رانمهچنين در اي

به  نيز که(حممد رضا شاهپور وليعهد  -رضا شاه هپلوی -رضا خان -
 ).پادشاهی نرسيد

 
در اين جا منظور از حبران نسل اين است که نسل ارشد خاندان 

ديگر ديده از جهان فرو بسته بودند ) نادر خان و هاشم خان(شاهی
لش ها توانايی رويارويی با چاديگر و شاه حممود خان ساخلورده هم 

 ،در نتيجه. و تنش های عصر نو پس از جنگ جهانی دوم را نداشت
ظاهر خان، داوود (زمينه برای تبارز نسل نو و جوان خاندان شاهی 

مگر چون شاه . فراهم آمده بود) سردار عبدالولی و خان، نعيم خان
خود هنوز هم بر کرسی خنست وزيری تکيه داشت و نسل خان، حممود 

دو نسل  ؛دست گرفته کيان کشور داری بود جوان خواستار به
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يکی از راه های برونرفت از تنگنا، به قدرت رسيدن 

مهين . بود1953مناينده بعدی خاندان يحيی خيل در سال 
بود که سردار داوود که پيشرت از اين در کرسی های 

از ...) وزير دفاع، داخله و(نظامی و مديريتی باال 
ن داده بود، به کرسی صدارت گماشته خود شايستگی نشا

اوايل  –1940او درست در فاصله زمانی سال های دهه. شد
چوناِن سياستمدار و مدير پرشور و مستقل  1950دهه

 .درخشيده بود
 
پديد آيی کشورهای نو در گسرته آسيای جنوبی، به  

ويژه کشور مهسايه پاکستان، شامل خبشی از گروه پشتون 
تان چونان تبار برتر مشرده می شد؛ تبار که در افغانس

را در هناد داوود بر ) پشتونی(گرايش های مليت پرستی 
درست مهين گرايش ها، حمور سياست خارجی و . انگيخت

باالروی از نردبان مدارج در .] گ-دستاويز او برای[
 .زندگی سياسی گرديد

 
در اين چهارچوب، رسيدن داوود به کرسی صدارت در  

شدن بسياری از جهات سياست های داخلی و و پويا  1953
خارجی می تواند چوناِن خبش مهم و سپس مهچنين دوره يی 
از تاريخ معاصر افغانستان در نظر گرفته شود که هم 

از مجله تراژدی اواخر سال (دستاوردها و هم شکست ها 
 .يی را به مهراه داشت) 1990 –1970های دهه های

 
ليت فاجعه يی را که کشور روشن است منی توان مهه مسوو

در آينده با آن رو به رو گرديد، يکسره به دوش 
دست کم به خاطر آن که بسياری از . داوود انداخت

ساماندهی (رويدادها و دگرگونی های چشمگير در کشور 
اعالم [، »اقتصاد رهربی شونده«های اقتصادی به سبک 

-نظام مجهوری، رفع حجاب، مدرنيزاسيون کشور و ارتش
با نام او پيوند دارد و گره می خورد، که .]...) گ

برای او جايگاه برجسته يی را در تاريخ افغانستان 
 . می دهند

 

                                                                                                                                                             
 »نسل حبران«، دستگاه را مهين رو هماز  روياروی هم قرار گرفته و

 .    گ-.فرا گرفته بود
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خنبگان سياسی » برآيند«مناد و  -افزون بر داوود
؛ صف 1950اوايل دهه –1940افغانی منونه سال های دهه

رجال درگير در مبارزه سياسی در افغانستان در دوره 
که کارنامه های آن ها در ( 1953تا  1919سال های 

، شامل )رساله دست داشته به بررسی گرفته شده است
گالری کاملی از پرتره های سياسی منايندگان دولت و 

در کنار مهره  -اپوزيسيون ترازهای  گوناگون می باشد
های نو به پيمانه بايسته آشنا، مهره های ديگر 

 عبدالرحيم خان(اجتماعی و سياسی با ويژگی های شخصی
» حکومت«، خليل اهللا خليلی و ديگر اعضای نائب ساالر

و پرسناژهای شناخته شده ...) سقاء و بچه -حبيب اهللا
از امان اهللا خان گرفته تا زابلی؛  -برای کارشناسان

با کاربست اسناد و مدارک تازه از پرده برون 
 . افتاده، به بازشناسی گرفته شده اند

 
مودن راه دور و دراز مدارج و زابلی، که با پي

سال های » اصالح طلب«مراتب، از کارمند دون پايه 
به بزرگرتين زميندار و سرمايه دار و مدير  1920دهه

چهره بس جالب و   ؛ارشد در تراز کشور مبدل گرديد
انگشت مشاری برای خاور زمين وقت و به ويژه 

ن تيپ اليگارش مالی با خاستگاه پايي -افغانستان بود
» دريژوری«که پای وی به گود سياست کشانيده شد و به 

 دولتیهم در ساختارهای  اقتصادی -سياسی) راهنمايی(
چيزی که برای او زندگی  -و هم در صف خمالفان پرداخت

پربار و طوالنی يی را هم در عرصه سياست و هم در 
 .عرصه کسب و کار فراهم آورد

 
تصادی در دوران است که اوضاع سياسی و اق توجهشايان 

 -امان اهللا خان، نادر شاه و ظاهر شاه(سه پادشاه 
تنها به پيمانه کمی بر موقعيت و ) وی» عمام«

رفتارهای روحانيون در افغانستان تاثير گذار بوده 
مهو آن ها چونان يکی از نيروهای خمالف در برابر . است

. امان اهللا خان به پا خاستند 1929-1919اصالحات سال های 
اما پسان ها به دليل سياست سنجيده رژيم نو به 

با اين هم، حتا رهربان آن . جايگاه معينی دست يافتند
ها برای بازی منودن نقش های ويژه در ساختار اجتماعی 

منايندگان . و سياسی جامعه افغانستان نربآمدند
روحانيت به بازی منودن نقش های درجه دو در 

 .و بسنده منودند ساختارهای دولتی تن در دادند



 490 صفحه …دولت و اپوزيسيون در افغانستان
 

 
 -1940اواخر سال های دهه» جتربه ليربال«مهراه با آن، 

در ميان روحانيون درز انداخت و حتا 1950اوايل دهه
سياسی و  -خبشی از آن به اپوزيسون طراز ايدئولوژيکی

هنوز در ترکيب سازمان های حزب منای (نيمه حزبی 
ت در اين رهرو، سياسی شدن روحاني. پيوستند) سکوالر

در افغانستان به گونه ناپيوسته صورت گرفت که از 
 .ايران تفاوت داشت -فرآيندهای مهانند در کشور مهسايه

مظاهر  1950حتا مقارن با ميانه های سال های دهه
سياسی در افغانستان به مشاهده ) اسالمگرايی(اسالميسم 

منی رسيد، که اجازه می دهد ظهور اين پديده را در 
، مهپا با دامنه يابی چالش های داخلی دوره های بعدتر

 . و اقدامات نيروهای خارجی گمان زد
 

 1953-1919روی هم رفته، در برهه تاريخی سال های دهه 
هر چند هم . نقش پيشتاز سياسی را دولت بازی می کرد

روند ولو متناوب اما خلل ناپذير پختگی و بالندگی 
در برخی از برهه ها، . اپوزيسيون روان بود

اپوزيسيون، ساختارهای قدرت را در تراز ملی يا 
منطقه يی را اشغال کرد، مگر پس از شکست پروژه اصالح 
طلبانه شاهی مشروطه امان اهللا خان، فرمانروايان نو 
افغانستان مشی نرمرت روی هم رفته ليربال در عرصه 
 -اقتصادی، اقتدارگرايانه در عرصه سياسی و خاندانی

مکانيسم های مديريتی را  اليگارشی از ديدگاه
 .برگزيدند و پيش گرفتند

 
تالش های آن ها برای پياده سازی جتربه قسما ليربال در 

 1950اوايل دهه -1940حوزه سياست در اواخر سال های دهه
زمينه را برای پويايی اپوزيسيون فراهم گردانيد، 
اما در اين مرحله هم گزينه ايجاد مکانيسم های 

يک تعامل ميان دولت و خمالفان طبق دموکرات -ليربال
 . مدل های غربی وجود داشت

 
حکومت در سيمای خاندان ناتوان و دستگاه فرسوده 
يحيی خيل اين امکان را با پيش گرفنت گزينه چرخش نسل 

اما . در درون خاندان رد کرد.] گ-)پادشاه گردشی[(
داوود،  -ويژگی های شخصی مهره انتخابی آن

حترک توسعه  -نه يی به مهراه داشتدستاوردهای دو گا
دامنه يابی تنش های تازه  -اقتصادی و در مهان زمان
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سياسی و ادامه رويارويی ها با خمالفان، که ديگر به 
 . تکاپوهای زير زمينی رو آورده بودند

 
منشور مبارزه  الیحتليل توسعه سياسی افغانستان از 

های  اجازه می دهد نه تنها گره ،دولت و اپوزيسيون
تاريخ اين ) پرابلماتيک(مساله يی –)تيماتيک(موضوعی

 -گشود آسان تر 1953-1919کشور را در سال های
افقی قدرت را بازيابی و پرسناژ  -ساختارهای عمودی

پاندولی (و حتا تعويض  مهسويیو  رويارويیبندی، خطوط 
را تعيين، بل نيز ...نيروهای درگير و) يا عاملی/و

زمانی روند سياسی را  -ای مکانیاشکال و پارامرت ه
 . روشن تر کرد

 
» روشنگرانه) اتوريتاريسم(اقتدارگرايی«اين گونه، 

با ) 1928-1919(امان اهللا خان ) »ابسولوتيسم« -مطلقه(
در (دوگانه نيروهای حاکم و خمالفان آن ها » انقالب«

مبدل  1930آغاز -1929که به جنگ داخلی سال ) 1928-1929
 -و سپس به رژيم اليگارشی خاندانی شد، برهم خورد

حتول يافت، که در مرحله هنايی به ) 1953-1933(قبيله يی 
 . دموکراتيک متوسل گرديد -مانور های ليربال

 
در اين چارچوب های تاريخی، مدرنيزاسيون طراز 
افغانی تنها چوناِن روی دست گرفنت انبوهی از پروژه 

پيوسته و گيسخته، های متام شده، نيمه متام و نامتام نا
بر پايه انديشه های بلندپروازانه اسرتاتيژيک خود 
امير امان اهللا خان و هواداران صورت گرفت که اوضاع 
داخلی و خارجی کشور، نبود کادرها، از مجله تيم 
 -برنامه ريزی اسرتاتيژيک و نبود مديريت تاکتيکی

 . عملياتی؛ زمينه پياده سازی آن را فرهم منی آورد
 

انستان با به دست آوردن استقالل خود پس از جنگ افغ
، در آتيه به طور 1919سوم افغان و انگليس در سال 

کامل تاثير عوامل خارجی را بر خود، به ويژه وضع 
و منافع » چهار راه برخورد متدن ها«خود را چونان 

جيوپوليتيک قدرت های بزرگ منطقه آسيای باخرتی و 
شوروی، / روسيه -خود جنوبی و مهسايه های بالفصل

، )، سپس پاکستان و هند1947تا (بريتانيای کبير 
 . احساس می کرد...ايران و نيز ترکيه، چين و
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عامل بريتانيايی که در سيمای در هم آميزی پيچيده 
منافع و راهربدهای سياست بريتانيايی و امپراياليستی 

انگليسی، تبارز می کرد و هر چند هم  -و خنبگان هندی
حلاظ تاريخی با رويدادهای سه جنگ خونين گرانبار  از

 .شده بود، برای افغانستان مستقل کمرت مساله ساز بود
 

با ارجح مشردن دست يازيدن به  1919بريتانيا در سال
سياسی در جبهه افغانستان،  -مانورهای کوچک نظامی

درگير جنگ گسرتده با اين کشور نگرديد و توانست 
دستگاه . خود را حفظ منايد متصرفات آسيای جنوبی

استعماری آن به رژيم فرصت طلبی و انتظار کشيدن و 
سازگارشدن با سياست نو داخلی و خارجی حکومت 
افغانستان زمان ميان دو جنگ و زمان جنگ در روح 

در » بازی بزرگ«انطباق با واقعيت های سده بيستمی 
 .آسيا در آمد

 
اری شوروی، ديدگاه های موجود در تاريخ نگ برخالف

دوران نو، هدف فروپاشانی افغانستان يا  بريتانيا در
خاک آن به متصرفات خود را در برابر » پيوستاندن«

بر عکس، حمافل حاکمه بريتانيا  –خود قرار نداده بود
بی طرفی آن را در ) استاتوس(ترجيح می دادند وضعيت 

ميان شوروی پيشين و متصرفات استعماری خود در هند 
ايند و در برخی از برهه ها حتا به طور کامل حفظ من

مانند انتخاب (در مهبستگی و مهاهنگی با طرف شوروی 
) 1929نادر خان به عنوان پادشاه جديد در ماه اکترب 

 . عمل می کردند
 

در اين حال، بريتانيای کبير برای حفظ ماتقدم، دور 
انديشانه طرح عمليات نظامی در افغانستان را در 

اوايل » سرخ«پالن نامنهاد (ير شدن با شوروی صورت درگ
تدوين منوده بود و به گونه ...) و1930سال های دهه 

آن  -منظم با رهربان افغانستان به گفتگو می پرداخت
هم در بيشرت موارد به ابتکار خود آن ها و به عقد 

مانند (سازشنامه ها و قراردادهای به ويژه دوستانه 
 . می پرداخت...) و 1939قرار داد سپتامرب 

 
چون . ابتکارات قراردادی به نتايج دخلواه منجر نشد

افغانی ها می خواستند تا  -منافع دو طرف خمتلف بودند
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آن هم . جای امکان کمک های بيشرتی به دست بياورند
، در حالی )جنتلمنی(صرفا بر پايه تفامهات حمرم شفاهی 

افغانی که بريتانيايی ها در رمسيت خبشيدن به سياست 
 . خود عالقه مند بودند

 
جنگ آغاز شده جهانی اول، امهيت اسرتاتيژيک افغانستان 
را باال برد و رهربی انگليس به انديشه تقويت مرزهای 

به مشول خبش (امپراتوری خود در نوار جنوب آسيايی 
» لنکسرت«اين رويکرد در طرح . آن گرديد) افغانستانی

ياری ها به  برنامه کمک های نظامی و ديگر -
افغانستان، بازتاب يافت که با فروپاشی امپراتوری 

 .انگليس حتقق نپذيرفت
 

در سده [رقيب اصلی بريتانيا در افغانستان، در آغاز 
نزدهم و در دو دهه خنست سده بيستم تا انقالب کبير 

روسيه تزاری، پس از انقالب روسيه شوروی  -]1917اکترب 
هربی شوروی، که از گرايش ر. و سپس هم احتاد شوروی بود

ها و آرمان های پان اسالميستی امان اهللا خان نگران 
) داالن(شده بود، در آغاز افغانستان را چونان دهليز 

با تالش هايی (به هند » سرازيری انديشه های انقالبی«
ايجاد پايگاه هايی اتکايی در مشال و هرات، و مهچنين 

، سپس به مهکاری ارزيابی می کرد) گسرته قبايل پشتون
با پارتنر مهم اسرتاتيژيکی، اما از حلاظ سياسی 

افغانستان در سيمای امان اهللا خان  –ناخوشايند
مگر، ديگر در دوره جنگ های داخلی سال های . پرداخت

به سياست چند حموری تعامل 1930اوايل سال های دهه –1929
با مهه نيروهای افغانستان فرو پاشيده و غير متمرکز 

آورد که در سر اجنام به رسيدن به توافق با  رو
ايران و (انگلستان و قدرت های موثر منطقه يی 

و احيای وضعيت حايل اين کشور به پايان ) ترکيه
 .رسيد

 
حادثه جدی راه اندازی عمليات بامهی  -يک رويداد تنها

به رهربی جيالنی خان چرخی و [(شوروی  -افغانی
ن امان اهللا خان به تاج برای بازگرداند.] گ-)پريماکف

هم در را شوروی آبروی لغزش آميز بود، که  -و ختت
آن هم چنين . بردجهان و هم در خود افغانستان 

تاثيری را حتا نه خود اقدام که ناقض حاکميت اين 
خيانت آشکار به شريکان  -کشور بود، بل پيامدهای آن
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رها کردن آن ها به دست -) [امان اهللا و هوادارانش(
و پرتاب ناخود آگاه آن ها به سوی آملان .] گ-نوشتسر

 .بر جا گذاشت
 

با اين حال، در مهان هنگام، رهربی شوروی فرصت طلبی 
در تعامل با بريتانيای  -ی را نشان داد» مثبت«

کبير، در واقع، به حفظ يکپارچگی افغانستان مساعدت 
اگر چه گاهگاهی در روند جنگ های داخلی که تا . کرد

نواحی مشال (ادامه يافت،  1930های سال های دهه ميانه 
 .مداخله می کرد...) افغانستان، کشاکش های قبايل و

 
رهربان شوروی نوميد شده از ناکامی سياست های خود در 
افغانستان و دور نينديشی شريکان خود در کمينرتن در 

، به شدت مهکاری خود را با اين 1920سال های دهه
بين املللی کاهش دادند، که اين ساختار چپ راديکال 

کار نسبتا به سرعت به فروپاشی و از ميان رفنت آن 
 . اجناميد

 
، شوروی که 1950در آينده، تا ميانه های سال های دهه

بالقوه با ايدئولوژی و طرح های جيوپوليتيک خود 
برای افغانستان خطرناک پنداشته می شد، به بازی 

و در اين کشور تن در کردن نقش يک شريک جتاری درجه د
 .داد و دل خوش می منود

 
تنها خروج بريتانيا از عرصه سياست های منطقه يی و 

ديپلماتيک و  -در بازی حمافل سياسی» وقفه«رومنا شدن 
نيز نظامی و به پيمانه کمرت، حلقات جتاری امريکايی، 
که به مهکاری اسرتاتيژيک با پاکستان سرگرم بودند، 

ان را به نزديکی با شوروی بر رهربان نو افغانست
هر چند هم آن ها از اولويت های سياست . انگيخت

چون پخش آثار سوسياليستی، (داخلی مهسايه مشالی شان 
...) و» ويش زمليان«پشتيبانی از جريان چپ در سيمای 

 . نيک آگاهی داشتد
 

رهربی افغانستان اوضاع سياسی و ايدئولوژيک را زير 
از ريشه جلو گسرتش انديشه های  کنرتل نگه می داشت و

سوسياليستی و کمونيستی را می گرفت که اين کار پسان 
ها زمينه ساز به حاشيه رفنت اين انديشه ها در کشور 

در اين حال، گردانندگان افغانستان مانع . گرديد
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اجنام مبادالت در زمينه های گوناگون تعامل ميان 
رخی از رهربان برای مثال، ب. دولتی و خصوصی منی گرديد

در هنادهای خاص آموزشی و علمی 630آينده جنبش اسالمگرا
مجهوری های آسيای ميانه شوروی پيشين آموزش ديده 

... مهو آن ها در ترکيب هيات های منايندگی و . بودند
 .از اين مجهوری ها بازديد می کردند

 
مهسايه های آسيايی افغانستان خواه ناخواه بر سياست 

ارجی افغانستان تاثير داشتند، مگر های داخلی و خ
ايران هپلوی، که در راه . اثر اين نفوذ متفاوت بود

ترقی اعتدالی پيش می رفت، به گونه عينی منی توانست 
نه برای امان اهللا خان و هوادارانش و نه برای 

تضادهای -خاندان يحيی خيل الگو باشد -جانشينان وی
اختالفات ارضی، ، ...تاريخی، فرهنگی،  جيوپوليتيک و 

. تاثير خود را در زمينه داشتند...اختالفات مذهبی و
با آن که درست ايران منبع برخی از انديشه های مرتقی 

برای افغانستان ...) پارملانی و(و سنت های سياسی 
در هپلوی شوروی و به ميزان (بود و مهانا  از آن جا 

حزب تکانه های راديکاليسم چپ برخاسته از ) کمرت، هند
نوپای توده که به افغانستان سرازير می گرديد، اين 

 . کشور را در بر می گرفت
 

مگر خطر بارها بزرگرت و واقعی تری را برای اليگارشی 
قبيله يی افغانستان جتربه مانوردهی سياسی  -خاندانی

اپوزيسيون دولت ايران، که به به قدرت رسيدن دولت 
وايل سال های دهه جبهه ملی به رياست داکرت مصدق در ا

اين رويداد حتا جدی تر . اجناميد، متوجه گردانيد 1950
 . اشکال ممکنه آن تلقی گرديد مههاز هتديد شوروی در 

 
نفوذ ترکيه و ترک ها در مفهوم گسرتده تر آن، عامل 
بی چون و چرا موثر داخلی و ديپلماسی افغانستان 

ت سده تاثير ترکيه در افغانستان در دهه های خنس. بود
بيستم آغاز به حمسوس شدن منود و اهرم عمده آن حممود 

، و »جوانان افغان«روشنگر  -رهرب جنبش ليربال -طرزی

                                                 
چه، به . شايد منظور از مشاری از رهربان نظامی چپگرا باشد.  630

گونه يی که روشن است، نه کسی از رهربان سرشناس جماهدان و نه کسی 
حد اقل پيش از پيروزی کودتای چپی (دموکراتيک خلق از رهربان حزب 

 . گ-.در شوروی پيشين حتصيل کرده بودند)  1978اپريل 
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خنستين وزير خارجه کشور بود، که سال های بسياری را 
 . در امپراتوری عثمانی در مهاجرت به سر برده بود

 
» پيشرو«و » پيشاهنگ«طرزی متاثر از انديشه های 

مپراتوری عثمانی، حتا در سال های تاريک شايع در ا
اوايل سده -اواخر سده نزدهم.] گ-فکری[واپسگرايی 

پسان ها، او به پويش . بود.] گ-در آن سرزمين[بيستم 
و ) جوانان ترک(» ترکان جوان«سياسی -های باوری

و [جانشين رژيم جوانان ترک  -ترکيه مجهوری کمالی
چنين گرايشی علی  ، متمايل گرديد که.]گ-خالفت عثمانی

 یاخلصوص در مهکاری های نزديک و تنگاتنگ مقامات افغان
با کارشناسان نظامی ترکی هم در فاز ساخت و ساز 

.] گ-زير تاثير انديشه های طرزی[دولت نو افغانستان
 .يافتمی بازتاب  ،و هم در دوره های بعدی

 
و عملی و ) ايدئولوژيک(جدا از مطالبات معين باوری 

به ترکی از حميط سياسی افغانستان در سال های جتر....
، تکانه اصلی داده شده از سوی 1950 - 1920دهه های

حممود طرزی هنوز به ايدئولوژی جنبش جوانان افغان، 
در برخی از جهات سياست داخلی و خارجی افغانستان 

 .مستقل توسعه بايسته نيافتند
 

ض کلی به احتمال بسيار، دوگانگی حضور ترک ها و تناق
عنصر ترکی در مرحله خنست تاريخ نوين افغانستان بر 

امان اهللا و مهراهان او . اين نکته تاثير گذاشته است
: با ترکان جوان دارای وزن های خمتلف سر وکار داشتند

) رهربان سه گانه(از مهره های اصلی تريومويرات 
معروف مانند انور پاشا و مجال پاشا گرفته تا مربيان 

آموزگاران نظامی؛ و در عين حال، مناسبات عادی و 
رقيبان و جانشينان آن  -دوستانه يی با کماليست ها

 .منوده بودند پاها در تراز دولتی بر
 

مهانندی های معين تيپولوژيک دو برنامه اصالحی با 
اختالف نظام های متفاوت سياسی و ادعاهای تبليغاتی 

و  1921-1920گردانندگان افغانستان در سال های دهه های
 .به خالفت برهم می خورد 1928

 
در طی سراسر اين دوره، فرمول نزديکی ترکيه، ايران 
و افغانستان و گذشته از آن ايجاد فدراسيون ميان 
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اين سه کشور بيشرت به اسطوره مهانند بود تا مدل 
 -عملی، که با توجه به مهين نکته، لويی دوپری

ن را ترياد پوچ افغانستان شناس برجسته امريکايی آ
   631.می ناميد) »سه تايی پوچ«(
 

پس از به قدرت رسيدن خاندان يحيی خيل پشتون به 
رهربی نادر خان و شکست و درهم کوبيده شدن  

، خبشی 1930اپوزيسيون ضد نادريه در اوايل سال های دهه
از امانيست ها به ترکيه رفتند، اما اين کار بر 

با . تاثير نگذاشتروابط ميان افغانستان و ترکيه 
اين هم، نزديکی اين دو کشور تنها در آستانه جنگ 

حتکيم  1937جهانی دوم با امضای پيمان سعد آباد 
 . گرديد

 
. ترکيه با افغانستان پيوندهای ديرپايی پيدا کرد

بيشرت در عرصه نظامی، و در دوره های بعدی با وجود 
مينه اظهارات منايشی در باره امهيت جتربه ترکيه در ز

اصالحات، روابط دو کشور هر چه بود به تراز احتاد 
 -نرسيد و تاثير جتربه ترکيه با تفاوت های تباری

 .فرهنگی و سياسی خنبگان حاکم کاهش يافت
 

» ميدان ها«پيوندهای تنگاتنگ و نزديک افغانستان با 
ی تاريخی، فرهنگی و متدنی آسيای جنوبی، از  )گسرته ها(

و (تان ها در هند بريتانيايی سرزمين بود و باش پ
گرفته و يا حضور دراز ) سپس هم هند و پاکستان مستقل

هندو ها (مدت و از حلاظ اقتصادی شايان توجه هندی ها 
در زندگی اجتماعی افغان ها، ) ، مسلمانان و سيک ها

 . حقيقت مسلم و ترديد ناپذير است
 

اما تاثير سياسی عامل جنوب آسيا برای مدت درازی، 
و حتا پسانرت از آن، چونان 1940ا اواخر سال های دههت

اثر در هم آميخته يی با سياست های بريتانيا 
پنداشته می شد که به گونه مشرتک با هند و در عين 

مانند وزارت امور (حال جداگانه از سوی دفرتهای لندن 
و حکومت هند بريتانيايی پيش برده می ...) خارجه و

 .شد

                                                 
631 . Dupree L. A Suggested Pakistan-Afghanistan-Iran Federation. – The Middle East 
Journal, v. 17, # 4, 1963. P. 386-387 



 498 صفحه …دولت و اپوزيسيون در افغانستان
 

 
ن از چهارچوب مکانيسم با اين حال، بيرو

امپرياليستی، در بريتانيای کبير در سراسر دوره 
ساختارهای غيردولتی  1953-1919مورد بررسی سال های 

ويژه عمل می کردند که دارای ديدگاه های خودشان  هم 
در باره مسائل داخلی و هم مسايل منطقه يی، از مجله 

 . افغانستان بودند
 

کنگره ملی  -ين ساختارهامهم ترين ساختار در ميان ا
در هند بريتانيايی بود، که به گونه ) INC(هند 

پيوسته برنامه سياست خارجی خود را هببود می خبشيد و 
با . از طرح های مرتقی در کشورهای مهسايه محايت می کرد

اين حال، در خود افغانستان، ايدئولوژی و سياست های 
ی جواهر لعل کنگره هند، به ويژه جناح چپ آن، به رهرب

هنرو، منی توانست در ميان خنبگان حاکم افغانستان به 
حتا با اصالحات حمدود مبتنی . گونه بايسته درک گردد

بر قانون اساسی او، از مجله سند در باره اداره هند 
، از سوی رهربی افغانستان با ترديد و احتياط 1935سال 

ی با آن که اين تدبيرها تاثير اندک. برخورد گرديد
بر اپوزيسيون افغانستان که در اين دوره در زير 

و يا در تبعيد و مهاجرت  تاريک و ناپيدازمين های 
 . به سر می برند، بر جا گذاشته بود

 
گروه سياسی ديگر، که به تدريج سيمای يک حزب را به 

مسلم ليگ، بر مسائل اقليت مسلمان هند  -خود می گرفت
اين هم، نفوذ هندو با . بريتانيايی متمرکز شده بود

و مسلمان در افغانستان، از حلاظ سياسی و فرهنگی 
درست هندی های آمده به افغانستان . شايان توجه بود

آموزش و پرورش مدرن در افغانستان پی ريزی کردند 
و پيشاپيش صف ...) و1903تاسيس ليسه حبيبيه در سال(

خنست جنبش مشروطه خواهی در آغاز سده بيستم قرار 
 .ندداشت

 
» غدر«منايندگان سازمان سياسی روی هم رفته سيک  
از حلاظ سياسی در افغانستان ملموس ) Gadar-گادر(

آن ها شبکه پر شاخ و برگی از هواداران خود .  بودند
با آن که بيشرت در شهر کابل، استان کابل . را تنيدند

در واقع، غدر يک . و در جنوب کشور حضور داشتند
بود که روش های راديکال ) سيک(ساختار غير بومی 
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با . مبارزه در سراسر جهان را تبليغ می کرد
باشندگان بومی پيوند چندانی نداشت و در مهاهنگی 

 . تنگاتنگ و نزديک با کمينرتن عمل می کرد
 

فرهنگی  -پيوندهای بارها بيشرتی را با حمافل تباری
افغانستان، گروه مليگرای پشتون از نوار مرزی  هند 

» خدايی خدمتگاران«فغانستان و به خصوص جنبش و ا
 .به رهربی خان عبدالغفار خان داشتند) سرخ پيرهنان(
 

ملی گرايان پشتون هند بريتانيايی، به پيشواز مهه 
آن ها با . ابتکارات رهربان افغانستان می شتافتند

اما ديد . اپوزيسيون افغانستان نيز سر و کار داشتند
و سياسی آسيای جنوبی از ديد آن ها از آينده دولتی 

با اين هم چنين نامهنگری هرگز . افغان ها متفاوت بود
مانع از آن منی شد که نتوانند با حمافل حاکمه و حمافل 

 . سياسی خمالف رژيم در مشاری از مسايل مهسويی يابند
 

برای مثال، رهربان افغانستان، با پيروی از جاه طلبی 
و مالحظات و پنداشت های ها و بلندپروازی های سياسی 

فرهنگی، هنوز در سال های جنگ جهانی دوم  -تباری
متوجه مساله پشتونستان گرديده و سپس آغاز به هبره 

افزون بر مساله واقعی خلق . از آن منود 632برداری پويا

                                                 
دولت های ری دقيق ترين وصفی که می توان از موضعگي.  632

هبره  -کرد، مهين است» پشتونستان«افغانستان در قبال مساله 
 ؛برای مثال چه،. ابزاری از اين مساله به سود حاکميت برداری

باز پس گرفنت سرزمين های پشتون نيک آگاه بود که شاهی خاندان 
مشار پشتون های  نشين امری است حمال و گيريم که ممکن هم باشد، هم

از پشتون های افغانستان بيشرت ) پسان ها پاکستان(ايیهند بريتاني
است و هم تراز زندگی، سواد و توسعه فرهنگی آن ها نسبت به 

از مهين رو، آن ها اين هراس . پشتون های باشنده افغانستان باالتر
پسان ها (را داشتند که با پيوسنت سرزمين های پشتون نشين 

ياسی پشتون ها در نوار به افغانستان، پويايی س) »پشتونستان«
قدرت سياسی به  و بی چون و چرا  مرزی افزايش يافته و بی درنگ

 . دست آن ها خواهد افتاد
 

از سوی ديگر، اين کار توازن با آن هم شکننده تباری، زبانی و 
مذهبی را در کشور برهم زده، زمينه فروپاشی آن و جدايی خبش های 

يوسنت تاجيک ها، ازبيک ها و مشالی را بر شالوده مهين فرمول و پ
ترکمن های افغانستان به مجهوری های مهتبار شان در آن سوی رود 

. آمو و پيوسنت هرات و هزارستان به ايران را فراهم خواهد آورد
موجب آن گرديد  -درست، ترس از دست دادن تاج و ختت و نابودی کشور

 .تا هيچگاهی در زمينه صادق نباشند
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 خان هر چند هم نه پيگيرانه، مساله در آغاز، امان اهللا
را با انگليسی ها مطرح » سرزمين های از دست رفته«بازگردانيدن 

مگر، چون انگليسی ها شرط به رمسيت شناخنت استقالل افغانستان . کرد
به رمسيت شناخنت خط مرزی ديورند از سوی افغانستان گذاشتند،  -را

ين خط را چونان مرز رمسی او ناچار برای به دست آوردن استقالل، ا
پسان ها حتا حاضر گرديد در . بين املللی ميان دو کشور پذيرفت

ازای واگذاری ترکستان افغانی به شوروی ها، اين سرزمين ها را 
مگر، روشن بود چنين چيزی عملی !. با کمک آن ها به دست بياورد

 .نبود
 

زابلی در آستان و در روند جنگ جهانی دوم، داوود خان و جميد 
کوشيدند از اين دستاويز برای نزديکی با آملان نازی سود جبويند 

 . که آن هم راهی به دهی نربد
 

سپس در آستانه جتزيه هند، و پسان تر پس از جتزيه آن به دو کشور 
هند و پاکستان، در دوره صدرات شاه حممود خان، مساله بار ديگر 

گرديد که باز هم  اما باز هم نه به گونه جدی و پيگيرانه مطرح
چون جتزيه پاکستان وبازپسگيری سرزمين های از . ره آوردی نداشت

اين بود که گردانندگان افغانستان . دست رفته، کار ناممکنی بود
احقاق حقوق حقه برادران پشتون و «تنها به دامان شعار پوچ 

که چيزی جز يک شعار ميان هتی دوران جنگ سرد، بيش نبود و » بلوچ
گاه حقوق بين الدول مداخله آشکار در امور يک کشور مستقل از ديد

 .مشرده می شد، چنگ يازيدند
 

به گونه يی که ديده می شود، خاندان شاهی هيچگاهی در زمينه 
صادق نبوده، تنها با مانور دهی سياسی از يک سو، ناسيوناليست 
های پشتون تند رو را در درون کشور سرگرم نگه می داشتند و از 

ها به سود خود کار می گرفتند و از سوی ديگر، برای جلب کمک آن 
های شوروی، به ويژه کمک های نظامی، سياسی و اقتصادی آن از اين 

 .دستاويز هبره می برداشتند
 

نکته ديگر شايان توجه اين است که داوود خان و نعيم خان در 
ز کشاکش های درونی خاندان شاهی مهو به اين دستاويز چسپيده و ا

آن خنست برای کنار زدن خنست شاه حممود خان و سپس هم خود ظاهر شاه 
 شصتهر چند هم ظاهر خان در اوايل سال های دهه . هبره گيری منودند

سده بيستم متوجه خطر و باريکی موضوع شده، کوشيد با به حاشيه 
راندن داوود از صحنه سياسی کشور، گليم مساله پشتونستان را به 

مگر، اين غده سرطانی چنان در تار و پود . ن برچيندکمک شاه ايرا
دستگاه دولتی افغانستان به ويژه نيروهای مسلح ريشه دوانيده 
بود که سر اجنام داوود توانست با هبره گيری از افسران چپگرای 

طرفه اين . اولرتاناسيوناليست پشتون، ظاهر شاه را سرنگون منايد
مهين سياست گرديد و به دست  که خود داوود نيز سر اجنام قربانی

مهين افسران اولرتاناسيوناليست تبارگرای چپی و بر سر مهين مساله 
 .پشتونستان دست پخت خودش سرنگون شد
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، در اين مساله بسياری از )پشتون ها(تقسيم شده 
ه پيچيدگی های استقالل يابی مستعمرات پيشين و گسرت

 .  انبار گرديده بود) کشورها(های کثير املله 
 

در قرينه موضوع مورد بررسی، اين مساله بيشرت چوناِن 
عامل سياست داخلی افغانستان و عنصر برنامه های 

ايدئولوژيک رهربان افغانستان سال های  -سياسی
و نيز متحدان آنان  1950اوايل سال های دهه –1940دهه

خدايی «بدالغفار خان و جنبش ع(در منطقه جنوب آسيا 
 .جتزيه و حتليل می گردد) زير رهربی او» خدمتگار

  
جتزيه و حتليل اين جنبه ويژه تاريخ اجتماعی و سياسی 
افغانستان به ياری کاربست مواد و مدارک آرشيو ملی 
بريتانيا، کلکسيون های شخصی کارمندان، ديپلمات ها 

بريتانيا، که  و نظاميان از ادارات خمتلف امپراتوری
کنون در کتاخبانه بريتانيا و مرکز مطالعات آسيای 

 . جنوبی دانشگاه کمربيج نگهداری می شود، ممکن گرديد
 

... کشورهای بزرگ جهان مانند آملان، جاپان، امريکا و
نيز بر سياست های داخلی و خارجی  افغانستان تاثير 

ين مگر، کار روايی های پيچيده مهه ا. گذار بوده اند
دور  -نيروها را می توان تنها به گونه بس مشروط

ناميد که اغلب در  در آسيا» بازی بزرگ«تازه 
» ميدان«در عمل، . مطالعات معاصر تاييد می گردد

بين املللی پيرامون افغانستان با فرمول  -سياسی
تعامل چند حموری نيروهای خارجی و داخلی باهم رقيب 

آن سازه   )کومبيناسيون(چينش در هم می آميزد، که در 
 . افغانی نقش مستقلی برجسته يی را بازی می منايد

                                                                                                                                                             
دولت های چپی هوادار شوروی نيز موضوع پشتونستان را به دستور 

مگر تنها چيزی که از اين بازی عايد . مسکو و دهلی دامن می زدند
يابی بنيادگرايی و تندروی اسالمی بود که در شان شد، دامنه 

و سر خود شان را هم  فرجام کار تار و پود کشور را از هم گسيخت
 .خورد

 
در يک سخن، بازی ابزاری دولتمردان افغانستان با اين مساله 
خطرناک تا کنون چيزی جز زيان برای کشور در بر نداشته است و 

زه آن را با خطر از هم چنانچه  امروز نيز شيرا .خنواهد داشت
 .گسيخنت و گسسنت جدی رو به رو گردانيده است

 
: ديورند«: برای به دست آوردن آگاهی بيشرت در زمينه نگاه شود به

 .گ–»ميخ آخر بر تابوت تابوی ديورند -پايان خط نزديک می شود
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جيوپوليتيک، » ميدان«برآيند اصلی دگرگونی اين 

افزايش عالقه مندی شوروی به آن و بازگروهبندی 
به جای  -نيروها در اردوگاه قدرت های غربی گرديد

افغانستان، به » سرپرست«و » ديده بان«انگلستان 
ازهای استعماری دوره جنگ و دوره بين دو خاطر ني

هرچند سياست افغانی آن . جنگ؛ امريکا به ميدان آمد
دستخوش حتول شايان توجهی در طی يک دوره نسبتا کوتاه 

تا اواخر سال  1940از ميانه های سال های دهه -زمان
از نيمه شناسايی  -سده بيستم گرديده بود 1970های دهه

در گام خنست (کاری با رقيبان خويشتندارانه و نيمه مه
تا تالش ها مهندسی سياسی، اما بدون ) شوروی پيشين

ساخت و ساز اردوگاهی که از سوی خود افغان ها رد 
 .شده بود

 
مهراه با آن، مهو اياالت متحده در فردای پايان جنگ 
جهانی دوم، طرح بزرگ مهکاری اقتصادی بازسازی 

ی هيرمند اجتماعی و دگرگونسازی زيرساختی واد
طرحی هر چند  -را به افغانستان پيشنهاد کرد) هلمند(

هم نه چندان موفق از ديدگاه اقتصادی و مالی، مگر 
سودمند برای امريکا که برای آن کشور اين امکان را 
فرهم آورد تا با گذشت زمان، بسياری از باريکی های 

 . سياست خارجی و داخلی افغانستان را باز يابد
 

ان افغانستان و آملان نيز مسير پر فراز و مناسبات مي
مهانا آملان هنوز . نشيب و پر پيچ و مخی را پيموده است

در سال های جنگ جهانی اول تالش ورزيد تا افغانستان 
را زير سايه نفوذ جيوپوليتيکی خود بکشاند و در 

به (خود » نيروی سوم«آتيه پيروزمندانه از موقعيت 
که گويا با ) اس امريکايیافغانستان شن -گفته آدمک

نداشنت طرح های استعماری در قبال افغانستان و ديگر 
کشورهای خاور، بدنام نيست، در روابط بين املللی و 

 .  غير دولتی خود هبره برداری منايد
 
رهربی آملان توانسته بود طی سال های دو دهه بين دو  

 يک پارتنر دوست را پرداز ) ايميج(تصويراز خود جنگ، 
منايد و آن را با مهکاری های گسرتده اقتصادی و 

امکان خبشيد کشور آموزشی حتکيم خبشد، که به آن -فرهنگی
خوش بينی خنبگان حاکم افغانستان را حتا در دوران  تا
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افزون بر  .نسبت به خود نگه داردنيز جنگ جهانی دوم 
اين، خبشی از اين خنبگان برای مهکاری نزديک تر با 

با توجه [آماده بودند، اما رهربی آملان  رايش سوم هم
به .] گ-به پيوندهای ژرف خاندان شاهی با انگليسی ها

شاه گريزی و حمافل مهاجر وفادار به او  -امان اهللا خان
» سرمايه گذاری«با اين هم، هر چه بود . تکيه زدند

دوجانبه با موفقيت برای بازگرداندن مشارکت آملان و 
تصوير مثبت از اين کشور در  افغانستان و بازپرداز

 .استفاده گرديد 1950اوايل سال های دهه
 

در کل، تاثير عوامل بيرونی در فرايندهای سياسی 
را  1953-1919داخلی در افغانستان در سراسر سال های 

يعنی تاثيری . می توان چوناِن تاثير کمرنگی انگاشت
که نقش تعيين کننده يی بر روند و ديناميسم توسعه 

 .اسی در کل و مبارزه سياسی به ويژه نداشته استسي
 
گرچه دولت مرکزی و ديگر ساختار اداری در برخی از  

برهه های تاريخ نوين کشور به گونه حبرانی تضعيف شده 
بودند، مگر، هر چه بود، اين دولت بر پايه منطق 

با اين حال، خنبگان . خودی خنبگان آن توسعه می يافت
به طور گسرتده برای ) هم خمالفانهم دولت و (افغانی 

رسيدن به اهداف خود از توان نيروهای خارجی به ويژه 
قدرمتند ترين کشورهای منطقه و برخی از بازيگران 
برون منطقه يی که در آسيای ميانه و جنوبی منافع 

 . خودشان را داشتند، کار می گرفتند
 

جنبه های خمتلف سياست غرب، پيشاپيش مهه امريکا در 
فغانستان، تاثير عوامل غربی بر وضعيت سياسی و ا

روند سياسی در اين کشور را توانستيم بر شالوده 
کاربری مواد آرشيو ملی انگلستان که تقريبا پيش از 

کاربردی و نشريات ديگر  -اين عمال در آثار علمی
اشرتاک کنندگان بالفصل پروژه هلمند و ساير پروژه ها 

ان ها به کار گرفته نشده از سوی امريکايی ها و افغ
 .اند، بررسی مناييم

 
که  مواد و مدارک و به مهين گونه نتيجه گيری هايی

بازتابدهنده نفوذ آملان و برخی ديگر از کشورهای غير 
آسيايی در افغانستان اند، با کمرنگ بودن خود 

در هپلوی رونوشت های اسناد به دست  .برجسته اند
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ملی بريتانيا نگهداری  افتاده رايش سوم که در آرشيو
و اسناد خود بريتانيايی ها و نيز برخی از  شودمی 

اسناد آرشيو سياست خارجی فدراسيون روسيه، برای اين 
اطالعاتی نويسندگان آملانی  –هدف از آثار کمياب علمی

و تازه ترين پژوهش های منايندگان شاخه آملانی 
 . ه استافگانيستيکا هم هبره گيری شد

 
 –1919سياسی افغانستان سال های  -تماعیتاريخ اج

به مهان پيمانه که دوره بس  -1950اوايل سال های دهه
دشوار و پيچيده است، به مهان پيمانه کمرت بررسی شده 
به حلاظ کاربرد منابع معترب و متنوع از سوی 
پژوهشگران، کليه جمموعه تالش های جهات موجود و 

 . استدبستان های افگانيستيکای جهانی هم 
 

سر و کار داشنت و دلچسپی بسياری از استادان دانشگاه 
و حتليلگران در روند سياسی کارهای بسياری را پديد 
آورده است که در آن ها حقيقت در زير پرده ترجيحات 
سياسی و شخصی پنهان گرديده است و در سال های 
حادترين منازعات، فرآورده های حتقيقات افغانستان 

ز مبارزه نيروهای با هم رقيب بوده شناسان خبشی ا
آن هم در حالی که بسياری از کارشناسان اين . است

رشته در پيشتاز ترين مرزهای سياست عملی و حتليلی 
سنيسريف، ايگور . ای. آ مانند(برآمده اند 

ميخاييلويچ ريسنر و ديگران در شوروی، اوسکار فون 
يگران هنتيگ در آملان، عبدالغنی، سر اوالف کارو و د

 ).در هند بريتانيايی
 

يکی  -)ب هاپکينز(» الفنستون«پديده  ،آن ها مياندر 
دانش  تاثيرکه  –از پيشگامان افگانيستيکای انگلستان

و توده ) افغانستان( -او در باره کشور مورد مطالعه
های باشنده آن، برخورد وی با موضوع مطالعه و ارزش 

خط ديپلماسی  چه در -در خط سياسیاو های جهان بينی 
و چه در پويايی های مشوره دهی و يا انواع ديگر 

به گونه  ؛چشمگير است ،در امور دولتی مسووليت ها
 .می باشدآشکارا ملموس 

 
منايندگان  -هم الفنستون و هم پيروان فزونشمار او

که بيشرت  دبستان ها و شاخه های گوناگون افگانيستيکا
هم بودند، کشور  شان کارشناسان بسيار ماهر حرفه يی
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مورد مطالعه و فرهنگ آن را دوست داشتند و با آثار 
آن ها  دانش عينی، هر چند هم نه مطلق در باره 

سياسی و  -اين پديده منحصر به فرد دولتی -افغانستان
 . زندگی اجتماعی خاور  زمين، پديد آمد

 
، حتقيق جنبه های هيستوريوگرافيک در اين مفهوم

علم شناسانه مبارزه دولت و و ) تاريخنگارانه(
اپوزيسيون بر سر گزينش راه های توسعه در افغانستان 

ويژه طرح هايی ) حکم(امپيراتف  -1953-1919در سال های 
از اين دست است که عينيت به گونه اعظمی ممکنه و 
پربار بودن چشم انداز توسعه علمی و انتلکتوئل 

بر دوش  کشور را نه تنها) پرابلماتيک(موضوع شناسی 
گذشته و حال آن، تامين می منايد، بل نيز متوجه يافنت 

 . راهی برای برونرفت از بن بست است
 

 -علمی» کالسيک«مطالعه اين دوره هم از ديدگاه 
تاريخی و هم از ديدگاه تاريخنگاری گواه بر داشنت 
جتربه های مثبت و اميد خبش اصالحات و توسعه پايدار در 

منطقه يی، ابتکارهای شاينده در عرصه عمومی دولتی و 
حوزه سياست و فرهنگ و آموزش و پرورش، فرصت های 
گفتگو و مهکاری ميان نيروهای خمتلف اجتماعی و سياسی 
در افغانستان، در گذشته نه چندان دور و نه چندان 

 . آسان است
 

برهم خورده و از هم گسيخته هبره  زمينه هایو ...
ست، بايد خبشی از گيری از فرصت هايی از اين د

الگوهای عمومی و تکاپوهای عملی رهربان کنونی و 
دولتی که برای سال های  -آينده افغانستان را بسازد

قرار » ناموفق» «ناکام«بسيار در موقعيت يک دولت 
 .گرفته است

 
 پايان
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 :منابع

 :اسناد چاپ ناشده

 :به زبان روسی - أ
Архив внешней политики Российской Федерации (АВП РФ) 

Фонд Референтура по Афганистану 

Фонд Секретариат Карахана 

Фонд Генконсульство в Мазари-Шерифе 

Фонд Генконсульство в Маймане 

 

Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ) 

Фонд 5402 (М.П. Павлович) 

Фонд 5283 (ВОКС) 

Фонд 130 (СНК) 

 

Российский государственный архив социально-политической 
истории (РГАСПИ) 

Особая папка Политбюро, оп.  162 

Фонд Восточного секретариата Коминтерна 495 

Фонд 536 

Фонд 544 

Фонд 17  
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Российский государственный архив кинофотодокументов 
(РГАКФД) 

Материалы по Афганистану 

 

Архив востоковедов Института восточных рукописей РАН 

Ф. 115. А.Е. Снесарев  

Оп. 1. Д. 100. И.М. Рейснер «Афганистан». Рецензия 

Оп. 1. Д. 154. Доклад Б.А. Иванова, члена Реввоенсовета, о 
пребывании в Афганистане 

Оп.1. Д. 155. К отчету о поездке по Афганистану слушателя 
Академии Генштаба Ф. Трутко.  

Трутко Ф. Современный Афганистан (политико-бытовой 
очерк) 

Ф. 124. П.П. Иванов 

Оп. 1. Д. 180. Отзыв о трудах А.Е. Снесарева 

 

Центральный государственный архив Республики Узбекистан (ЦГА 
РУз) 

Личный фонд А.В. Станишевского (Азиза Ниалло) Р-2464. Оп. 
1. Д. 1. -  Параллели событий: Туркестан. Афганистан, 
Восточный фронт. 1919 г. 

Личный фонд К.К сливицкого Р-2558. Оп. 1. Д. 26. -  Письма 
К.К. Сливицкого В.А Ромодину от 28/IV-65 и 23/III-75 

Личный фонд К.И. Сливицкого Р-2559 

Личный фонд А.Х. Бабаходжаева Р-2850 

Оп. 1. Д. 41 — Стенограмма лекции «Афганистан» от 2 марта 
1942 г. 

Оп. 1. Д. 42. - Выступление Бабаходжаева М.А. На заседании 
Бюро ЦК КП9б) Уз о его диссертационной работе «Афгано-
бухарские отношения и происки британского импенриализма в 
Средней Азии (1918 - 1924 гг.)» 13 июня 1952 . 
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Оп. 1. Д. 161 — Беседа его высочества маршала Шах Вали 
Хана, освободителя Кабула с Бабаходжаевым А.Х., 
состоявшаяся в Кабуле. 30 апреля 1958 г. 

Оп. 1. Д. 216 — (Автор неизвестен) Путевые заметки о поездке в 
Кабул [1958] 

Оп. 1. Д. 217 — (Автор неизвестен) Внутреннее положение 
Афганистана и внутренняя политика его правительства. 
Демократические силы Афганистана в борьбе против реакции. 

Личный фонд Т.Г. Абаевой Р-2851 

  

 :به زبان های اروپايی - ب

بايگانی ديپارمتنت امور هند در کتاخبانه 
 :بريتانيا

India Office Records 

IOR/L/PS/11/213 Afghanistan: possibility of a coup d’etat in Kabul 
by Abdul Quddus 1922 

L/P&S/10/1285, Afghanistan – King Amanullah attempted 
westernization. Afghanistan rebellion 1928/9, pt. 12 

L/P&S/10/1294, Afghanistan – King Amanullah attempted 
westernization. Afghanistan rebellion 1928/9, pt. 19, 20 

IOR/L/P&S/12/355 Sino-Japanese dispute: visit to Turkey and 
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 پيوست ها
 

 1پيوست مشاره 
 آيين نامه داخلی انقالبيون جوان افغان 

 
زادی توده های زير ستم و مظلوم برای آ .1

افغانستان و برای کار مشرتک دوستانه ميان اعضا، 
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بنا به آرزومندی آن ) يا از بيرون(اعضای خارجی 
 .ها و سفارش دو تن از اعضاء پذيرفته می شود

 
کميته مرکزی در خبارا سازمان يافته و دفرتهای آن  .2

 با(در جاهايی باز می شود که به آن نياز است 
در گام خنست، بايسته است ). مصوبه کميته مرکزی

، کرکی، Yangi Hissar)(دفرتها را در شهرهای ينگی حصار 
با توجه به اين که در . کوشکا و ختته بازار گشود

مناطق يادشده مشار بسياری از افغان های نادار 
زندگی می کنند، بايد توجه بسيار جدی يی به کار 

  .در اين دفرتها مبذول کرد
 

در آينده، هنگامی که تبليغات ما بر مجعيت موثر 
بيفتد و تعداد افراد سازمان ما بيشرت شود، 
دفرتهايی در سه شهر مهم ترکستان افغانستان گشايش 

  Mehne.633)3هرات، ) 2مزار شريف، ) 1: يابد
 
از سوی ارگان مرکزی برنامه و دستور العمل برای . 3

ا يک بار در هفته دفرته. اين دفرتها ترتيب می گردد
روز معلومات عمومی و 15جلسه می منايند و پس از هر 

اطالعات را به مرکز می دهند و در هر سه ماه يک 
بار از دفرتها به مرکز منايندگان برای اشرتاک در 
جلسات عمومی برای بررسی مسائل مهم فرستاده می 

 .شوند
 
برای حمافظت خود از دمشنان، اعضای کميته مرکزی . 4

برای تبليغات، کار سازمانی و اطالعاتی در شهرهای 
برای اعاشه و . مهم افغانستان جمهز خواهند شد

اباته اين اشخاص، پول، مواد خوراکی و ديگر وسايل 
 .ضروری داده خواهد شد

 
دفرتها مهه چيزهای مورد نياز خود را از مرکز . 5

تقاضا خواهند کرد و مرکز به نوبه خود برای تامين 
های اعضای خود و دفرتهای خود با پول، اسلحه و نياز

ديگر موارد الزم، از حکومت شوروی تقاضا خواهد کرد 
که برای اين کار با ارائه برآورد به دولت شوروی 

 .خواهد گرفت) آوانس(پيش پرداخت 
                                                 

 .گ -.شايد منظور از ميمنه باشد.  633
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کميته مرکزی از سوی خود با فرستادن روزنامه ها  .6
ها و فراخوان های خود برای افغانستان و چاپ آن 

در چاپخانه های شوروی، آن ها را در جاهای الزم 
 .پخش خواهد کرد

 
از مرکز اعضاء برای هتديد و ارعاب کسانی که   .7

برای افشاکردن سازمان خمفی ما در افغانستان 
. بکوشند و يا مساعدت منايند، فرستاده خواهند شد

در کل، کميته مهه تالش خود را برای از ميان بردن 
مهچنين بنا به  .خرج خواهد دادچنين کسانی به 

فيصله مرکز، کسانی که به کميته خيانت منايند و 
يا در اجنام وظايف خود که به آرمان ما زيان 
برساند، کوتاهی منايند، تيرباران خواهند شد و 

 .يا با شيوه های ديگر کشته خواهند شد
 

 .]گ-)کميته مرکزی[(حاجی حممد يعقوب صدر 
 

 علی يف -.ترمجه مطابق اصل است
 

، فوند  بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه
  61، برگ 98، کارتن 154، پرونده ويژه 495
 

 :يادداشت گزارنده
انقالبيون جوان افغان گروه ديگری  بايد توجه داشت که

 .اند» غير از پنجوانان افغان
  

چنين پذيرفته شده است که برخی از هواداران امان اهللا 
خود را » جوانان ترک«الگو برداری از خان با 

چنانی با اين هم، . می خوانده اند» جوانان افغان«
م حزب يا جوانان افغان نام کداکه بارها گفته ايم، 

سازمان منظم نبوده است، بل تنها گروهی از هواداران 
راديکال امان اهللا خان دوست داشته اند خود را 

 .خبوانند» جوانان افغان«
 

وب الگ : نگاه شود به(» نربد افغانی استالين«در کتاب 
 )www.arianfar.comکانون پژوهش ها و مطالعات افغانستان 

آمده است که به  »کميته انقالبی افغانستان«سخن از 
ياری شوروی ها در گسرته شوروی پيشين در آسيای ميانه 
از مجع گريزيان افغانی به ويژه هواداران امان اهللا 
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اعضای اين امکان می رود که . يده بودخان تشکيل گرد
کمونيسيتی که خنستين گروه چپی زير زمينی  گروهاين 

برای پرده داری و رازداری در افغانی بوده است،  
 .ندنداظاهر خود را جوانان افغان می خو

 
 :چنين می خوانيم ، در اين کتاببه هر رو

در ترکستان با مهکاری دفرت ترکستان  1920در اکترب...«
کميته انقالبی «کمينرتن از مجع اتباع افغانستان 

آزاد سازی توده های «را به مقصود » افغانستان
 634.ايجاد کردند» ستمديده افغانستان

 
رهرب اين سازمان فرد ماجراجويی به نام حممد يعقوب 
بود که با مهنگران خود می پنداشت که بايسته است به 

در افغانستان  ياری شوروی امان اهللا خان را سرنگون و
 . حتوالت سوسياليستی را به ميان آورد

 
اهداف کميته انقالبی مرکزی افغانستان به گونه زير 

نابودسازی ساختمان استبدادی، «: تدوين يافته بود
ايجاد مجهوری شوروی بر شالوده اصول انرتناسيونال سوم 
با داشنت حق انتخاب سراسری و از ميان برداشنت 

واگذاری زمين به پرولتاريا،  اختالفات طبقاتی،
نابودسازی سرمايه داران با حفظ سرمايه و توسعه 

به دشوار بتوان گفت که يعقوب 635.»بازرگانی و صنايع
به گمان . خود چنين برنامه يی را تدوين منوده باشد

غالب او تنها در پيرامون خود گروهی از افغان ها را 
نستان به که ناگزير بودند از ترس پيگرد حکومت افغا

خبارا بگريزند، گرد آورده و سپس به کمينرتنی ها 
 .خدمات خود را پيشنهاد کرده باشد

 
در آغاز، دفرت ترکستان کمينرتن با شادمانی و گشاده 

کميته «رويی آن ها را پذيرفته و آغاز به متويل 
حکومت افغانستان بی . کرد» انقالبی مرکزی افغانستان

ست نشانده و مزدور آگاهی درنگ در باره اين سازمان د
يافت که اين کار به معنای پيچيده شدن مناسبات آن 

در خنستين برگ پخش شده از سوی . کشور با شوروی بود
کميته، اهانت مرگباری به شخص امان اهللا خان که پدرش 
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. به گونه مرموزی  کشته شده بود، صورت گرفته بود
. ستنديعقوب و هوادارانش اين موضوع را نيک می دان
حکومت «مگر با آن هم در اثر آفريدگی خود مجله 

افغانستان تنها برای آن است که يه يک مشت 
زمينداران و نظاميان امکان بدهد از کيسه » پدرکشان«

  636.»مردم فربه تر شوند
 

کمينرتن برای جلوگيری از تيره شدن بيشرت روابط با 
 .افغانستان، بی درنگ دست از متويل سازمان برداشت

جانب افغانستان ديگر به . مگر ديگر دير شده بود
امان اهللا . واقعی بودن هتديدات کمونيستی پی برده بود

خان مهه آوندها را در دست داشت به خاطر دولت خود 
هراس داشته باشد هرگاه کمينرتن پويايی های خود را 

در رابطه . در افغانستان به پيمانه گسرتده هپن می منود
سياسی کمينرتن به رهربی روی  -نظامی با اين، هيات

امير با مهه تنفری که از انگليس . حمکوم به شکست بود
داشت، به منايندگان کمنيرتن اجازه منی داد آماده سازی 
خيزش ضد بريتانيايی را در هند از خاک افغانستان 

تنها آرزومندی حکومت افغانستان مبنی بر . آغاز منايد
و طالی شوروی، هادی خان را به دست آوردن جنگ افزار 

ناگزير می ساخت در تاشکنت به مهکاری با منايندگان 
 . کمينرتن، کجدار و مريز خوش و بش منايد

 
 
 
 
 
 ،2مشاره پيوست 

 کميته مرکزی انقالبيون جوان افغان
 
 يکم

 هدف کميته
 

سرنگونی نظام موجود سرمايه داری بر  -هدف کميته .1
مجهوری و اين  اساس خواست مردم، برپايی حکومت
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گونه، رهايی مردم افغانستان از زير استبداد 
امير و بيک ها و مهچنين گشودن راه آزاد برای 

 .می باشدعلم و صنعت 
 

کميته در سيمای مجهوری های شوروی خبارا و   .2
 .روسيه، حاميان معنوی و مادی خود را می بيند

 
کميته برای رسيدن به اهداف خود، با کمک و  .3

شوروی از مجع انقالبيون افغانی آگاهی دولت 
واحدهای سرخ را سازماندهی و آغاز به آموزش 
دادن و روشن سازی اذهان آن ها، چاپ روزنامه ها 
و کتابواره ها می منايد و تدبيرهای بايسته را 
برای پخش آن ها در ميان مردم افغانستان از 
طريق گسيل خمفی کارکنان به افغانستان، آماده 

نيروهای افغان و مردم در  بسيج رایکردن زمينه ب
برابر دولت موجود، در خبش هايی از خبارا يا 

در صورت نياز، پنهان يا . افغانستان می منايد
 .کند آشکار کميته های جداگانه باز می

 
کميته مرکزی در تاشکنت و يا خود خبارا تاسيس    .4

در اين حال، کميته دارای مهری با . خواهد شد
کميته ميانه انقالبيون «: د بوداين حمتوا خواه

  .»جوانان افغان
 
 
 
 
 دوم

 اعضای کميته و جلسات
 

چه کسانی که از افغانستان آمده  -مهه افغان ها. 5
اند و چه آنانی که باشنده خبارا، ترکستان يا روسيه 
بوده و خواستار انقالب در افغانستان باشند، می 

 .توانند عضو کميته شوند
 
هفت عضو رهربی می شود که با امضای کميته از سوی . 6

آن ها اين برنامه از سوی ارگان مربوطه تاييد می 
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در عرض دو ماه از تاريخ فعاليت کميته، هفت . گردد
رهربی کميته مهه  .] گ-بورد[نفر متذکره به مثابه 

امور سازمان را پيش می برند و در پايان اين موعد، 
يسه متشکل از نه از سوی جممع عمومی مهه اعضا، هيات ري

نفر برای مدت يک سال برگزيده می شود که مهه امور 
  .کميته به آن سپرده می شود

 
هيات رييسه از تعداد کل اعضای کميته، آدم های . 7

شايسته را بر می گزيند و آن ها را برای کارهای 
سازمانی،  آموزشی و ديگر امور خمتلف در شعب فرعی 

 .تقسيم می کند
 

پيش «رييسه در اين شعب فرعی به عنوان اعضای هيات 
شامل می شوند و مستقالنه کار می ) آمران(» برندگان

اما مسايل اصولی يی که از سوی هيات رييسه حد . کنند
اقل دو بار در هفته ارزيابی می گردد، به طور مستقل 

 .حل و فصل می گردد
 سوم 

 منابع مالی کميته
 

خت حق العضويت منابع مالی کميته متشکل بر پردا. 8
های ماهيانه و ساليانه و کمک های داوطلبانه و نيز 

  .محايت مادی حکومت های روسيه و خبارای شوروی است
 

بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند 
 .پوشه 19-19، برگ های 47، کارتن 3، پرونده ويژه544
 

 3پيوست مشاره 
 برنامه حلقه انقالبی حوزه هرات

 :ست خارجیسيا .1
مبارزه طوالنی ميان امپراتوری روسيه و دولت 
بريتانيا برای برتری در آسيای ميانه از سوی هر دو 

به دست آوردن : کشور برای يک هدف صورت می گرفته است
هر چه بيشرت بازارها، که با آن درآمد سرمايه داران 
و در نتيجه درآمد دولت های خود را خود را افزايش 

 .می دادند
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اين بدان معنا است که هر دو کشور برای تسلط يابی  
و برتری برباشندگان بومی آسيای ميانه مبازه می 
کردند و يا به سخن ديگر، اين مساله را که چه کسی 

بر مهه (برما ) پادشاهان انگليس و يا تزار سفيد(
ستم کند و به چه کسی گوشت و خون ما ) باشندگان آسيا

 .ندخواهد رسيد، حل می کرد
   

جنگ (که نتيجه جنگ جهانی  انقالب کبير روسيه
بود و در آتيه به شکل گيری نظم نوين در ) اروپاييان

حکومت شوروی اجناميد، از  -حاکميت کارگران-روسيه
 .ريشه وضع ما را به سوی هببود دگرگون گردانيد

 
صرف نظر  -يکی از خنستين گام های حکومت نو روسيه

يه تزاری در آسيا بود، که به منودن از مهه حقوق روس
اين معنا بود، که روسيه شوروی بی درنگ اعالم کرد که 
از اين پس، مهه ملت ها آزاد هستند و از حق تعيين 

-:مانند. ([سرنوشت يعنی تشکيل دولت خود برخوردارند
فنلند، التوانی، ليتوانی، هلستان، استونی، .] گ

تان، اوکراين، مجهوری های تاتارستان، باشقيرس
قرقيزستان، ترکستان، خبارا، خيوه، گرجستان، 
ارمنستان، آذربايجان، داغستان و مجهوری در سيربی و 

 ...)انصراف از حقوق خود در پارس و
 

برای خود «: روسيه شوروی به مهه توده ها اعالم کرد
دولت های خودتان را تشکيل بدهيد و اگر مشا برای 

به رمسيت بشناسيد دولت خود ساختار حاکميت شوروی را 
و آرزو داشته باشيد به فدراسيون ما بپيونديد، ما 

 ».برادارنه خواهيم پذيرفت مشا را با آغوش باز
 

بسياری از کشورهای تازه تشکيل يافته، به اراده و 
 روسيه. خواست شهروندان خود به روسيه شوروی پيوستند

شوروی به مهه جهانيان اعالم کرد که آن کشور به عنوان 
دولتی که برای مهه ستمديدگان جهان آزادی را به 
ارمغان می آورد، از محايت از مهه خلق هايی که خواهان 
رهايی از يوغ امپرياليست های خارجی در سراسر جهان 

 .باشند، دريغ خنواهد ورزيد
 

در مهين حال، بريتانيا، با آزاد شدن از رقابت روسيه 
ی مانده به تصرف تزاری، تصميم به استيالی خبش های باق
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خشونت ها در هند، پارس، خبشی . نه درآمده آسيا گرفت
 .اين است ويژگی های اصلی سياست آن -...از ترکيه و

 
ما، باشندگان اصيل آسيا، اعالم می مناييم که اگر در 
گذشته پادشاه انگليس برای برنامه های ددمنشانه و 

کنون تاراجگرانه خود دمشنی در سيمای تزار روس داشت، 
 -ديگر با نابود شدن وی، دمشن نه کمرت خطرناکی دارد

تنها با اين تفاوت که در گذشته . اين دمشن ما هستيم
حريف انگليس مهان اهداف را داشت که انگليسی ها 

مگر اکنون، رقيب آن کشور مقاصد معکوسی . داشتند
مرگ بر استبداد، «: شعار آن عبارت است از: دارد

 ».ل مهه ملت هازنده باد آزادی کام
 

ما از سياست های هر کشوری که انگلستان را دمشن و 
روسيه شوروی را مهپيمان خود می مشارد، اسقبال می 

 . مناييم
 

انقالبيون هند،  -ما از مهه اقدامات برادران خود
ترکيه، ايران، عربستان، بين النهرين و ديگر کشورها 

جگران که با هدف آزادسازی کامل از درندگان و تارا
استقبال می .] گ-می رزمند[بريتانيايی و فرانسوی 

 .کنيم
 

ما از پرولتاريای روسيه شوروی، که سياست های مهه 
کشورهای سرمايه داری را برای ملت ها در مستعمرات 

ه افشا ساخته اند و به مهه ستمديدگان نشان داد شان
ند که در کجا حق و در کجا باطل است و چگونه حقيقت ا

 .استقبال می کنيم يافت، بازرا 
 

زنده باد متحد وفادار . زنده باد خاور آزاد
  ... .روسيه شوروی -آن

 
2:..... 
 

 :در زمينه ساختمان دولتی. 3
با توجه به کثيراملله بودن کشور ما، ساختار موجود 
با مشی ناديده گرفنت و زير پا منودن حقوق اقوام و 

آن، بی ترديد حاکم  يلهقبايل حتت انقياد از سوی قب
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که در آينده به کشور ما است،  637اصلی بی فرهنگی عامل
به مهين دليل، ما . فروپاشی کامل آن خواهد اجناميد

کارگران، دهقانان و ديگر باشندگان بينوای 
و الزمی تغيير ناپذير در برابر خود وظيفه  اوغانستان

بازسازی دستگاه دولتی و برابرسازی حقوق مهه اقوام، 
، که منجر به شگوفايی کامل را عيين سرنوشتبا حق ت

 .کشور ما می گردد،  قرار می دهيم
 

 :شعار ما بايد مهيشه اين باشد
 ، !مرده باد ظلم و ستم بر ديگران 

 ،!مرده باد دمشنی ها ميان اقوام و قبايل
 !زنده باد برابری و برادری مهه باشندگان اوغانستان 
  !راسر جهانزنده باد برادری مهه مردمان در س 

 
  :در زمينه دگرگونساز داخلی .4

، ما می خود» برابری و برادری«به تاسی از شعار 
بايد مهيشه  ،گوييم که در عرصه ساختار داخلی کشور ما

مهه نعم کشور ما : در برابر ما اين وظيفه مطرح باشد 
بايد به گونه مساويانه در ميان مهه باشندگان آن 

 .تقسيم گردد
 !خودکامگی چاکران خان هامرده باد  
 
  :در عرصه سياست گذاری کشاورزی .5

 بلندما در برابر توزيع نادرست زمين و ماليات 
 :شعار ما اين است. دولتی اعرتاض می کنيم

 هکمرتين پرداخت ماليات ب ،زمين بيشرت برای دهقان
 ! دولت

 
 :در زمينه سياست نظامی .6

ه نگهداری ارتش با اعرتاف به اين ک: سياست کنونی ما 
هنگام (بر نادار ترين باشندگان کشور تاثير دارد 

به ارتش، تنها ناداران را می ) پشکی(جلب و احضار 
، )کسانی را که توان پرداخت رشوه را ندارند -گيرند

ما خواستار آن هستيم که يا جلب و احضار پشکی اصال 
از ميان برود و ارتش بر اساس سپاهيان داوطلب اجير 

ل گردد و يا اين که جلب و احضار برای مهگان تشکي
 .يکسان و برای بای ها اجباری گردد
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ما خواستار کاهش مشار سپاهيان و با اين کار افزايش 

ما  .برادران سرباز خود هستيم) معاش -حقوق(تنخواه 
خواستار پايان دادن به گسيل نيروهای نظامی از سوی 

سل به زور مردم مهه کسانی هستيم که آرزو دارند با تو
 .آزاد شده  خبارا را به بردگی بکشانند

 
در روشنی اين که با : سياست غايی ما اين است 

موجوديت شبکه کاملی از کشورها زير درفش واحد فدرال 
برادرانه، مرزها ميان آن ها نبايد پاسگاه های 

ما می . داشته باشد... گوناگون مرزبانی، دژها و
داشنت ارتش، که چيزی جز  پنداريم که بايد به نگه

گرفنت ماليات از مردم و گرفنت فرزندان، پدران، 
 . برادران و شوهران شان نيست، پايان داده شود

 
به جای ارتش، برای حفظ نظم در کشور، نيروهای 

دائمی از ) مليشه يا ميليسيا(پاسبانی شبه نظامی 
واجد شرايط  فردميان شهروندان ايجاد گردد و هر 

ام مکلفيت های پاسداری داخلی کشور به صفوف برای اجن
ملکی برای حفظ نظم عامه کشور ) مليشه(شبه نظاميان 

 .بپيوندد
 
 :در زمينه آموزش توده ها و ترويج انديشه های ما .7

نبود مدارس در کشور ما، عامل اصلی بيسوادی و 
برادران ما است، چيزی که دليل فقر فرهنگ 638بيفرهنگی

آن تراز پايين آموزش و پرورش  ملی ما و مهراه با
برادران ما می باشد و از مهين رو، ما، کارگران، 
دهقانان و نادارترين مردم اوغانستان خنستين وظيفه 
خود را مبارزه به خاطر آموزش و پرورش عمومی مردم 

 .می دانيم
 

روستاها به زود ترين  بايسته است تا در مهه شهرها و
جايی که در هپلوی  -از شودفرصت ممکنه مکاتب ابتدايی ب

به دليل . علوم دينی، مهه علوم معاصر درس داده شود
اين که دولت کنونی کشور ما با به اين امر توجه 
منوده است، ما با مهه توان و نيرو نبايد فرصت را از 
دست بدهيم و برای جستجوی آموزگاران در ميان خود 

                                                 
 .گ -.منظور از ضعف فرهنگی است.  638
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) رشآموزش و پرو(جانفشانی مناييم تا امر  معارف 
 .برادران ما به طور کامل در دست ما باشد

 
برای تسهيل امر سوادآموزی، ما بايد به تبليغات و  

امال (اشتهارات برای پياده ساخنت  قواعد نوين نگارشی 
 .در مهه مدارس ما بپردازيم) و انشاء

 
ما با  تسهيل امر آموزش و پرورش با نيروهای خودی، 

وی به صلح و برادری انسان های نيرومند، با ايمان ق
 .واقعی توده ها می سازيم

 
 . اقتدار و آينده روشن در گرو دانش است

  
 مالحظات

مهراه اين يادداشت، برنامه حلقه انقالبی اوغانستان 
در هرات را گسيل می دارم و فيصله مشا را در زمينه 

. در مهاهنگی با دفرت ترکستان کمينرتن خواستار هستم
آن . ستين بار از سوی من آغاز شدبرای خن کار انقالبی

هم با جستجوی کسان آگاه و برخوردار از احرتام در 
ميان مهه اليه های جامعه و دارای پيوندهای گسرتده هم 

آدم هايی . در ميان حمافل نظامی و هم غير نظامی هرات
که ) ايدئولوژيک(بيخی قابل اعتماد و باورمند 
 .قرار داده اندآگاهانه زندگی خود را در معرض خطر 

 
پيش از ترک هرات، برای پيشربد کار به دسرتس آن ها 

از  رهنمودپول گذاشتم که به طور موقت، تا دريافت 
من بايد با آهنگ کندی و مهانا با راه اندازی کار 

آموزشی، جلب آموزگاران بومی  -فرهنگی و روشنگرانه
مدارس ابتدايی تازه گشايش يافته، با تشکيل ] در[

  . اجنام يابد های جداگانه کوچکگروه 
  

از اين نامه سربسته ارائه شده بررسی حوزه هرات مشا 
سازمان در ميان که گسرتش کار انقالبی  در می يابيد

دادن رنگ و بو و انگيزه های  ،های کارخانه يی هرات
سياسی از راه تبليغات در ميان ارتش ناراضی، از راه 

می موفقيت آميزی رات بی ترديد مث، ...جذب کارمندان و
 .دهد
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با توجه به موارد ياد شده در باال، خواهش می کنم   
مساله را به طور اصولی حل کنيد که آيا ما بايد کار 

–اجنام بدهيم و يا نه و اگر بله، آن را [انقالبی را 
 چگونه پيش بربيم؟ .] گ
 

ما نبايد : اجازه بدهيد ديدگاه خود را ابراز بدارم 
زيرا اين کار . د کار انقالبی انصراف مناييماز پيشرب

می توان گروه . به ديپلماسی ما مزامحت منی کند
و خبيه زد  دادانقالبيون خبارا را با گروه هرات پيوند 

ی را به کسان کامال قابل اطمينان زنوظيفه پيوندو 
 .سپرد

 
 

 مناينده با صالحيت کميساريای خلق در امور خارجی
سياليستی احتادی آسيای ميانه روسيه مجهوری فدراتيف سو

 شوروی
 
 

بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه، فوند 
  72 - 70، برگ های 98، کارتن 154، پرونده ويژه 495

 
 
 
 
 
 

 4پيوست مشاره 
 

 639خطاب به باشندگان مشال افغانستان
 

از مدت شش ماه بدين سو، کشور ما از دست بچه سقاء، 
و سيد حسين در شعله های آتش 640هزنسران شيخ های ر

                                                 
نويسنده کتاب در باره اين که اين اعالميه از سوی چه کس يا .  639

با . است نياوردهپخش شده بود، چيزی و در کدام تاريخ چه مرجعی 
اين هم، از روی منت اعالميه می توان گمان زد که بايد يا از سوی 

در و يا هم هوادارانش او  دولتخود امان اهللا خان و يا هم از سوی 
ب اهللا کلکانی بر ختت شهرياری کابل نشسته و هنگامی که امير حبي

امان هللا خان در قندهار به کرسی انتظار بازگشت به کابل نشسته 
 .گ-.پخش شده باشداست، 
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خانه جنگی می سوزد و خون پدران، برادران و فرزندان 
 . ما به زمين ريخته می شود

 
پيش از اين بريتانيايی ها چند بار کوشيده بودند 

اما به لطف قهرمانی و . کشور ما را اشغال منايند
يگانگی باشندگان افغانستان، تا کنون با سر افگندگی 

ی به اين دليل  شکست خورده اند که در ميان و شرمسار
 .ما خاينان و ميهن فروشان وجود نداشت

 
و سيد حسين در نقش خائنان به کشور و  سقاء حاال بچه

اما چنانی . چاکران و نوکران بريتانيا ظاهر شده اند
که در گذشته خود انگليسی ها نتوانستند، اين بار هم 

ن نادرست و دروغين نوکران آن ها منی توانند با سخنا
و فريب کشور ما را به مستعمره بريتانيا مبدل 

  .بسازند
 

مناسبات ما با روس ها طی مهه سال های استقالل ما 
روسيه خنستين کشوری بود که . هيچگاهی بر هم خنورد است

آن ها خنستين کسانی . استقالل ما را به رمسيت شناخت
ری ما بودند که بی آاليشانه با دانش خود به يا

شتافتند و از صميمانه مايل اند به ما کمک منايند تا 
رفاه کشور خود را باال بربيم و اقتصاد خود را هببود 

 .ببخشيم
 

اعالم مردم  ما بدين وسيله مسووالنه در برابر مهه...
می کنيم که کماکان تا بازنگری مهه ماليات ها که با 

ت، در هدف کاهش اين بار سنگين در نظر گرفته شده اس
که از مالک ها به سود دولت  یجريان سال مهه ماليات

گرفته می شد، کامال لغو می گردد و ماليه پرداختی 
دهقانان به نيم کاهش داده می شود و نيز ماليات بر 

، دو بار پايين آورده می شود تا اين گونه سوداگران
به مردم برای رهايی از شر خشونت ها و تاراجگری های 

 .آدم های او کمک شود و بچه سقاء
 

تنها به آن اندازه که  در آينده، اين ماليات ها بايد
سنت های ملی ما و اسالم آن را در نظر گرفته است و 

                                                                                                                                                             
 .گ -.منظور از سران خاندان جمددی است.  640
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تنها با موافقت و رضايت مهه اليه های باشندگان کشور 
 .ما گرفته شود

 
آن چه مربوط به مالکان شورشی می گردد، در صورت عدم 

 خان، زمين های آن ها ضبط و تابعيت از دولت امان اهللا
  . به دهقانان داده خواهد شد

 
ما فرزندان ميهن خود را صرف نظر از اين که چه ...

زبانی دارند و از کدام قوم و قبيله و خاندان اند، 
به احتاد فرا می خوانيم تا کشور از تباهی جنات 

ما ترديد نداريم که مشا به سوی ما خواهيد . ببخشيم
از آيين، . اه ما گذشته را فراموش کنيمآمد تا مهر

باورها، آزادی، متاميت ارضی و استقالل کشور خود و 
 . آينده روشن خود دفاع کنيم

 
بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، دبيرخانه قره 

-40، برگهای 75، پوشه 71، کارتن 12خان، پرونده ويژه 
42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5پيوست مشاره 
 

 نستانتزها در باره افغا
اکترب  4پيوست گزارش رفيق سوکولسکی تاريخی (

1919( 
 حمرمانه

 :امهيت جهانی رويدادهای افغانستان .1
مرحله نوی در تاريخ توسعه  -رويدادهای افغانستان

اين کشور ميان ) بوفر(وضعيت حايل . افغانستان است
شوروی و (دو نظام اقتصادی و سياسی متضاد 
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ات احتمالی يی را تغيير.] گ-می تواند) [انگلستان
 .]گ-.به بار بياورد[ در توازن نيروها در خاور 

 
 : چشم انداز توسعه رژيم امان اهللا .2

دوره (توسعه مستقل سرمايه داری افغانستان در عهد 
افغانستان می تواند : توهم زيانباری است  -) سوم

) و يا نيمه مستعمره(يا به عنوان يک مستعمره 
چهار چوب شوروی توسعه سرمايه بريتانيا و يا در 

تفاوت های اصولی يی ميان گروه های به رهربی . يابد
 .امان اهللا خان و نادر خان ديده منی شود

 
و چشم انداز توسعه .] گ-کلکانی[جنبش حبيب اهللا   .3

 :آتيه اين جنبش
دهقانان (پوياترين مشارکت توده های گسرتده دهقانی 

ه در مبارزه مسلحانه ب) بی زمين و کم زمين
از برجسته ترين ويژگی های  -هواداری از حبيب اهللا

ناخشنودی گسرتده توده های : داليل. اين جنبش است
چالش [گواه بر موجوديت  دهقانی از رژيم امان اهللا که

.] گ-جامعه[عميقا به پختگی رسيده در .] گ-های
.] گ-)چالش ها[(اين دومی . کشاورزی کشور است

آينده  دهقانیانقالب برای  یزمينه اجتناب ناپذير
کشی تاراجگرانه  در افغانستان است،که بر ضد هبره

هم فئودال ها و هم سرمايه جتاری، متوجه است که با 
 –در افغانستان دهقانیانقالب . هم در هم آميخته اند

 .در خاور در کل است دهقانیگره انقالب آينده 
 

آن که به کدامين پيمانه مساله  بی ،جنبش حبيب اهللا
شاورزی را در افغانستان حل منايد، با آن هم برخی ک

 داده های مثبت برای تعميق آتيه جنبش دهقانی در
جنبش که  کشور را دارا می باشد که درست ماهيت مرتقی

با  .کنون از سوی حبيب اهللا رهربی می شود، در مهين است
احتمال متحول شدن  اين هم، واقعيت های افغانستان

به  يه، ماهيت مرتقی جنبش دهقانیبه روند مبارزه آت
به يک جنبش ناب  -نقطه مقابل را منتفی منی داند

واپسگرا که می تواند افغانستان را برای چندين 
 .دهه به عقب بيندازد

 
 .شوروی است -ارجتاعی یمانع جدی برای چنين حتول 
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 :ويژگی های افغانستان مشالی و جنوبی .4
چه از ديدگاه ، )واحد و متحد(افغانستان يکپارچه 

چه از  جغرافيايی، چه از ديدگاه تبارشناسی و
  . ديدگاه اقتصادی؛ افسانه يی بيش نيست

 
 :خصوصيات ويژه رويدادهای افغانستان .5
کشاکش های گروه های اجتماعی و درگيری های  -

 .در دو مرحله -تباری
عوامل پشتيبانی فعال افغانستان مشالی از حبيب  -

 .اهللا
  امانيست ها سياسی ولغزش های تاکتيکی   -
  ).چرخی(لغزش های غالم نبی  -
 تاکتيک و اسرتاتيژی -برانگيخنت کشاکش های تباری -

  .نادر خان
 

 :چشم انداز جنگ داخلی درافغانستان .6
 :چهار گزينه

افغانستان در چهار راه برخورد منافع شوروی و  -
 بريتانيا

نقش امپرياليسم انگليس در مبارزه در برابر جنبش  -
 .حبيب اهللا به رهربی

 .دست نشانده امپرياليسم بريتانيا است -نادر خان -
ناممکن بودن متحد کردن کل افغانستان حتت حاکميت   -

حبيب اهللا و امکان واقعی فروپاشی افغانستان به چند 
 پارچه و انتقال مبارزه به قلمرو افغانستان مشالی

 
عطسه زنی «و سياست » نشانه گيری از راه دور«مشی . 7

 :)modest sneeying( »انهفروتن
نقش های شوروی و » راستگرايانه«ارزيابی     -

 امپرياليسم بريتانيا در خاور
اپورتونيست ( از ديد فرصت طلبان» لشکر کشی به هند« -
 ).ها
 :....نتيجه گيری ها -
 :مالحظات  -
دبير  -از رفيق ماتووييف) : قلم پنسل(با ّمداد  -

  . ريف دريافت شدپيشين سرکنسولگری در مزار ش
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بايگانی سياست خارجی روسيه، فوند رفرنتوری در باره 
  .283، برگ 151، کارتن11افغانستان، پرونده ويژه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6پيوست مشاره 
 خيلی حمرم

 در باره ارزيابی جنگ داخلی در افغانستان
 
 کامال سری         
 يادداشت گزارشی             

I- امان اهللا خان داليل سرنگونی: 
افغانستان، پيوندگاه و گرهگاهی در زجنيره  ... -1

آماده سازی جنگ در برابر شوروی است و  مهبسته
از اين زجنيره  ندیرويدادهای اخير اين کشور ب

که معرف تالش برای منزوی کردن شوروی، وارد است 
خاور و کوششی است برای اين  سویآوردن ضربه از 

گ جبهه اضافی يی را در جن ،که در صورت درگيری
 . برابر آن گشود

 
رويدادها در افغانستان پيامدهای بسيار سنگينی را 

شوروی از هند، درست در . به مهراه داشته است
هنگامی که در آن کشور پيکار بزرگ انقالبی به جوش 
. و خروش و پختگی رسيده است، جدا شده است
 افغانستان ديگر به بازی منودن نقش پوشش برای
مرزهای آسيای ميانه شوروی که در دوره امان اهللا به 
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سختی، افتان و خيزان و کجدار و مريز بازی می 
 .کرد، پايان داده است

 
مهه تالش ها در طول جنگ داخلی برای احيای دوباره 

احيای دوباره وضعيت  ،قدرت امان اهللا و اين گونه
پيشين و شرايط داخلی و بين املللی افغانستان، با 

به مجعبندی  بايسته است. اکامی رو به رو شده اندن
آنچه که در افغانستان رخ داده است، پرداخت و 
وظايف اصلی را در پيوند با وضعيت دگرگون شونده 

 .برجسته ساخت
 

از چشم انداز مبارزه ميان امپرياليسم و دولت  -2
شوروی، روی کار آمدن دولت مستقل ملی در 

يمای امان اهللا خان، ، در س1919افغانستان در سال 
سياست های محايت شوروی از وی را تا مهين اواخر، 

از سوی  1919اين مشی که هنوز در . توجيه می کنند
 بيخیشده بود،  نشاندهیوالديمير ايليچ لنين 

موجه بوده است، چون موجوديت افغانستان مستقل 
در دروازه های متصرفات انگليس در هند، به گونه 

نفوذ انگليس در سراسر خاورميانه عينی به تضعيف 
اعتبار و امهيت شوروی  باالرویو در نتيجه به 

سياست خارجی (درست مهين وضعيت  .اجناميده بود
احساس مهدردی شوروی را نسبت به  ،)امان اهللا خان

 .او بر می انگيخت
مستقالنه دولت امان اهللا که در مرحله خنست  مشیاما 

بيشرت قاطعانه ) 1924 -1919در سال های (توسعه خود 
کمرت ) 1918 -1925در سال های (و طی دوره آخر 

قاطعانه بود، با سياست بس گمراه شده و لغزش 
 .آميز در مديريت داخلی مهراه بود

 
خلع سالح  -پيشرت از مهه، امان اهللا خان، وظيفه اصلی

واپسگرايان فئودالی را برآورده نساخت و با اين 
ا در برابر خود فراهم کار زمينه يورش آن ها ر

امان اهللا دهقانان را با  -آورد و مهم ترين چيز
سياست ضد دهقانی مالک ماآبانه اشدر برابر خود 

دليل هبره برداری هم مهين موضوع . شوراند
روحانيون و حتا سازمان ضد اطالعات بريتانيا از 
جنبش دهقانی چونان نيروی فيزيکی برای سرنگونی 
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ه خنست مبارزه  در برابر او تا در مرحل(امان اهللا 
 .گرديد) گريز وی

 
عدم پيگيری در مبارزه با فئودال ها و روحانيون  -3

و سياست ضد دهقانی به ويژه در گام خنست برخاسته 
از سرشت طبقاتی دولت امان اهللا بوده است که دولت 

-)پشتون[(در گام خنست افغان(خبش مرتقی مالکان 
بر احتاد با بورژوازی مشرده می شد که مهزمان .]) گ

 .ربا خور افغان تکيه داشت -جوان بازرگانی
 

.] گ-سرمايه[دولت امان اهللا خان، کل نظام انباشت 
خود را در گام خنست بر تاراج .] گ-دولت[اوليه 

رهزنانه دهقانان و بينوايان شهری استوار ساخته 
در مسير .] گ-سرمايه[اين انباشت تبهکارانه . بود

افزايش بار مالياتی در کشور روان بود  تقويت پيوسته
سنگينی خود را به دوش نادار ترين دهقانان و  که مهه 

، ماليات به 1928تا  1919از . بينوايان شهری می گذاشت
. درصد افزايش يافته بود 400- 350گونه ميانگين

ماليات نقدی جايگزين ماليات طبيعی شد، که شدت آن 
. بيشرت می شد.] گ-تورمدر اثر [با بی ارزش شدن پول 

در فرجام، بار گران افزايش هزينه ها، احنصاری شدن 
بر دهقانان نادار ... و.] گ-مشاری از کاالهای اوليه[

 .و بينوايان شهری گذاشته شده بود
 

افزايش ماليات ها به گونه چشمگيری بردگی دهقانان 
را از سوی تاجران و ربا خواران سرمايه افزايش می 

ين وابستگی آن ها از زمينداران بيشرت می مهچن. داد
دولت حتا به عمد به غصب زمين های دهقانان از ....شد

سوی زمينداران مساعدت می کرد و نيز زمين های ضبط  
) با فروش آن ها با شرايط سهل(شده از سوی دولت را 

در واقع، امان اهللا خان با زمينه . به مالکان می داد
ن از سوی زمينداران و سازی برای اسارت دهقانا

سرمايه بازرگانی و ربا خوار وابسته به آن، حتا تالش 
هم منی ورزيد به پيمانه جدی به توسعه عمومی اقتصاد 

» بورژوازی ملی«دهقانی، دست کم در چهارچوب امکانات 
 .  دست يازد...) کارهای آبياری، اقدامات کشاورزی و(
 

در هنايت با هزينه اين گونه، مهه اصالحات امان اهللا خان 
دهقانان از اصالحات امان اهللا . دهقانان اجنام می شد



 558 صفحه …دولت و اپوزيسيون در افغانستان
 

تنها افزايش ستم و بيشرت شدن اسارت مالک را نصيب می 
 مبارزه.] گ-آغاز شدن[مهه اين ها با هم موجب . شدند

  .دهقانان در برابر  امان اهللا خان گرديدند
خت امان اهللا خان هيچ درسی از شورش های دهقانی نيامو

 ).نه شورش بزرگ دهقانی رخ داده بود 1923سر از سال (
 

او با پيش بردن مشی تاراج دهقانان و با عقب نشينی 
پيوسته در برابر نيروهای واپسگرای کشور، نفوذ آن 
ها  را در ميان توده های وسيع دهقانان افزايش می 

افزون بر اين، امان اهللا به اندازه کافی در . خبشيد
مهه . وستانه نسبت به شوروی پيگير نبودسياست های د

خنست در کابل و  -اين ها سرنوشت او را تعيين منودند
سپس هم در قندهار و مهين موضوع او را کنون در 

 .ايتاليا مهمان ناخوانده کرده است
 

II  .وضعيت در افغانستان پس از گريز امان اهللا: 
 
ن دولت امان اهللا خان از سوی اين نيروها سرنگو .3

 :گرديد
دهقانان، که رهربی آن ها به دليل سهل انگاری و ) آ

بی پروايی کامل سازمان های انقالبی، به دست روحانيت 
واپسگرا و به ويژه روحانيون دونپايه و خبشی از 

  .  اربابان افتاده است
اربابان ارجتاعی و روحانيون واپسگرا که جنبش را ) ب

  . رهربی می کنند
دو نيروی برمشرده در از ريتانيا، که امپرياليسم ب) پ

باال برای سرنگونی امان اهللا و برای برهم زدن نفوذ 
شوروی و برای ايجاد يک دولت وابسته به انگلستان 

 .منودند هبره برداری
  

تاجيک تبار  -جنبش دهقانی که در راس آن بچه سقاء. 4
برخاسته از اقليت تباری فرودست زير ستم قرار گرفته 

نبش دهقانی منادينی است مانند مهه جنبش های است، ج
خودجوش، ناآگاهانه و پراگنده دهقانی که با عناصر 
انقالبی به هم خبيه خورده و با جنبش ارجتاعی با 
شعارهای انقالبی و با خواست های واپسگرايانه گره و 

 .پيوند خورده است
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جنبه های انقالبی حرکت اين است که متوجه اهداف زير 
  :شدمی با

  سرنگونی حاکميت اربابانه امان اهللا خان؛)  1
نابودسازی قسمی فرمانفرمايی بوروکرات های پيشين ) 2
به خصوص بلندپايه برکنار  -خبشی از کارمندان پيشين(

  ؛)شده اند
تعويض ماليات نقدی به ماليات (کاهش ماليات  )3

  ) طبيعی، خبشودن پرداخت های معوق
جلب (م اربابی در حال ايجاد نابودسازی ارتش منظ )4

به خدمت سربازی به جای سازمان قديمی قبيله يی 
  ؛)سپاهيان

از ميان بردن ظلم و ستم بر اقليت های تباری ) 5
.] گ-)پشتون[(باشنده مشال از سوی اربابان حاکم افغان

  ؛)به قدرت رسيدن تاجيک ها(
مبارزه با امپرياليسم به گونه بس گنکی تنها در ) 6

بازتاب يافته ] از کشور[به اخراج اروپايی ها مطال
 .است

 
  :جنبه های ارجتاعی جنبش به شرح زير است

امان اهللا خان سرنگون (به جای يک پادشاه خودکامه  )1
 -بچه سقاء(، شاه خودکامه ديگری را نشانده اند)شده

  ؛)حبيب اهللا خان
  مهه اصالحات مرتقی امان اهللا خان لغو گرديده است؛) 2
  قدرت به روحانيت باز گشته است؛) 3
با غير از تنها خبشی از امالک اربابان  )4

ساير زمين های مالکان دست خنورده .] گ-)پشتون[(افغان
  مانده است؛

  دستگاه حاکميت دولتی تا حد زيادی حفظ شده است؛ )5
 

حکومت بچه سقاء با روی دست گرفنت تدبيرهای برمشرده 
از ناخشنودی دهقانان از انقالبی، با هبره گيری 

اصالحات امان اهللا، که مهه بار سنگين آن بر دوش 
کشتکاران قرار داشت، در مرحله خنست جنبش، پشتيبانی 

 ...را به دست آوردو روستايی  گسرتده توده های برزگر
 

با اين هم، دولت بچه سقاء، که به طور مستقيم با 
ا پيوند روحانيت و حتا با خبشی از زمينداران واپسگر

داشت، قادر به اجنام وظيفه اصلی پيشاروی انقالب 
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دهقانی افغانستان، يعنی مصادره مهه زمين های 
اربابان و روحانيون و صرفا پاکسازی بقايای 

 .فئوداليسم نبود
 

بچه سقاء با گرفنت موضع ميانه بين انقالب روستاييان 
فئودالی، باالتر از اقدامات نيمکاره  -و ارجتاع مذهبی

آن هم اجنام شده از روی بی ميلی در زمينه هببود 
اين درست . وضعيت دهقانان، کاری منی تواند اجنام دهد

مهان چيزی است که از پيش بی ثباتی و لرزانی دولت 
 .سقاء را تعيين می کند بچه

 
او با رفنت به پيشواز خواست های دهقانان، به گونه 

حانيت اجتناب ناپذيری متحدان خود را از مجع رو
مهچنين . ارجتاعی و فئودال در برابر خود بر می انگيزد

هرگاه جانب روحانيت را بگيرد، مهين گونه دهقانان را 
 .دمشن خود خواهد گردانيد

 
می ماند که يکی از دو قدرت ا زمانی بر سر ت بچه سقاء

يا ارجتاع فئودالی، يا انقالب  -طرف درگير برنده نشود
از دهقانان و  کار بچه سقاءاحتمال بريدن آش. دهقانی

 .  پيوسنت کامل او به اردوگاه ارجتاع هم هست
زمينه را نه برای ُکند ساخنت  بچه سقاء به قدرت رسيدن 

مبارزات دهقانی؛ بل برعکس برای تشديد آن فراهم می 
زمينه را برای مبارزه به  اوبه قدرت رسيدن  .سازد

 .سازد خاطر توسعه آتيه و تعميق انقالب دهقانی می
 

ارجتاع در سيمای فئودال ها و روحانيت، از جنبش . 5
دهقانی برای سرنگونی دولت امان اهللا خان، که از 

متکی بر بازرگانان پيشرو و (حاکميت زمينداران مرتقی 
با . ، منايندگی می کرد؛ هبره گرفت)بورژوازی اربابی

مهره کمرت پذيرايی برای ارجتاع  سقاء اين حال، بچه
دست کم، حاکميت او تافته يی . فئودالی است -مذهبی

پشتون [(به خصوص  افغان ها -از روحانيت و فئودال ها
يی باال دست در گذشته است که اکنون ديگر در .] گ-)ها

مشال آغاز به گرفنت زمين ها از آنان و سپردن اين 
 . زمين ها به آدم های خود منوده اند

 
مهار کردن آن ارجتاع فئودالی کنون ديگر به دنبال 

برای مبارزه در آن را نيروی دهقانی است که خود 
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درست اين مهان . برابر امان اهللا خان برانگيخته بود
يکی  -چيزی است که باعث به ميدان آمدن حممد نادر خان

از درخشان ترين چهره های افغانستان واپسگرا گرديده 
نادر خان پيشاپيش بزرگرتين اربابان فئودال و . است
با متحد ساخنت خبشی از قبايل پتان (حانيون عالی رو

 ...می آيد) جنوب و جنوب خاوری کشور
 

نادر خان، با ديدن چندين شکست پی در پی از سپاهيان 
بچه سقاء در ماه های اخير، پيوسته مورد پشتيبانی 

اين  -مالی حمافل ارجتاعی روحانيون مسلمان در هند
بريتانيا در عوامل منايان اجنتوری امپرياليسم 

او تنها از هند است که . افغانستان، قرار دارد
نيروی رزمی و منابع مالی برای ادامه مبارزه با 

 .سپاهيان پيروزمند بچه سقاء به دست می آورد
 
امپرياليسم بريتانيا از جنبش دهقانی و جنبش  .6

روحانيون و فئودال ها برای سرنگونی دولت امان اهللا 
بچه سقاء ... ر چند هم، حکومته. هبره برداری کرد

بسيار کم دلبخواه امپرياليسم انگليس است، با اين 
هم، آن کشور با در نظر داشت قدرت واقعی او، راه ها 
را فرا روی خود منی بندد تا در صورت ناگزيری از آن 

 .به سود خود هبره گيرد
 

اين که تالش می  بااز مهين رو هم است که انگلستان، 
زمينه يی برای در انداخنت بچه سقاء با ورزد از هر 

شوروی  سود جبويد، در عين زمان، تنها از طريق 
سازمان های مسلمان هند از جنبش نادر خان پشتيبانی 

 .و به شدت او را با پول و سالح تقويت می کند
 

انگليس مهه اقدامات بايسته را برای متحد کردن 
چشم . دهدافغانستان زير حاکميت نادر خان اجنام می 
متشکل از (انداز پارتيشن افغانستان به خبش مشالی 

با قبايل (و خبش جنوبی ) اقليت های تباری کشور
چون چنين جتزيه يی خبش . آن است ميلبه ، کمرت )پتان

مشالی آن را ناگزير زير نفوذ مستقيم شوروی در خواهد 
  .آورد
 

III .وظايفی که بايست در افغانستان حل کرد:  
  :عرصه سياست خارجی شوروی بايسته استدر  .7



 562 صفحه …دولت و اپوزيسيون در افغانستان
 

به هرگونه تالشی برای بازگرداندن حکومت امان اهللا ) آ
خان، با مشردن حاکميت او چوناِن مرحله بگذشته يی در 

 .تاريخ افغانستان پايان خبشيد
اختاذ مهه تدبير بايسته برای جلوگيری از پيروزی ) ب

معنای نادر خان، که روی کار آمدن او می تواند به 
حتکيم بالفصل نفوذ بريتانيا در افغانستان بر شالوده 
پيروزی ارجتاع فئودالی با مهه پيامدهای ناشی از آن 

 .برای شوروی باشد
حکومت بچه سقاء را برای مبارزه پيروزمندانه در ) پ

برابر نادر خان و درکل ارجتاع فئودالی به رمسيت 
 .شناخت

ق برای گسرتش کار از فرصت به دست آمده از اين طري) ت
 .داخلی در افغانستان هبره برداری منود

 
بچه سقاء کنون با دشواری های بزرگی به علت کمبود 

امکان آن منتفی نيست . رو به رو است...مهمات و پول
که به حمض اين که انگلستان از ضعف او مطمئن گردد، 

. بر اندازدبا اقدام صرفا نظامی از خارج او را 
ی ورزد برای چندی از او برای مبارزه انگليس تالش م

با شوروی هبره برداری منايد تا اين که هنگامی که 
زمينه فراهم گرديد، او را از راه کودتای داخلی 

 .  سرنگون منايد
 

خود داری پيوسته شوروی از محايت بچه سقاء می تواند 
او را با توجه به وضع دشوار و سنگينش به تن دادن 

برخی از نشانه ( ليسی ها وا داردبه خواست های انگ
که در ) مهين اکنون هويدا استاز هايی چنين چيزی 

نتيجه استقالل افغانستان از انگليس پايان خواهد 
با مهه پيامدهای ناشی از اين کار برای آبرو و  -يافت

 .حيثيت شوروی در سراسر خاورميانه
 

روشن است به رمسيت شناخنت حکومت بچه سقاء به هيچ رو 
به آن معنا که در دوره امان اهللا خان بود و نيز دست 
شسنت از کار داخلی برای تدارک ايجاد چنان حکومتی، 
که با منافع واقعی افغانستان و در گام خنست توده 
های دهقان آن، و نيز با منافع شوروی سازگار باشد؛ 

 .نيست
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 از طريق کار سازمان های مربوطه سياسی بايسته است .8
:  
برداشنت گام هايی در راستای ايجاد سازمان های ) آ

 ؛ مربوطه از خبش های انقالبی بينوايان شهری و دهقانان
آغاز به روشنگری سامامنند در ميان توده های ) ب

نادار شهری و روستايی مبنی بر اين که، دولت بچه 
منی تواند نيازهای راستين آن ها را برآورده  سقاء

اه را برای پيروزی ارجتاع سازد و سياست او تنها ر
 .فئودالی مهوار می گرداند

 
  : بايد کارهای زير را توضيح داد 
مبارزه برای آزادی ملی در برابر امپرياليسم ) 1

  انگليس و برای احتاد با شوروی؛
اسارت فئودالی در زجنير های راستين انقالبی  گسسنت )2

و ... روستاها با مصادره مهه زمين های مالکان و
مهه اشکال وابستگی به زمينداران و  سازینابود

اجرای مهه اين ها از پايين از طريق ايجاد (روحانيت 
  ؛)کميته های دهقانی

حل مساله ملی بر پايه حق تعيين سرنوشت مهه اقليت  )3
  ؛تباریهای 

سرمايه  بندباشندگان نادار شهری از  رهايی )4
  بازرگانی و رباخوری؛

 -ده يی با دولت انقالبی در راس آنتاسيس مجهوری تو) 5
در باال  تنها دولتی که می تواند مهه نيازهای برمشرده

  .را برآورده بسازد
 
مهه بندهای بازتاب يافته در يادداشت دست داشته . 9

تنها ابتدايی بوده و و بار کلی دارند و بايسته است 
مهه اين مسائل در هنادها و سازمان های مربوط 

  .سی گرددپيگيرانه برر
 
 

 پژوهشکده بين املللی کشاورزی
 خبش خاور
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بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند 
، 67، کارتن 11برای افغانستان، پرونده ويژه رفرنتوری

  191 - 184، برگ های 151پوشه
 

 7پيوست مشاره 
 

خاور کميته اجرايی  يادداشت گزارشی دبيرخانه
 انستانکمينرتن در باره وضعيت در افغ

تدوين شده بر پايه مصوبه کميسيون سياسی کميته 
اجرايی کمينرتن برای دفرت سياسی کميته مرکزی 

 حزب کمونيست سراسری روسيه
 

پشتيبانی شوروی از امان اهللا خان بيخی موجه بوده 
چون موجوديت افغانستان مستقل در آستانه . است

به تضعيف نفوذ  ،دروازه های بريتانيا در هند
ياليستی بريتانيا در سراسر خاور ميانه و اين امپر

 . گونه به تقويت شوروی می اجنامد
 

جنبش اقليت های تباری از يک سو و دامنه گسرتده جنبش 
دهقانی و حتا قبايل افغان، از سوی ديگر در برابر 

ربا خوار و توطئه های امپرياليسم  -هبره کشی فئودالی
قل افغانستان از بريتانيا در برابر سياست خارجی مست

  .سوی ديگر منجر به گريز امان اهللا خان از کشور گرديد
 

ی نادر نجنگ دو ساله، که با به قدرت رسيدن امير کنو
خان به پايان رسيد، به گونه شايان توجهی  وضعيت 
امر را در افغانستان از ديدگاه روابط با شوروی 

  .تغيير داد
  

بل را در اکترب نادر خان کا -امير کنونی افغانستان
نيروهای . با محايت مستقيم انگليسی ها گرفت 1929

قبيله يی نادر خان آشکارا از سوی دولت هند 
بريتانيايی در مست هندی  مرز تشکيل و تسليح 

از سوی مسعودها و وزيری های آورده  کابل. گرديدند
 . شده از نوار مشال باخرتی هند اشغال شد

 
بريتانيايی از روز خنسِت  -یمهه مطبوعات انگليسی و هند

به قدرت رسيدِن نادر خان، آشکارا او را چونان يک 
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که به طور منظم و » متحد وفادار و مهسايه بی نظير«
به موقع در باره اقدامات و نيات احتمالی دولت 

سفير پيشين  -لرد کئرو( حکومت انگليس روسيه به اطالع
  .ی کنندرسانده بود، ارزيابی م) بريتانيا در پاريس

 
-ميان هند بريتانيايی و نادر خان[ امضای سازشنامه

در زمينه کمک های نظامی و مادی، که بر پايه آن .] گ
ميل آن تا  13.000(ميل تفنگ  20.000نادر خان از انگليس

پوند اسرتلينگ به دست  400.000و) کنون دريافت شده است
ا خواهد آورد و پذيرفنت اين تعهد از سوی افغان که ب

مهه اقدامات با جنبش های ضد انگليسی در ميان قبايل 
در کل نشان می دهند که امپرياليسم  -مبارزه کنند

ی را  »متحد وفادار«بريتانيا در سيمای نادر خان،  
برای تبديل ساخنت افغانستان به ختته خيز در برابر 
شوروی و تقويت جايگاه خود در انقالب رو به جوش 

 .ده استوخروش هند پيدا منو
 

نادر خان به عنوان ابزار دست امپرياليسم بريتانيا، 
در هنگام خيزش قبايل افغان در نوار مشال باخرتی 

هر  او. درخشيددر برابر متصرفات بريتانيايی ) هند(
آن چه را که در توان داشت اجنام داد تا به سپاهيان 

هندی در سرکوب خيزش کمک منايد و منايندگان  -انگليسی
شورشی يی که برای دريافت کمک نزد اوآمده  قبايل

بودند، با از دست باور به کمک از سوی حکومت کنونی 
 . به صفوف شورشيان باز گشتند

 
شورشی فرمان هايی  گذشته از اين، نادر خان، به مناطق

را فرستاد که در آن ها قبايل به تواضع در خدمت 
ها امپرياليسم انگليس فرا خوانده شده بودند و آن 

را با ترسانيدن از جمازات های سخت، از خيزش در 
به استانداران . بودند هشدار دادهبرابر بريتانيا 

واليات جنوبی دستور داده شد با پيگرد رهربان 
شورشيان، آن ها را بازداشت و از پيوسنت گروه های 

مجع قبايل افغان  به شورشيان از) خودجوش(داوطلب 
خصوص مهم است به  جلوگيری کنند و چيزی که به

نيروهای انگليسی و هندی اجازه داده شده بود تا به 
. حساب شورشيان در خاک افغانستان رسيدگی کنند

امپرياليسم بريتانيا با دست های نادر خان، مهچنان 
قبايل ارجتاعی مشال باخرتی هند را مسلح ساخته و 
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کماکان به مسلح ساخنت آن ها به مقصد در هم کوبيدن 
 .ن خمالف امپرياليسم بريتانيا ادامه می دهدشورشيا

 
و بن  نيو » کارگر«وزير خارجه حکومت  -هندرسون

بارها در جملس عوام  وزير در امور هند، -دنوکارتنو
اظهار داشته اند که نادر خان مهسايه بيخی قابل 

 .اعتماد و دوست هند است
 

بريتانيا به نادر در ازای خدمات ارائه شده از سوی 
نادر خان که با . می پردازند» که با ارزشیس«او

نيروی سپاهيان خود توان سرکوب جنبش دهقانی و جنبش 
اقليت های تباری زير ستم در درون کشور  را ندارد، 
برای دريافت کمک به دولت هند بريتانيايی رو می 

در دسامرب  چنين چيزی در هنگام خيزش کوهستان. آورد
نگام شورش دهقانی بزرگ عين چيز ه .رخ داده بود 1929

حکومت هند . تکرار شد 1930در کوهدامن در اگست
بريتانيايی دسته های مسلحی را از نوار مشال باخرتی 
هند در اختيار نادر خان برای سرکوب قيام گذاشت و 
تنها با کمک بريتانيا موفق به سرکوب شورش مداوم 

 . دهقانان در برابر خود گرديد
 

انگليسی ها با شيوه های گونان دولت نادر به دستور 
امانيستی، که  به حساب آن عده رجال ناسيوناليست دولت

برای استقالل افغانستان در برابر امپرياليسم 
مانند ولی (بريتانيا مبارزه می کردند و می کنند، 

خان و ديگران، که در عرصه سياست خارجی به دوستی با 
 .رسيدگی می کند) شوروی مايل بودند

 
ه مربوط می گردد به آن عده از رجال و وزيران آن چ

و ) انگليسی دوستی(دولت امان اهللا، که با انگلوفيلی 
خود شناخته شده و بنام ) شوروی ستيزی(سويتو فوبی 

به امر رهربی کشور به عنوان مقامات مسوول  -بودند
افزون بر انگليس، نادر به منظور . دولت جذب شده اند

وز افزون دهقانی و ملی، در مبارزه با جنبش های ر
 آغاز سعی در برپايی پيوندهای دوستانه با رهربان

مگر، . به ويژه با امير پيشين خبارا منود -بامساچی ها
رويدادهای در حال توسعه در مشال افغانستان، که 

بامساچی ها را   سقاوی مشرده می شوند، رهربان ادامه جنبش
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ال کشيدند و تکيه در نبود رهربی ديگر  در راس جنبش با
 .ها غير واقعی از کار برآمد بامساچی نادر بر 

 
تسليم شدن کامل نادر در برابر حکومت انگليس منجر 
به از دست رفنت آن موقعيت منايندگان شوروی گرديد که 

افغانستان داشتند و ...در قبال ارتش، نيروی هوايی و
ديگر چنين امتيازی به شکل آشکار يا پنهان به 

 .سی ها داده می شدانگلي
 

 : مهه اين داده ها گواه بر آن اند که 
 .نادر يکسره به انگليسی ها تسليم شده است ) أ
افغانستان را در اوضاع کنونی، ديگر منی    ) ب

ميان شوروی ) بوفر(توان به عنوان يک کشور حايل 
 .و امپرياليسم بريتانيا ارزيابی کرد

و به  از سوی حکومت نادر، کشور بيشرت و بيشرت) پ
در  گونه فزاينده به ختته خيز امپرياليسم بريتانيا

 .برابر شوروی تبديل می گردد
نادر سياست آشکارا خصمانه يی را نسبت به ) ت  

 . شوروی پيش می برد
مهه اين ها هتديد جدی يی تبديل شدن افغانستان ) ث

به پايگاهی برای اقدامات نظامی و خرابکارانه در 
به خيز شوروی در صورت مداخله برابر مناطق اصلی پن

 .را به دنبال دارند
موقعيت ما در افغانستان تا جايی تضعيف شده و ) ج

 .تا جايی از دست رفته است
موج شورش های دهقانی و جنبش های اقليت های ) چ

تباری، به ويژه در خبش مشال افغانستان هتديد جدی يی 
ی را برای دولت نادر می سازد و چونان نيروی واقع
 -يی است که می توان در مبارزه در برابر نادر خان

 .اين عامل انگليس بر آن تکيه زد
 

مهه اين ها، زمينه ساز لزوم ريخنت هسته انقالبی 
دهقانی در درون افغانستان اند که می تواند 
مبارزه دهقانان برای استقالل افغانستان در برابر 

ی امپرياليسم انگليس و حکومت نادر خان را رهرب
 . منايد

 
پايگاه جنبش دهقانی در افغانستان، به خصوص در خبش 

تاجيک ها، (مشالی آن با باشندگان اقليت های تباری 
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برخی از رهربان جداگانه اين . هست...) ازبيک ها، و
جنبش مهين اکنون برجسته شده اند که بايد آن ها را 

برای شان چهارچوب های . باهم متحد گردانيد
را داد و اين گونه، گام های ... ها وبايسته، شعار

 حزب انقالبی خلق افغانستانخنست را به سوی پی ريزی 
 .برداشت

 1931ششم ماه مارچ 
 

بايگانی دولتی تاريخ اجتماعی و سياسی روسيه،  فوند 
 .9-6، برگ های 461، پرونده 154، پرونده ويژه 495

 8پيوست مشاره 
جوانان «( »ويش زمليان« حزب 641)مرامنانه(برنامه 
 1329سنبله  سال  13مصوب کنگره حزب در) »بيدار

 )1950سپتامرب15(

                                                 

چنين بر می آيد که اين ترمجه خنستين  : يادداشت گزارنده. 641
است جوانان بيدار در  روشن. مرامنامه جوانان بيدار بوده باشد

غبار در . آينده در مرامنامه خود ويرايش هايی به وجود آوردند
مرامنامه » افغانستان در مسير تاريخ«جلد دوم 242-240. ص.ص
اول تنوير « :جوانان بيدار را چنين آورده است) ويرايش شده(

افکار و تعميم معارف، دوم جمادله با ظلم و خيانت، سوم اصالح 
ئه و خرافات، چهارم مهراهی حق و حقانيت، پنجم ايجاد عادات سي

 وحدت ملی، 

ک تشريحيه جداگانه نيز از طرف حزب ضميمه اين مرامنامه منتشره ي
 :؟ به قرار زير نشر گرديدتزير عنوان ويش زملی کيس

 کسی که به خير و اصالح ايمان کامل دارد -1

 خونسرد و با حوصله است -2

به نظر حسد و کينه نگاه منی  به علت اغراض شخصی به هيچ کس -3
 کند

 دروغ منی گويد -4

 متلق و چاپلوسی منی کند -5

 به شر و نزاع تن منی دهد  -6

 به اعمار بيش از ختريب مايل است -7

 با دين، ملت، وطن و حکومت حمبت دارد -8
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حتکيم وحدت ملی، يعنی نفی تبعيض ها و امتيازات ) 1

ملی، قومی، قبيله يی، مستی؛ ايجاد وحدت ملی؛ 
دستيابی به برابری زبان های پشتو و فارسی؛ حمبت به 

 .وطن، ملت و حکومت ملی و مهکاری با آن
اقتصاد ملی و صحت عامه کشور، يعنی از  توسعه) 2

 ميان بردن جهل، بيماری و گرسنگی
تقويت روحيه ملی، اجتماعی و مذهبی، يعنی برای  )3

مبارزه با ظلم و ستم، خيانت، چاپلوسی، رشوه، دروغ 
، عادات بد و خرافات، داشنت مهدردی عمومی، ترجيح 
 منافع ملی بر منافع شخصی، احرتام به مکلفيت ها و
وجايب دينی و احرتام به مقررات، حفظ هويت ملی، 
احرتام به دانشمندان و رهربان واقعی، جلوگيری از 

 . اهانت به مذاهب
ايجاد پشتونستان، يعنی تبليغ در اين راه، قربانی )4

کردن خود و مال خود در راه پشتونستان؛ حفظ روابط 
 .و بذل هر گونه مساعی در اين راه پشتونستان با 

رتقای زبان پشتو در تراز زبان فارسی،  و اعطای ا) 5
حقوق برابر به آن، يعنی چاپ کتاب ها و آثار متعدد 
. و آموخنت آن به  افغان ها و صرف مساعی در آموزش آن

  
 

 ساگف: ترمجه به روسی از
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                             

 مفاد اجتماعی را بر مفاد شخصی مقدم می مشارد -9

 در راه حق ترس ندارد -10

 با حق و حقانيت مهراهی می کند -11

 مامور باشد، رشوت منی خورداگر  -12

 »در راه وحدت ملی زمحت می کشد -13
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 پيوست مشاره نه
حزب جوانان بيدار مصوب  )آيين نامه(اساسنامه 

 )1950سپتامرب 15( 1329نبله س 23کنگره تاريخی 
 

I. شرايط: 
ياد کردن سوگند  به وفاداری و سر سپردگی به  )1

 آرمان های حزب
 50پرداخت حق العضويت به ميزانی که کمرت از )2

 .افغانی نباشد 5افغانی در سال و يا ماهانه 
 :مالحظه

کميته می تواند ميزان پرداخت اعضای نادار را پايين 
 .بياورد

 ده سالداشنت سن باالی هژ )3
 داشنت تابعيت افغانی )4
 عدم اشرتاک در ديگر اجتماعات )5
 حفظ اسرار حزب )6

 
. II مکلفيت ها: 

 جذب اعضای نو به حزب )1
 تبليغ اهداف و وظايف حزب )2
اجنام مساعدت های مهه جانبه  ،در صورت لزوم )3

 به رفقای حزبی قانونی
) اگست 24(مهه ساله در کابل به تاريخ اول سنبله  )4

مسايل گذشته و آينده آن  کنگره حزب برگزار و
 .ارزيابی می گردد

اعضای حزب بايد در عملی ساخنت اهداف خود  )5
 .خردمندانه و آگاهانه عمل منايند

 حفظ روابط دوستانه و ارتباط با کميته  )6
  حفظ دوستی صميمانه با رفقا   )7
8(  
 

III .سازمان: 
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با يازده عضو  کميته اجرايی واليت دارایهر  )1

 .خواهد داشت
سال  برای موعو يککثريت آرا ا با هر کميته  )2

 .خود را بر می گزيند و خزانه دار منشیرييس، 
قرار خواهد داشت که در در کابل کميته مرکزی   )3

استان انتخاب می واليت سه نفر مناينده هر آن از 
  .شوند

 
IV  .فيصله ها و مصوبات: 

  
 مهه کميته هااز سوی کنگره  )یفيصله ها( مصوبات )1

 .ستواجب االجرا ا
مرکزی از سوی مهه کميته و فيصله های مصوبات   )2

 .اجنام می شودکميته ها 
بر اساس پيش نويس ) واليتی(ی يمنطقه کميته های   )3

 .می کنند عملدست داشته 
برنامه  رکزیی به کميته ميکميته های منطقه   )4

اعضای کميته اجرايی و فهرست های خود،  یهای کار
ا ارائه می رسازمان در باره اعضای اطالعات 

 .کنند
 مطابقخود را های فعاليت ی تواند هر کميته م  )5

در صورتی که مغاير با مقررات اين  حملیشرايط 
 .برنامه نباشد، پيش بربد

کميته های و تاييد  اعتماد بر اساساعضای جديد   )6
 .پذيرفته می شوند اجرايی حملی

کميته بنا به فيصله اهداف حزب  حتققبودجه برای   )7
 .به مصرف می رسدهای حملی 

رفتار  خمالف اهداف حزبکه اعضای حزب آن عده از   )8
از حزب کنار بر اساس فيصله کميته مرکزی  منايند،

به کسانی که مرتکب لغزش های  .می شوندگذاشته 
در زمينه تذکر داده شده و به  جزيی می گردند،

رکزی کميته م در زمينه بهو  آن ها گوشزد می شود
 .شود اطالع داده می

 
 

 ساگف: گزارنده به زبان روسی
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بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند 
، 33رفرنتوری در باره افغانستان، پرونده ويژه 

 .77-75، برگ های 226، پوشه 1کارتن
 

 10پيوست مشاره 
 مانيفست حزب دموکرات افغانستان آزاد

 
حزب دموکرات افغانستان آزاد خواستار مسايل زير 

 :است
افغانستان برای  -کشورما الل و متاميت ارضی استق .1

 .حفظ و نگهداشت استحکام و وحدت آن
 

بر مبتنی تاسيس حکومت دموکراتيک در افغانستان  .2
از مردم افغانستان  که بتواند ،اصول اسالمی

حزب  برای رسيدن به اين مقصد،. منايندگی منايد
که متعلق به تالش می ورزد رژيم مستبد کنونی را 

به طور غير قانونی و ، است )يحيی آل(دان يک خان
 با  ،با روش های مغاير قانون اساسی بر کشور

خالف اراده و  رضايت  ،و خشونتاستبداد تروريستی 
    .سرنگون منايد ؛حکم می راندمردم افغانستان 

 
های عرصه اصالحات در افغانستان، در  یاجرا  .3

نگ و فره یاجتماع ی، اقتصاد، زندگتعليم و تربيه
به طبی  ی، ارائه کمک هایبه منظور حفظ وحدت مل

و  یاجتماع یخواسته ها برآورده ساخنت، یمردم عاد
ها و  اصالحات، آرمان نيا .مهه مردم یازهاين
عاصر م موعل اساسالم بر اس یبر مبان ديبا ازهاين

 .بنا هناده شود
 

 ازاتي، حقوق و امتتبعيض هامهه  از ميان بردن .4
منشور خمالف اسالم و  نيد مغايرغير قانونی 

 10تاريخی (حقوق بشر باره سازمان ملل متحد در 
 ديبا انسان ها انيها م تفاوتمهه . )1948دسامرب 

 ديمردم با ندگانيو متام منا از ميان برده شود
، تيامن شخصيت واز  ظتحماف یبرابرابری حقوق 
و  یاجتماعهای  هنضتر متحد شدن دو  انيب یآزاد
 .اشدداشته ب یمل
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 است که متام قدرت متعلق به مردم نياعتقاد به ا .5
خالف اراده مردم کار دارد از آن نکس حق  چيو ه

 .بگيرد
مطابق با اصول آزاد حزب دموکرات افغانستان 

 یبرارا خود جزم و عزم تصميم قاطع سازمان ملل 
و  خودکامه، یخالف قانون اساسحکومت دادن به  انيپا

 کيآن با  تعويضفغانستان و در اخاندانی  یاستبداد
و  مردم حکومت مردم بر«( کيمنتخب دموکراتحکومت 

بشر دوستی ، بر اساس اصول اسالم و )»مردم یبرا
 .اعالم می دارد

 
، خودکامه و ستمگر یضد اسالمحکومت  ساخنت واژگون .6

 مهه یجممع عموميعنی جرگه،  هيلو یو برگزار ینونک
ممثل اراده رای ايجاد حکومت ملی و ها ب افغان

اصول مبتنی بر  ،مردم یخواست ها مردم، مطابق
 نيا. »مردم یو برامردم مردم توسط حاکميت «

، به يی روابط دوستانه یمل کيدموکرات حکومت
مهه با  نيمسلمان و مهچن یها خصوص با مهه ملت

و به دفاع  برقرار منوده و دوست هيمهسا یکشورها
 یفع کشورهاحقوق و منا و یو صلح جهان یاز دوست
 .خواهد پرداختمسلمان 

 
ا مهه کشورها تا ب خواهد بوددولت آماده  نيا 

 پاسداری ازاساس  بريی را روابط دوستانه 
افغانستان مطابق با اصول ارضی  تياستقالل و متام

  .حفظ منايد یامللل نيحقوق ب
 

مردم و به  انخائنمهه و جمازات  یمردمحمکمه  جاديا .7
شکنجه نسبت به مردم،  و ستمکه با ظلم و  یکسان

و بدون حماکمه را گناه يهزاران نفر از مردم ب
، به را برهم زده مردمآسايش ند، اکشته حتقيق 

 یصاداقت تيوضع یکلو بدتر شدن  یفقر و گرسنگ
حزب دموکرات  .مساعدت کرده اند مردم و کشور

 موازينو  اصولمهه افراد مطابق با از حقوق  ديبا
 .حمافظت کند یاسالم یدموکراس

 
 دهيناد ديحزب دموکرات آزاد افغانستان نبا .8

از های ملی ما پنهانی چگونه ثروت که  رديگب
در  یرقانونيبه طور غ ايو برده می شود کشور 
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هر  ديحزب با .می گردد ليو م فيتلف و حداخل آن 
 یملهای مهه ثروت  نياتا اجنام دهد کاری ممکنی را 

 یمل یجملس شورا حفظ گردد و آن را در اختيار
 .استفاده گردد یعاد دمبه نفع مربگذارد تا 

 
 ريغهای  اتي، مالامتيازاتلغو متام احنصارات،  .9

، اجنام مکلفيت )بيگاری( اجباری، خدمات یقانون
پاکسازی دستگاه . گندم ديو خر یاجبارعسکری 

خوری  شيخودولت از احتکار و فساد، رشوه ستانی، 
که خالف قانون و اصول  یلغو احکام. یو قوم پرست

در هنوز  دوستی اند و و انسان یعدالت، برابر
 .تسلط دارند کشور مازندگانی  یها زهمتام حو

 
 یحقوق یاعطا ايو  احيا یرامهچنين بحزب دموکرات  

و حفاظت از  یتوسعه اجتماع یند برانتوا یمکه 
و يا هستند،  باشند ازيجان و مال مردم مورد ن

 .بذل مساعی می کند
 
 مساواتو عدالت بر اساس منابع و عوايد را حزب  

را باال می  معاشات کارمندان دولت .تامين می کند
 .گرددکن  شهي، تا رشوه و فساد به طور کامل ربرد

 
کشور بر اساس اصول  یقانون اساس در بازنگری .10

خواست و عصر  یازهاي، مطابق با نیو فرهنگ یاسالم
 یبراينه زم .]گ-فراهم آوردن[. یفورهای 

جملس  ندگانيانتخابات آزاد، انتخابات منا برگزاری
 نهيکاب. نهيکاب یو اعضاصدر اعظم و انتخاب  ملی
انتصاب و حق از که  در برابر شورای ملی ديبا

برکناری حکومت برخوردار است، مسوول و پاسخگو 
 .باشد

 یبيحب یعبداحل
 موقت سيير

 افغانستان آزاد حزب
 آزاد افغانستان غاتيتبل خبش

 
 بويکو: یسيانگلترمجه از 

 
با توجه به اين که خنست منت از : يادداشت گزارنده

پارسی دری به انگليسی و سپس هم دو باره به دری 
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ترمجه شده است، شايد تفاوت هايی با منت اصلی داشته 
جريده افغانستان آزاد  دردمندانه کلسيون. باشد

و ديگر  بزرگ خانوادگیمهراه با کتاخبانه  گزارنده
اسناد و مدارک گرانبها بازمانده از نيای بزرگوارم 

سرکاتب اداره ضبط  -شير حممد خانميرزا روانشاد  –
پی رخدادهای  در احواالت دوره امير امان اهللا خان
از نود سده بيستم  ويرانگر کابل در سال های دهه

 .، نتوانستم از اصل جريده هبره بگيرماستميان رفته 
 

 ايتانيرب یمل ويآرش
NA) FO 371/10096( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دنباله ها
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 گزيده هايی از خبش های مقاالت
 والديمير بويکو 

 
افغانستان يکي از بي  1920مقارن با اواخر سال «...

 -فرمانرواي نو: ثبات ترين کشورهاي خاور گرديده بود
توانسته بود استقالل کامل  1919امان اهللا که در سال 

کشورش را احيا منايد، در آينده با اصالحات نسنجيده و 
مهچنان . به بن بست کشيد) کشور را(پرشتاب خود آن را 
اجتماعي جامعه سنيت افغاني،  -عقب ماندگي سياسي

حمدوديت ذخاير دروني و خارجي آن، محايت ناکايف از 
اصالحات از سوي اليه هاي اندکشمار اجتماعي نو بر 

 . ثري داشتروند رخدادها تا
 

سر اجنام، نقش بس زيانباري را بلندپروازي فوق 
العاده و رفتارهاي شخصي ديگر خود امان اهللا بازي کرد 
که بر وي مزامحت مي کرد تاکتيک مقتضي يي را براي 

ليربايل در افغانستان تدوين  -دگرگوني هاي بورژوازي
منوده و اصوال به گونه مناسب روابط کاري و شخصي با 

ه نزديک خود برپا منايد و مهچنني حسن سلوک با احاط
که به خاطر آن اصال اصالحات بي مانند براي (مردم خود 

کشور خود و به پيمانه يي هم براي مهه خاورزمني را 
 . را پيش گريد) آغاز کرده بود

 
شور نوجواني و مهراه با آن انگليسي ستيزي زودهنگام 

يربال، صفات شخصي ل -شاه، پيامدهاي بينش ناسيوناليسيت
تيپ او که مسلما در سپهر سياسي (پادشاه اصالحگر 

به ) افغانستان و حتا سراسر خاور نو و غري عادي بود
پيمانه زياد نه تنها در زندگي موجب بر انگيخته شدن 

شد، بل  1920شاهي افغاني سال هاي دهه » انقالب«پديده 
جنگ  نيز  شکست و  فرورخيتگي و حتول آن به يک سلسله

هاي ميهين و درگريي هاي اتنوپوليتيک را به دنبال 
داشت که اين جنگ ها به دشوار تنها در ميانه هاي 

 .، فروکش کرد1930سال هاي دهه 
 

به واژگوني رژمي اماني عوامل خارجي نيز مساعدت 
امان اهللا خان و هواداران وي مني توانستند . کردند

آن هنگام در خالقانه از جتربه هاي اصالحات که در 
ايران و ترکيه  اجرا گرديده  -کشورهاي ديگر خاور
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مهان گونه که نتوانستند بيشرت . بود، هبره گريي کنند
در زمينه هاي (مشخص از کمک هاي مستقيما ترکيه 

 . استفاده منايند) نظامي و آموزشي
 

نقش روسيه شوروي در مسايل افغاني عمال از اين هم 
در روابط ميان دو کشور : ودمتناقض تر تبارز منوده ب

امان . مهسايه، اعتماد متقابل به تراز مهپيماني نرسيد
اهللا تا اواخر فرمانروايي خود براي شوروي يک پارتنر 

راستش وضعيت در افغانستان به . ماند) پر زمحت(سخت 
خودي خود به گونه عيين در بر گرينده يک رشته کامل 

اجتماعي،  -اسيدرد سرها و چالش هاي داراي بار  سي
اختالف در رفتارها و  642.اقتصادي و حتا  نظامي بود

روش هاي اداره ها و ساختارهاي گوناگون که به گونه 
مستقيم يا غري مستقيم با پيشربد سياست شوروي در خاور 
و به گونه مشخص در افغانستان پيوند داشت، و در 

تداوم داشت، مانع حل درست  1920سراسر سال هاي دهه 
براي مثال، کميسارياي خلق در  643.يل مي گرديدمسا

امور خارجي به ويژه اپارات مرکزي آن، به گونه 
 -1919پيگريانه  مشي محايت دوليت از رژمي کابل منونه سال 

                                                 
در زمره مشکالت بالقوه مناسبات افغانستان و شوروي در دوره .  642

ميان دو جنگ جهاني اول و دوم، هتديد وخامت  تضادهاي شوروي و 
رييس -مهو به مهني دليل، چيچريين. انگليس در افغانستان مي رفت

با » احتاديه دفاعي«با مهه نريو از بسنتاداره ديپلماتيک شوروي،  
افغانستان  که مي توانست منجر به درگريي ميان شوروي و بريتانيا 

ما « : او، باري گفته بود. در افغانستان گردد، جلوگريي مي کرد
از حق کامل برخوردار هستيم از حکومت افغانستان در برابر دمشنان 

ن آن کشور در جنگ با مگر در صورت درگري شد. آن محايت مناييم
سپاهيان انگليسي، ما مني توانيم به خود اجازه دهيم درگري نربد با 

مرکز نگهداري و بررسي اسناد سياست خارجي . »انگليس شومي
 .    166، برگ243، کارتن 2، پرونده ويژه62فدراسيون روسيه، فوند

در اسناد دست داشته، فاکت هايي نيز ديده مي شود  مبين بر .  643
بيداد بوروکراسي رنج آور که گواه بر حتا سبوتاژ  فيصله هاي 

به . ارگان هاي مرکزي شوروي از سوي ساختارهاي منطقه يي اند
عنوان منونه مي توان از تلگرام فرستاده شده از سوي کسي به نام 

 1921ماه نوامرب  8تروتکو از اکادمي ستاد کل ارتش که به تاريخ 
 -ر شوراي کميسياري خلق روسيه شوروياز تاشکنت عنواني شخص صد

تروتکو که قرار بود به افغانستان گسيل گردد، . لنني ياد کرد
براي مدت دو ماه در نتيجه سهل انگاري هاي حکومت حملي به ويژه 

به او حتا .  دفرت مناسبات خارجي در آسياي ميانه گري مانده بود
ل نريوهاي مسلح مراجعه به کميسارياي خلق در امور خارجي و ستاد ک

، 4، پرونده ويژه 130بايگاني دوليت روسيه، فوند  -.کمک نتوانست
 .  149، برگ 455پوشه 
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هنادهاي نظامي امنييت . را پيش مي برد 1929اوايل سال 
و انتظامي شوروي و در گام خنست استخبارات که هبرت از 

راستني امور در افغانستان آگاهي مهه از وضعيت 
داشتند، موقف بيشرت بد بينانه داشتند و براي 
سناريوهاي الرتناتيف  حتول  اوضاع در اين کشور آماده 

 .                                             مي شدند
 

رژمي امان اهللا که از ديدگاه شکل خود شاهي مشروطه و 
اصالح طلب بود، در قاموس  -از حلاظ حمتواي اقتدارگرا

رمانتيک و هرگاه درست تر سخن بگوييم،  -انقالبي
ماجراجويانه کمينرتن که مقارن با اواخر سال هاي 

از آخرين پايگاه خود به عنوان ستاد بني  1920دهه
 . املللي انقالب جهاني حمروم گرديده بود، مني گنجيد

 
ان، که مقارن با اين زم -در طبقه بندي هاي کمينرتن

اناليتيک در  -تبليغي -به يک هناد دست دوم سياسي
سياسي راديکاليزم چپ  -بافتار زيرساخت بني املللي

مبدل گرديده بود، به افغانستان نقش کشوري داده مي 
شد که بسيار کم با منطق واقعي توسعه آن پيوند 

هم تيوريسن هاي برجسته کمينرتن و هم حلقه هاي . داشت
ليلگران آن که عمال براي حتقق فيصله حت -پاييين خربگان

هاي اين سازمان آماده شده بودند، عهد امان اهللا را 
 .مرحله سپري شده مي انگاشتند

 
که در نفس خود پديده هاي  1920رخدادهاي سال هاي دهه 

بينظري و برجسته بودند، زمينه ساز پديدآيي اشکال 
يگر تازه اقدامات سياسي و حترکات قسمي در اقتصاد و د

البته، نه مهه . عرصه هاي زندگاني افغانستان گرديدند
اين ره آوردها در واقعيات افغانستان آن برهه تاييد 

مگر رد پاي با امهيت ترين نوآوري هاي عهد . گرديدند
امان اهللا خان در ياخته هاي اجتماعي و آگاهي تارخيي 

 . جامعه افغانستان ماندگار ماند
 

امهيت  –بت و هم منفي آنهم مث –جتربه افغانستان
کانتکست متدني و جيوپوليتيک آسياي ميانه يي، مهريشگي 
تارخيي و پيوندهاي متقابل سرنوشت هاي توده هاي 
باشنده افغانستان و کشورهاي مهسايه را  به منايش 

مگر مهني جتربه، بارها نوارهاي حفظ شده تفاوت . گذاشت
 -ترکي(نه ميان کشورها و مناطق در مرزهاي آسياي ميا
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را تاييد ) به خصوص پشتوني(و آسياي جنوبي ) تاجيکي
کرد و تا به امروز نورم هاي رفتارهاي اجتماعي گروه 
هاي کامل تباري و اليه هاي اجتماعي را تعيني مي 

 . منايد
    
پس از پايان عمليات نظامي مشرتک، نريوهاي تازه ... 

. ديي پا به کارزار مبارزه با بچهء سقاء گذاشتن
نريوهاي جنگي سازمان يافته قبايل جنوب خاوري 
افغانستان که کيان رهربي شان به دست جنرال نادرخان 

و  1919قهرمان جنگ استقالل سال  -برگشته از مهاجرت
نادر خان، پس . بعدها وزير دفاع دولت امان اهللا، بود

از يک رشته ناکامي هاي رزمي، توانست نريوهاي بچهء 
 1929اکترب سال  11بد و به تاريخ سقاء را درهم کو

نادر خان پادشاه افغانستان اعالم . کابل را بگريد
حبيب اهللا بچهء سقاء که از  -گرديد و امري سرنگون شده

پايتخت گرخيته بود، گرفتار و در اواخر ماه اکترب  به 
 .دار زده شد

 .اين گونه، مرحله نو تاريخ  افغانستان، آغاز گرديد
 

افغانستان سرشار و آگنده از پريوزي  تاريخ نوين...
مگر جتربه تارخيي حتول اين کشور، . ها و ناکامي ها است

بر توامنندي خنبگان و جامعه افغاني در زدايش پيچيده 
کاتاکليزم (ترين و دشوارترين آزمون ها، چه؛ آفات 

اجتماعي؛  -کشاکش هاي سياسي طبيعي يا چه،) هاي
چنني ) 1930-1920(ل هاي مهانا، دوره سا. گواهي مي دهد

هنگامي که در افغانستان خانه جنگي و مبارزه  -بودند
نريوهاي گوناگون بر سر قدرت و ساختمان اجتماعي، 

خصلت . مطابق پنداشت ها و آرمان هاي آن ها روان بود
اين رخدادها، نقش شخصيت هاي جداگانه و کشورهاي 
خارجي تا کنون ميان دانشمندان و حمافل گسرتده 
اجتماعي، هم در درون افغانستان و هم در بريون از 

 . مرزهاي آن، جر و حبث هايي را  بر مي انگيزند
  

دست داشته، که بر مواد اروجينال بايگاني  644در اوچرک
هاي شوروي و بريتانيايي استوار است، با توجه به 

                                                 
در باره شرح و وصف فشرده ) بيشرت ادبي(ژانري است  -اوچرک.  644

تارخيي يا طرح کلي  -کدامني رويداد حياتي بيشرت داراي بار اجتماعي
 .کدامني مساله در يک نوشته کوچک
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کارهاي اجنام شده از سوي پژوهشگران دبستان هاي 
خرچ داده مي شود، تا يکي از گوناگون علمي، تالش به 

مراحلي که تاريخ معاصر افغانستان را براي چندين 
 .دهه از پيش تعيني  کرد، جتزيه و حتليل گردد

 
، در 1919در پي کشته شدن امري حبيب اهللا در سال [

شاه  -امان اهللا. گرديد» پادشاه گردشي«افغانستان 
او . دجديد، به زودي کشور را به سوي استقالل رهربي کر

. تصميم گرفت تا جامعهء سنيت افغانستان را اصالح منايد
در روند پياده ساخنت اصالحات، بسا اتفاق افتاد که به 
سنت ها و شرايط عيين جامعه بي پروايي شود و خواست 

امان اهللا، ماليات را افزايش . مردم ناديده گرفته شود
داد و در سراجنام هم ميهنانش را در برابر خويش 

 . نگيختبرا
 

و  1928حبران عميق اجتماعي و سياسي اواخر سال هاي 
، به جنگ داخلي و تضعيف بيش از حد حاکميت 1929آغاز 

مرکزي کشور تا مرز از هم پاشي شريازه حاکميت آن 
در کشور تنش هاي ملي، عشريه يي و گرايش هاي  . اجناميد

و حتا آغاز  1929در جريان سال . منطقه يي نريومند شد
از شبه دولت هاي نيمه  مشار بسياري 1930ل هاي دهه سا

خودگردان در افغانستان پديد آمدند، که بيشرت متمايل 
 .به منطقه گرايي بودند، تا استقالل کامل

 
امان اهللا، پس از واژگوني پاد شاهي اش در ميانه هاي 

با تکيه بر  کوشيد تا حکومت ملي را 1929جنوري سال 
يي پشتوني خويش در قندهار که خويشاوندي هاي عشريه 

مگر به زودي با . به آجنا گرخيته بود، سر و سامان دهد
خود را از بسياري از  او عمال. شکست رو به رو شد

مهکارانش، که ناگزير هم در پايتخت و هم در مشال 
مستقالنه پويايي هايي داشتند، جتريد ساخت و  سر 

ي مهيشه ترک کشور را برا 1929اجنام، در اواخر ماه مي 
 .گفت
 

ميالدي، نقش مرکزي در سياست  1929در جريان سال 
افغانستان به نريوهايي که برکابل چريه بودند، انتقال 

مناينده گروه  -آن ها کساني بودند که بچه سقاء. يافت
سپس او را . هاي پاييين جامعه را به قدرت رساندند
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کردند و اعالم   )در واقع امر حبيب اهللا دوم(امري غازي 
کشورش را که در برگرينده کابل، اطراف و برخي از 

ترکستان افغانستان، قطغن، بدخشان (مناطق واليت مشايل 
مي گرديد، متفاوت از حکومات پيشني پشتون ها، ...) و 
 .نام دادند» کابلستان«به 
 

در ميان سقاويان هم مشار بسياري از منايندگان خنبگان 
يا تاجيکي شدهء زمينداران بيشرت تاجيک تبار (مذهيب 

حضور داشتند و هم ) کوهستان و کوهدامن(ناحيه کابل 
بوروکرات هاي پيشني امان اهللا و مذهيب هاي واپسگراي 

آن ها نتوانستند نه مديريت اقتصادي را ]. عصر او[
 .پيش بربند و نه ماشني دوليت را به راه اندازند

 
سياسي  -، در کشاکش هاي تباري1929تا تابستان سال

دروني افغانستان، رزجمويان قبايل پشتون نريومند 
و سپهساالر امان اهللا  وزير دفاع -نادرخان. گرديدند

و يکي از چهره هاي برجسته اشرافيت افغان ] خان[
توانست که مههء آن ها را زير درفش خود متحد ) سردار(

 ]. سازد
 

نادر خان، پس از سال ها تبعيد، در اوايل سده بيستم 
بي آن که ادعاي گرفنت قدرت و بازي . ه ميهن باز گشتب

مگرکوشيد در  645.کردن کدام نقش رمسي را داشته باشد
سيماي يکي از اندکشمار کساني که مي توانستند در 

کشور از هم فروپاشيده و از »مناد وحدت«نقش بس مهم 
امروز . هم گسيخته، تبارز منايند، ظاهر گردد

مدهاي درگريي هاي چندين افغانستان هنوز هم از پيا
ساله رنج مي برد و مهره هاي گذشته آن تنگاتنگ با 
مهره هاي امروزي و فردا که به گونه معجزه آسايي در 
تابلوي نقاشي رستاخيز دوليت که تاريخ اين مهه سال ها 

را بر آن حتميل » ناکام«به گونه غري عادالنه سرنوشت 
 »  .منوده است، جا مي گريد، مهسايگي دارند

 
چهل سال فرمانروايي ظاهرشاه سرشار از ...«

دوره دور و دراز جلوس بر : رويدادهاي گوناگون بود

                                                 
به . ر به دشواري مي توان با اين ديدگاه  مهنوا بودبسيا.  645

باور بيشرت تاريخ نگاران، نادر از مهان آغاز، در انديشه گرفنت 
 . گ-تاج و ختت بود



 582 صفحه …دولت و اپوزيسيون در افغانستان
 

ختت، پيمودن راه نه چندان آسان به سوي جتارب 
، نداشنت توانايي پيش بيين 1960دموکراتيک در دهه 

پيامدهاي آن و اجازه دادن به تضادهاي جديد در 
 .جامعه افغاني

 
به خاطر کرده ها و ناکرده هاي خويش  هبايي را که او

مهاجرت نزديک  به : پرداخت، بس گران از کار درآمد
اقتصادي يي  -سي ساله خودش، زجنريه پيهم جتارب اجتماعي

از مجله . که پيگريانه کشور را به بن بست کشانيدند
جتارب ماجراجويانه بروکراتيک،  راديکال چپ، اسالمي و 

 »....مانند آن
 
 

 

 پايان
  

 
 

 زندگی نامه
  

 
 

در شهر .) خ .ه 1338( 1959عزيز آريانفر در اکترب سال 
آموزش های خنستين را در شهر . مزارشريف پا به گيتی هناد

آموزشگاه فنی ختنيکم نفت و  1987به سال . زادگاهش فرا گرفت
 .گاز مزارشريف را به پايان رسانيد
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ی دانشگاه شامل دانشکده زمين شناس 1979آريانفر به سال 
دانشگاه را به درجه  1985در تابستان . دولتی مسکو شد
 .ماسرتی پايان برد

 
سرپرست مديريت روابط  1986 تا ماه می 1985از ماه اگوست 

طبع و نشر ) وزارت(فرهنگی و ارتباط خارجه کميته دولتی
او در مهين سال به عضويت اجنمن نويسندگان . افغانستان بود

 . شدافغانستان پذيرفته 
 

در بنگاه های نشراتی  1989تا ماه فربوری  1986از ماه جون 
مسکو به عنوان سر ويراستار » پروگرس«و » رادوگاه«، »مير«

کار کرد و در ويرايش بيش از بيست اثر در زمينه های 
تاريخ، اقتصاد، گيتاشناسی، فلسفه، مسايل سياسی و علوم 

که به مسايل  در مهين سال ها بود. طبيعی و فنی سهم گرفت
اقتصادی دلچسپی گرفت و با مشاری از شرکت های خصوصی 

 . افغانی مهکار شد
 

از . در شهر فرانکفورت آملان پناهگزين شد 1989او به سال 
به آموزش زبان آملانی پرداخت و به  1990تا پايان 1989سال 
در  1992دو باره به روسيه برگشت و تا پايان  1991سال 

جهانی وابسته به اکادمی علوم سيربيا روی  انستيتوت اقتصاد
اقتصاد بازار آزاد  در اوضاع «رساله دکرتا در زمينه 

معاصر و نقش آن در آينده آسيای ميانه و افغانستان در 
از خاستگاه های نفت و گاز در مجهوری  پيوند با هبره برداری

 »های  تازه به استقالل رسيده و گرايش های نوين اقتصادی
ر پروفيسور فريدمان کار کرد مگر شورخبتانه نتوانست زير نظ

به دليل دگرگون شدن اوضاع سياسی در آسيای ميانه آن را 
 . به پايان برد

 
مدت چهار سال در يک شرکت  1995تا پايان  1992از اواخر 

مشورتی آملانی در فرانکفورت کار کرد و در مشاری از 
. اشرتاک ورزيد سيمينارهای اقتصادی در باره شوروی پيشين

مهچنان در کار چند پروژه بازسازی و نوسازی در روسيه سهم 
 . گرفت

 
به اين سو، سرگرم پژوهش در زمينه تاريخ  1996آريانفر از 

. آسيای ميانه و روسيه است ،ديپلماسی افغانستان، ايران
اثر در زمينه تاريخ افغانستان، سه  دوازدهاو تا کنون 

ن، سه اثر در زمينه ادبيات و دو اثر در باره تاريخ ايرا
) صفحه 5500اثر در  بيستمجعا (اثر در زمينه زمين شناسی

 . ترمجه و چاپ منوده است
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او مهچنان در سال های دهه هشاد سده بيستم در چند پروژه 
تدوين فرهنگ روسی به دری از مجله فرهنگ واژه های فنی 

 . روسی به دری سهم گرفته است
 

» جمموعه مقاالت«را در سيمای اثر  هشت، وی از اين ها گذشته
و هفت اثر ديگر را   صفحه تاليف منوده است 5800در نزديک به 

 .صفحه گرد آوری و نشر منوده است 3600در 
 

در مست رييس  2006تا ماه اکترب  2003آريانفر از ماه جون 
. مرکز مطالعات اسرتاتيژيک وزارت امور خارجه کار کرده است

ت، وی انستيتوت ديپلوماسی وزارت خارجه را طی اين مد
بازسازی و نوسازی و مرکز مطالعات اسرتاتيژيک را پی ريزی 

در مهين مدت، او ده اثر را در زمينه مسايل سياسی . منود
فصلنامه مطالعات «ويرايش و چاپ منود و جمله يی را به نام 

 . دصفحه به چاپ رساني 1500مشاره، در  وازدهدر د» اسرتاتيژيک
 

در مهين سال ها، پروژه های حتقيقی يی زير نظر او به نام 
نقش کشورهای منطقه در تامين امنيت، ثبات و بازسازی « های

نقش کشورهای اروپايی در تامين امنيت، ثبات «، »افغانستان
نقش افغانستان در سازمان «و » و بازسازی در افغانستان

» هانس زايدل«يادبه کمک بن» های مهکاری اقتصادی منطقه يی
مجهوری فدرال آملان پيش برده شد که در چهارچوب اين پروژه 

اکادميک در مرکز  -علمیو کنفرانس ها، ده ها سيمينار 
اشرتاک دانشمندان  مطالعات اسرتاتيژيک وزارت امور خارجه با
 . داخلی و خارجی سازماندهی و برگزار گرديد

 
به ابتکار او  2006مهچنان در مهين چهارچوب، در ماه اپريل 

کنفرانس بين املللی يی در تاالر کنفرانس های بين املللی 
کشور منطقه  پانزده وزارت امور خارجه با اشرتاک دانشمندان

 . برگزار گرديد
     

آريانفر تا کنون سخنرانی های بسياری در زمينه های مسايل 
افغانستان و منطقه در شهرهای مسکو، نوواسيبيرسک و 

دوشنبه  ،)در ازبيکستان(، تاشکنت )در روسيه(ا کيميروو
، آستانه و آملاآتی )در قرقيزستان(بشکيک  ،)تاجيکستان(
در فرانکفورت » خانه فرهنگ روسيه«و مهچنان در ) قزاقستان(
در (و نيز لندن ) ترکيه(، استانبول )مجهوری فدرال آملان(

ی ايراد منوده و در بسيار) در امريکا(و برکلی) انگلستان
از کنفرانس های ملی و بين املللی به ويژه در ايران، 

، امارات ترکيه آملان،قزاقستان، ازبيکستان، قرغيزستان،
و روسيه به منايندگی از افغانستان اشرتاک و سخنرانی  متحده

منوده و رياست بسياری از هيات های علمی و رمسی کشور را به 
 . عهده داشته است
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ی هوادار انديشه های دمکرات است آريانفر از ديدگاه سياس
 . و به هيچ حزب و گروه سياسی پيوند ندارد

 
به مست سفير کبير و مناينده فوق العاده  2009تا  2006وی از 

 .در قزاقستان کار می کرد. ا .ا .ج
 

در  پژوهشکده خاور شناسی فر هنگستان علوم  2006در سال 
زير نظر بانو ثبت نام و  مجهوری قزاقستان در شهر آملاآتی

رييس پژوهشکده آغاز  -پروفيسور داکرت مرواريد ابو سعيدووا
افغانستان در هپنه سياست «به کار روی رساله دکرتا زير نام 

که نافرجام (منود » های جهانی در سده های نزدهم و بيستم
 ).  ماند

 
سرگرم  وی هم اکنون زير نظر پروفيسور داکرت سيف اهللا صفرف،

در پژوهشکده مطالعات راهربدی رياست  یدکرت کار روی رساله
 . مجهوری تاجيکستان است

    
 آثار

 :ترمجه ها
، گروهی از دانشمندان روسی، بنگاه زمين شناسی برای مهه -1

 صفحه 250در  1980،، مسکو، »مير«انتشارات 
، گروهی از دانشمندان روسی، خاستگاه های نفت و گاز -2

 صفحه 345، در 1984، مسکو، »مير«انتشارات 
، يفريم )برای کودکان و نوجوانان(، آمسان پر ستاره -3

، مسکو، )رنگين کمان(، »رادوگا«لويتان، بنگاه انتشارات
 صفحه 200، در 1985

، مسکو، انتشارات )داستانی برای نوجوانان( مرغزار پاک، -4
 صفحه 150، در 1986، )رنگين کمان(» رادوگا«

مانده ارتش سرخ فر -، بوريس گرومفارتش سرخ در افغانستان -5
در افغانستان و بعدها معاون وزير دفاع روسيه و کنون 
 استاندار مسکو، چاپ دفرت مطالعات سياسی و بين املللی

 صفحه 232، در 1996وزارت امور خارجه ايران، هتران، 
ارتشبد حممود  افغانستان پس از بازگشت سپاهيان شوروی، -6

عدها رييس مشاور ارشد نظامی داکرت جنيب، و ب -قارييف
 صفحه 208، در 1997اکادمی علوم نظامی روسيه،کلن، 

، الکساندر لياخفسکی، )در دو جلد( توفان در افغانستان -7
 صفحه 737، در 1998فرانکفورت، 

، نوشته گروهی از دانشمندان افغانستان مسايل جنگ و صلح -8
روسی از دانشسرای خاورشناسی فرهنگستان علوم روسيه، 

، هتران، »نشرانديشه«اويدف، چاپ زير نظر پروفيسور د
 صفحه  232، در 1378
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نوشته گروهی از استادان دانشسرای  جنگ در افغانستان، -9
، »ميوند«زير نظر پيکف، انتشارات  تاريخ نظامی روسيه،

 صفحه 343، در 2000پيشاور، 
، نوشته گروهی از )جمموعه مقاالت ادبی( خاور و باخرت، -10

اورشناسی فرهنگستان علوم دانشمندان روسی از دانشسرای خ
 صفحه 135، در 2000پيشاور، » ميوند«روسيه، انتشارات 

، نوشته الکساندر در پشت پرده های جنگ افغانستان -11
مشاور ارشد نظامی رييس مجهور بربک کارمل،  -مايوروف

 صفحه 233، در 2001، دهلی نو، »پامير«انتشارات 
ايران و :شوروی ها و مهسايه های جنوبی شان -12

نوشته پروفيسور ) 193 9-1917در سال های ( غانستاناف
، 2001، دهلی نو، »پامير«ميخاييل ولودارسکی، انتشارات 

 صفحه256در 
. پالستون، و . و افغانستان در منگنه جيوپوليتيک،  -13

 160، در2001، پيشاور، »ميوند«اندريانف،  انتشارات 
 صفحه

ر ايران و پيرامون جتاوز شوروی ب(جتاوز بی آزرمانه؛  -14
استاد بازنشسته  -، پروفيسور دکرت موسی پارسيدس)خبارا

تاريخ در دانشکده کشورهای آسيا و افريقا وابسته به 
 290، در 2000، پيشاور، »ميوند«دانشگاه مسکو، انتشارت 

  صفحه
روسيه و خاور، نوشته گروهی از دانشمندان روسی از  -15

بورگ، انتشارات دانشکده مطالعات آسيايی دانشگاه سان پرت
 صفحه 187، در 2003، کابل،  »ميوند«

، نوشته »تذکر االنقالب«ناگفته هايی در باره کتاب  -16
، کابل، »ميوند« مال فيض حممد کاتب هزاره، انتشارات 

 صفحه 117، در 2006
رازهای سر به مهر تاريخ ديپلماسی افغانستان،   -17

، »کاوه«انتشارات نوشته گروهی از دانشمندان روسی، 
 صفحه 240، در .2010کلن، 

سياست قدرت های بزرگ در (نربد افغانی استالين   -18
، نوشته پروفيسور داکرت يوری )افغانستان و قبايل پشتون

 صفحه 800در استاد دانشگاه ليپيتسک،  -تيخانف
دولت و اپوزيسيون در افغانستان، داکرت والديمير  -19

 صفحه 350بويکو، زير چاپ، در 
انستان در راه استقالل، داکرت مراد مبارزات مردم افغ -20

 .صفحه 200، آماده چاپ در 1959بابا خواجه يف، مسکو، 
 

 صفحه  5500اثر در  بيست
 

 :نوشته ها 
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، کابل، »ميوند«انتشارات  گزيده داستان های کوتاه، -1
  صفحه 256، در 2006

جمموعه سخنرانی ها در (افغانستان به کجا می رود؟  -2
 صفحه 520، در  2003کابل،  ،)اروپا و امريکا

، ، کابل، افغانستان بر سر دو راهی، جمموعه سخنرانی ها -3
 صفحه 173، در  2005

جمموعه  افغانستان در چنرب گردباد سهمگين تاريخ،  -4
  صفحه 182، در 2006کابل،   سخنرانی ها،

ابرهای آشفته و سياه بر فراز آمسان افغانستان، جمموعه  -5
 صفحه 386، در 2010ارات کاوه، کلن، سخنرانی ها، انتش

سياهچاله ناشناخته جيوپوليتيک در کهکشان  -افغانستان  -6
 ،)ناتو درگورستان ابر قدرت ها( ناپيدای سياست های جهانی

 صفحه250در  چاپ زير جمموعه سخنرانی ها،
روندهای مهگرايی در گسرته متاجيوپوليتيکی اروآسيای ميانه  -7

 صفحه 500زير چاپ در بزرگ و گسرته ايرانستان، 
جايگاه ناپيدای افغانستان در هپنه سياست های جهانی، زير  -8

 صفحه 500چاپ در 
 

 صفحه  2800نزديک به  هشت اثر در
 

 :  آثار گردآوری و تدوين شده
نقش کشورهای منطقه در تامين امنيت، ثبات و بازسازی  -1

 صفحه 410، در 2006، کابل، )جمموعه مقاالت(افغانستان
، 2005، کابل، )جمموعه مقاالت اطالعاتی(تان و جهانفغانسا -2

 صفحه 600در 
گزيده مقاالت گرد  نزديک می شود،» پايان خط«: »ديورند -3

 صفحه 320، در 2009، کلن، »کاوه«انتشارات  ،آوری شده
  

 صفحه1130سه اثر در 
 

 :کتابواره های آگاهی خبش انرتنتیکتاب ها و 
مقاالت گرد آوری شده از  آذرخشی در سپهر  شبستان، گزيده-1

  2006شبکه های انرتنتی،  
چراغی فرا راه آيندگان، گزيده مقاالت گرد آوری شده   -2

   2008از شبکه های انرتنتی، 
کتابواره آگاهی خبش انرتنتی، ديدگاه ها و برداشت  -3

 صفحه، زير چاپ 250ها،پخش شده از کهکشان انرتنتی، در 
 

 حهصف 2500سه اثر در بيش از 
 

 
 :ويرايش آثار
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از مجله بيست اثر صفحه،  ده هزارسی عنوان کتاب در بيش از 
ده اثر در در بنگاه های پروگرس، مير و رادوگا در مسکو و 

بنگاه انتشارات مرکز مطالعات اسرتاتيژيک وزارت خارجه 
 افغانستان در کابل 

 
 

 :اهتمام در چاپ آثار
اثر به زبان  دو عنوان کتاب، از مجله پنج اهتمام در چاپ

اثر مهم در تاريخ ديپلماسی  سهو صفحه،  300در  انگليسی
 :کشور

کشور شاهی افغانستان و اياالت متحده، ليون و ليال  -1
 375، در 2005پوالدا، ترمجه استاد داکرت پنجشيری، کابل، 

  صفحه
تاريخ روابط سياسی افغانستان، جلد خنست، لودويک آدمک،  -2

 284، در 2005، انتشارات پاييز،پاريس، ترمجه استاد زمها
 صفحه

تاريخ روابط سياسی افغانستان، جلد دوم، لودويک آدمک،  -3
، در 2005ترمجه استاد صاحب زاده، انتشارات پاييز، پاريس، 

 صفحه 410
 

  صفحه 1300پنج اثر در 
 

 : نگارش و ويرايش  مقاالت در  جمالت
 )ت اسرتاتيژيکفصلنامه مطالعا( مشاره جمله وازدهچاپ د

 
 صفحه  1500در   
 

 :چاپ مقاالت در نشريات پريوديک خمتلف
از مجله در افغانستان در  شهرهای کابل و مزارشريف،  

امريکا، انگلستان و  قزاقستان، قرغيزستان، ايران، روسيه،
 .آملان

 
 صفحه 500در 

 
 

 80از مجله (صفحه  25000در نزديک به اثرهشتاد و دو مجعا 
اثر چاپ ناشده  دو صفحه و 22500 نزديک بهشده در اثر چاپ 

 )صفحه مقاله  500و نزديک به  صفحه 2000بيش از در
 

آثار آقای آريانفر از نگاه حجم کار در افغانستان ريکورد 
دری از اين نگاه پارسی به مشار می رود و در تراز گسرته زبان 

زی ايشان را می توان با بزرگانی چون داکرت باستانی پاري
 .  مقايسه منود
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