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  بخش اول 
  جغرافیای تاریخی افغانستان

  
حوای گفتار مورخان و استاد تاریخی و مبھ افغانستان یک کشور باستانی است،

نام و نشان و دیگر خصوصیات حیاتی مردمان منسوب بھ –جغرافیای قدامت تاریخی 
ز سال قبل ا5000افغانستان خیلی طوالنی و قدیمی است و تقریباً از یدولت باستان

  .میالدھم بیشتر بھ عمق زمان تاریخی پیش میرود
افغانستان در مرورقرون بھ سھ نام بزرگ و معروف تاریخی یادشده است کھ گاھی 

  .یک حصھ وزمانی قسمت دیگر حصھ امروزی شامل آن بوده است
خود کھقدیم ترین نام این سرزمین آریانا بوده و این اسم ازنام یکی از قبایل ھندو اروپائی

صاحب اختیار و واجد صفات حسنھ می - بادار–را نسبت بھ مردم ھمجوار شریف 
  . پنداشتند گرفتھ شده است

آن عصر بھ مرورگذشت زمان مراحل تکامل حیات را پیموده ابتدابھ ھایآریائی
ز حیات مقیمی و شھری آشنائی پیدا بادیھ نشینی و بعد بھ طر–شبانی –زنده گی قبیلوی 

  .استقرار کشاورزی راشیوه خود قرار دادندکرده و پس از
این قبیلھ برای اولین بار در تاریخ بھ تشکیل دولت پرداختھ و شھرھا بنا کردند از 
جملھ شھرھای مشھور شان بخدی یا بلخ بود کھ پادشاھان آریائی برفراز برج ھای بلندپایھ 

  .بھ اھتزاز آرودندقدرت و افتخارشان بھ شمار میرفت –را کھ سمبول قوت بیرق ھای 
  "Eratosthenesاراتستن " مؤرخان و جغرافیھ دانان مشھور جھان از جملھ 

نام ) م1930–1869(و بارتولد ) ق5قرن (ھرودوت ،)ق3قرن(،سترابون )ق192(
خان و جغرافیھ دانان حدود و موقیعت جغرافیای مؤر. آریانا را در آثار خود بکار برده اند

از سمت شرق دریای اندوس از سمت غرب خط کھ از : وانمود کرده اندآریانا را چنین 
گوشھ شرقی دریاچھ خزر شروع و از غرب بلوچستان فعلی گذاشتھ بھ اقیانوس ھند منتھی 

  .میگردید
از جانب شمال سیردریا و از جنوب بحر ھند سرزمین آریانا را از مناطق دیگر 

  .جدا میسازد
این سرزمین گذاشتھ شده بود برر آرین ھا در باختراسم آریانا کھ از زمان استقرا

  . باقی نماند و جای خود را بنام جدید یعنی خراسان عوض کردتا دیر زمانی 
و در ھر عصرشده نام خراسان کھ از زمان یفتلی ھا بھ بعد بدین سرزمین گذاشتھ 

ه و گاھی سالطین و حکمروانا این سامان متغیر بودزمان نظر بھ سیاست و قدرت ھای 
  .چند شھر محدود را احتوا میکرد و زمان ساحھ ھای وسیع را در برمیگرفت

باره معلومات عرضھ کرده جغرافیھ دانان اسالمی چون ابوالفداو ابن خرداد بدین 
بلخ، نیشاپور، مرو، و ھرات ھمواره شامل : بصورت عموم والیت چھارگانھ مانند. اند

یکھ خراسان بھ تدریج ازیک نام محلی داخل حیطھ ھمانطور. سرزمین خراسان بوده است
  .جغرافیائی مملکت آریانا عمومیت پیدا کرد

باالخره بھ مملکت بزرگ خراسان معروف گردید افغانستان نیز از یک نام محلی 
خراسان زمین کھ بیشتر بھ مناطق پکتیا، درنگیانا، اراکوزیا و گدروسیا یکی از قبایل 

نستان کھ ھمان وسعت سرزمین آریانا را در برداشت عرض وجود داشتند بنام افغاسکونت
  .کرد
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در اثر اقدام اعلحضرت شاه ابدالی بود کھ آریانای کھن یا خراسان عصر اسالمی 
بالخره بنام نوین خویش یعنی افغانستان در چوکات جغرافیای سیاسی مرکزی عرض اندام 

  .کرد
ن ھژدھم باردیگر افغانستان را درحقیقت احمد شاه ابدالی بود کھ در اواسط قر

و . وحدت بخشید و حدود سیاسی افغانستان قدیم یعنی آریانا و خراسان را باز احیاء نمود
مگر بعد از . رسانید) سند، آمو، و بحرھند(سراحدات طبیعی و حقیقی اش کشور را بھ 

ھ جنگی او بنابر ضعف اداره زمانداران و بروزنفاق بین شھزاده گان درانی و خانمرگ 
میان سدوزائی و محمدزائی و رقابت ھای محمدزانی ھا و مداخلھ مسقیم دولت ھای ھای 

امپریالیستی روسیھ تزاری وبرتانیھ در امور افغانستان وسعت خاک افغانستان کاھش یافت 
و بھ مرور زمان در سالھای اخیر نیمھ دوم قرن نزدھم افغانستان بھ تدریج بشکل و 

درین  درنقشھ سیاسی آسیای مرکزی مشاھده میشود مبدل گشت چوکات سیاسی کھ فعالً 
روبھ زمان نھ تنھا سیر تکامل اقتصادی، تجارتی، زراعتی ، صنعتی و فرھنگی کشورما 

افغانستان جدا گردید و خطوط عطالت گذاشت بلکھ حصھ ازخاک اصلی کشورازپیکر
  :آمدمرزی امروزی درسرحدات شمالی، شرقی، جنوبی، و غربی بھ میان

  

  سرحدات موجوده افغانستان
  

:سرحدات شمالی.1
کیلومتر 2000افغانستان با جمھوریھای تاجکستان، ازبکستان و ترکمستان قریب 
نقش مھم در 19مرز مشترک دارد فعالیت ھای سیاسی دولتین بریتانیا و روسیھ در قرن 

پراطوری بریتانیا نمیخواست امچھ در آن زمان دولت. داشتتعین این خط مرزی 
بنابرآن پیوستھ میکوشید دولت . پھناورش درنیمھ قاره ھند با دولت روسیھ ھم  سرحد گردد

نفود و قدرت سیاسی خود آن عصر را بھ نحوی از انحناء تحتھای ھمجوار روسیھ 
داشتھ باشد روی این منظور ھمواره در مسایل داخلی و سیاست ھای خارجی این دولت ھا 

رد چنانچھ دخالت مداوم آنرا در حین تعین وتثبیت ھمھ خطوط مرزی میکمستقیماً مداخلھ 
کشورافغانستان ، موجودیت دایمی نماینده آن بھ اثبات میرساند از قبیل خط ریجوی، 

درچند مرحلھ تعین خط سرحدی افغانستان وروسیھ . مکمھان، دیورند، پامیروشیرعلی خان
  .صورت گرفتھ است

  
  

  :درزمان شیرعلی خان» :الف
ازقرن ھفدھم بھ بعد دولت روسیھ امپراطوری وسیع راتشکیل داد ولی با وجود   

لذا وسعت خاکش از ھر جانب با خشکھ محاط بوده و دسترسی بھ آبھای گرم نداشت، 
و روسھا آرزوداشتند از طریق افغانستان خود را بھ نیم قاره ھند کھ منابع سرشار طبیعی 

دولت انگلیس پیش آمد . ط و دسترسی پیدا نمایندآبھای گرم داشت برساند و بر آن تسل
برای حفظ منافع خود درھند میدید، روسھا را جانب سرحدات افغانی خطر و تھدید بزرگ 

لذا میکوشید کھ بھ وسایل ممکنھ جلو این پیشرفت رابگیرد، چنانچھ درین مدت سلطنت 
زی و سرحدات دوم شیرعلی خان پیش آمد روسھا بھ سمت خان نیشین ھای آسیای مرک

انگلیس دولت . شمالی افغانستان باعث اندیشھ و نگرانی امیرشیرعلی خان و انگلیس گردید
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کھ درتعین خط سرحدی بین دولتین افغانستان و روسیھ مفاد خود را مضمر میدید مداخلھ 
فرستاد تا راجع بھ " S. Pets burgرگ بوسن پطز" کرده یک نفر نماینده خود را بنام 

کند، این مذاکره از ی شمال افغانستان با اولیای امور حکومت روسیھ مذاکرهسرحد حقیق
روسیھ آماده گی خود بالخره درسال اخیر الذکر دولت . طول کشید) 1873- 1869(سال 

انگلیس و افغانستان را برای تعین خط سرحدی ابراز کرد و بر اثر آن نمایندگان روسیھ ، 
ویکتوریا تا خم آب سرحدی را کھ از دریاچھ بصورت یک کمیسیون مشترک این خط 

1800کھ بھ ) آمو(طول عمومی آن سرحد طبیعی . امتداد دارد تعین و تثیبت کردند
  . کیلومتر میرسید بنام خط شیرعلی شیرعلی خان معروف است

  
  :درزمان امیر عبدالرحمن خان: ب

  .گرفتدراین دوره تعین دوخط سرحدی بین افغانستان و دولت روسیھ صورت  
  

):Ridgeway(خط ریجوی .1
افغانی بھ مقابلھ پرداخت روسھا بھ منطقھ پنجده حملھ آوردند قوای 1884درسال .2

.ولی نتیجھ جنگ بھ نفع روسھا تمام شد
دولت بریتانیا کھ مطابق قرارداد باید با دولت افغانستان درین تعرض کمک میکرد بھ 

ی نماید و درنتیجھ با اشتراک نماینده وعده خود وفا نکرد و محض حاضر شده میانجیگر
انگلیس خط سرحدی بین دولتین افغانستان و روسیھ از دره ذوالقفار الی خم آب تعین و 

  . تثیبت گردید و روسھا منطقھ پنجده را از افغانستان صاحب شدند
چون ریجوی ریاست نمایندگی انگلیس را بھ عھده داشت بنابرآن این خط درسال 

  . و معروف گردیدبھ اسم ا1885
    

  :خط پامیر. 2
دوخط سابق الذکر تمام سرحدات شمال افغانستان را با روسیھ بھ خوبی واضح نمی 
ساخت و درگوشھ شمال شرق خط سرحدی بھ خوبی مشخص نبود از آنرو روسھا 

. آرزو داشتند ازین وضع استفاده کرده و جانب خاک افغانی پیش قدمی نمایدپیوستھ 
ھ سمت جنوب منجربھ برخورد قوای افغانی و روس گردید در نتیجھ روسھا بپیشروی 

:" ........... انگلیس ھا باردیگر مداخلھ کرده و بھ امیرعبدالرحمن خان مشوره دادند کھ
کھ ) Ox usآمو (سکسآممدوح تمام عالقھ جات کھ طرف شمالی این حصھ رودجناب 

دانستگی صریح کھ تمام عالقھ جاتدر قبضھ خود دارند تخلیھ نمایند، برین فھمیدگی و
کھ طرف جنوب این حصھ آکسس می باشد واالن در قبضھ و تصرف جناب ممدوح 

  ...".نیستند جناب محتشم الیھ را درعوض داده و تسلیم نموده شوند
امیرعبدالرحمن خان با این امر تن درداد و خط سرحدی از جھیل ویکتوریا الی 

بر اثر آن افغانستان والیات شمالی شغنان وروشان را و) 1895(تعین گردید دره یولی 
  .از دست داد

مجزا اھمیت تعین این خط سرحدی درآن بود کھ ھند بریتانوی را از روسیھ تزاری 
  .را تشکیل میداد) Buffer State(میکرد و منطقھ حایل 
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:سرحد شرقی وجنوبی. 3
پیوستھ بھ خسارات ھنگفتاز زمان مجاورت خود با دولت ھندبریتانوی افغانستان   

کبیر مواجھ شده است چھ افغانستان نھ تنھا اراضی جزو متصرفات امپراطوری احمدشاه 
را از دست داده است بلکھ قسمتی از خاک اصلی اش یعنی مناطق شرقی و جنوبی 
آنطرف مرز نیز از تصرف اش بیرون شده است سرزمین افغانستان با موقعیت 

گنگا را کھ معبر مھم بین آسیای مرکزی و میدانھای حاصلخیز ستراتیژیکی کوھستانی آن
موقعیت تشکیل میداد با شروع استعمار دو قدرت بزرگ روسیھ تزاری و بریتانیا این 

مرکزی یعنی اھمیت نمود زمانی کھ روسھا خان نشینھای آسیای ستراتیژیکی بیشتر کسب 
افغانستان ای آمو سرحد شمالی بخارا و سمرقند را تابع خود ساختند و بھ دری–خیوا 

بھار رسیدند و جلو پیشرفت خود این دریا را تعین کردند در مقابل آن برتانیھ ایالت 
)Birhar ( اوده)Ode ( و ایالت راجپوت)Rajpout (را از سکھا را بلعیده و پنجاب

شرق دروازه (اشغال کردند و بعد از دریای اندوس عبور کرده خود را بھ دره خیبر 
یعنی رسانیدند و سرحد پیشرفت خود را در قلمرو افغانستان شرقی و جنوبی ) غانستاناف

امضا کردند کھ و درین باره معاھده را با امیر افغانستان . منطقھ صوبھ سرحد تعیین کردند
سلسلھ عوامل امیر عبدالرحمن خان بنابر یک ) 1893(باسم معاھده دیورند یاد شده است 

آنرا ت اما امضا معاھده دیورند از طرف عبدالرحمن خان معنی این معاھده را پذیرف
از کوتل شناختھ شود بلکھ تعین این خط کھ نداشت کھ خط دیورند بحیث سرحد بین المللی 

امتداد دارد ایران الی کوه ملک سیاه در سرحد ) درجنوب شرق کوتل و اخجیر( کلیک 
ن میداد و دولت برتانیھ افغانستان را نشاعالمھ و نشانھ بود کھ محض منطقھ نفوذ برتانیھ و 

  .در ھمان زمان مفاد و عالقھ خاص افغانھا را در شرق خط دیورند تشخیص کرد
مگر با بیرون رفتن پای استعمار از نیم قاره ھندوتاسیس دولت جدید التشکیل   

  پاکستان موضوع مردم سرحد الینحل مانده و شکل بغرنج را بخود گرفت چھ پاکستان 
را جز خاک خود میداند در حالیکھ این ادعای پاکستان دور از )) پشتونستانمنطقھ(( 

اندیشی بوده و دولتھای افغانی حتی در اثنائیکھ برتانیھ در اوج قدرت دانش و مال 
ء خود در ھند بود عالیق و نقاط نظر خود را با مردم سرحد بھ نحوی از انحنااستعماری 

  .شان داده اندن
20و امیر حبیب هللا در آغاز قرن 19یر عبدالرحمن خان در قرن چنانچھ ام  

مردم قبایل کمک و ھمدردی میکردند و در زمان اعلیحضرت امان هللا خان ھمواره بھ 
با بریتانیا امضا میشد موضوع پشتونھای سرحد در آن مذاکره شد ) 1920(حینیکھ معاھده 

گھ خود عالقھ دولت افغانستان را باین تعقیب آن محمد نادرخان در خطابھ لویھ جرو بھ 
حینیکھ دولت بریتانیا از نیم قاره ھند خارج میشد مطالبھ 1947در . ابراز داشتمردم 

از شکل مالیم خود برآمده و تقاضا ھا شکل جدی را بخود گرفت ویک معضلھ افغانستان 
عدالت ھ سیاسی کشورما افزود گردیده حل این معضلھ سیاسی براساس فحدر صنوین 

اجتماعی و حقوق بشری کھ از آرزو و مرام مردمان دوطرف مقصد و آرمان مردم دولت 
جمھوری اسالمی افغانستان را نیز تشکیل داده است چنانچھ پیشتیبانی مردم و دولت 

درین زمینھ در اعالمیھ ھا و مجامع بین المللی شاھد این مدعا افغانستان جمھوری اسالمی 
  .است
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  :سرحدغربی. 4
  .در غرب کشور دوخط مرزی سرحد مملکتین افغانستان و ایران را تشکیل میدھد  

درتعین وتثیبت این خط مرزی افغانستان مدت زیادی میان دولتین : نخط مکمھا» الف
کوشیده اند شاھان وقت دولتین افغانستان وفارس . افغانستان وفارس مناقشھ روی داده است

امیر شیرعلی درزمان . ھ الزم است حل و فصل نماینداین مسئلھ متنازع فیھ را طوریک
وقت فارس از خان وقتیکھ مملکیت بھ خانھ جنگیھای داخلی مصروف بود دولت ھمان 

  .موقع استفاده کرده بھ سیستان با والیت نیمروز پیشقدمی کرد
درفرصتیکھ شاه موصوف بار دوم بھ سلطنت رسید وشورشھای داخلی را   

ھ سیستان گردید و قریب بود جنگ خونین بین فارس و دولت فروشناند متوجھ مسئل
مشتعل گردد مگر دولت انگلیس کھ ھمیشھ در کمین نفاق اندازی بود بھ افغانستان 

ھئیتی بریاست 1872اصطالح جھت اصالح میانجیگری حاضر گردید و درسال  
بحیث این شخص. مامور انجام این کارشد) S.F. Goldsmith(ت یمایک گولدسریدفسر

کارنقش دوراندازی و نفاق را کھ بارھا انگلیسھا بازی کرده بودند باردیگر خفاش کھنھ 
  .کرد و سیستان را بھ دوحصھ تقسیم نمودبازی بخوبی 

نتیجھ باعث تیرگی مناسبات شد و دراین تقسیم بھ خساره دولت افغانی تمام 
امیر موصوف را از خود گردید انگلیسھا برای اینکھعلی خان و دولت انگلیسامیرشیر

لک کلدار خساره بھ امیر ) 16(را سھو وانمود ساختھ مبلغ خوش سازند فیصلھ گولدسمیت 
  .موصوف قایل گردیدند

بار امیر موصوف این مبلغ را نپذیرفت و مسئلھ بھ ھمان حال باقی ماند تا اینکھ   
انگلیسھا دو  دراین وقت دیگر درزمان امیر حبیب هللا این مناقشھ با دولت فارس آغاز یافت 

ره امادگی خود را جھت حل و فصل مناقشھ سرحدی دولتین افغانستان و فارس ابراز با
کھ دراین کارورزیده 1920را در )Col. Mochmahan(داشتند انگلیسھا کلنل مکمھان 

بود بھ حکمیت مسئلھ انتخاب نمودند این شخص خط سرحدی را کھ بنام خودش معروف 
میل طول دارد تعین نمود با آنھم تقسیمات ) 90(لک سیاه تا کوه سیاه کھ ازکوه ماست 

  .مذکور نیز قضیھ سیستان را بھ خوبی حل کرده نتوانست
  
  :خط فخری» ب

بھ خوبی مشخص و 1934یک حصھ زیاد خط مرزی افغانستان و ایران تا سال   
سرحدی دست بھ یک دولتین افغانستان وفارس برای حل این موضوع . بودتعین نگردیده 

نتجھ آن شد کھ ھردودولت از حکومت ترکیھ خواستار حل سلسلھ کارھای دیپلوماسی زدند 
  .این موضوع گردیدند

را بحیث حاکم التا ئی حکومت ترکیھ این پیشنھاد را قبول و جنرال فخرالدین
جنرال موصوف بھ محل مورد منارعھ حاضرشده و بعد از مطالعھ اراضی .انتخاب کرد

نھا منشی مصروف  کار تقسیمات گردید سپس نتیجھ فیصلھ وحل موضوع را بھ دولتین آ
دولتین افغانستان و فارس موافقت خویش را از فیصلھ جنرال .افغانستان وفارس ابالغ کرد

  .موصوف اعالن نمودن
این خط سرحدی کھ از سیاه کوه الی تومان آغا دوام دارد بنام خط فخری شھرت 

ذوالفقار ودرچندجارودھا غربی یعنی از کوه ملک سیاه تا قلعھ سرحد خطداددر امت.دارد
  . و آب استاده سرحد طبیعی میان دو دولت را تشکیل داده است
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را درحصھ دھنھ بھ فاصلھ چند کیلومتر خط مرزی میان دو دولت : رودھیرمند.1
).ازبند کوشک تا ده حسن خروت(بوجود آورده است 

.الیت ھرات نیز تا اندازه وظیفھ سرحدی را اجرا مینمایدآب ایستاده نمکسار و.2
.تا قلعھ ذوالفقار) دراسالم قلعھ (از قلعھ تومان آغا : ھریرود.3
افغانستان درگوشھ شمال شرق خویش با کشور جمھوریت : خط مرزی شمال شرقی.4

مردم چین ھم سرحد است این خط مرزی از زمانھ ھای پیشین تا او اخرنوامبر 
درھمین سال بود کھ ھئیتھای مشترک ھر دو دولت. م و روشن نبودمعلو1963

دوستی و روحیھ ھمکاری خط سرحدی را تشخیص و عالمھ گذاری دریک فضای 
. نمودند

  
  بخش دوم 

  نگاھی بھ آریانای باستان یا افغانستان امروزی 
  قبل از دوره احمد شاه

    

اریخی و تقدم زمانی در آسیای مرکزی کشوریست کھ واجد اھمیت تافغانستان 
نسبت بھ ملل آریائی ھمجوار می باشد ولی بعضی از نویسندگان ازین قدامت تاریخی 

ه ریشھ انکار ورزیده و آنرا کشور جدید التشکیل در قرن ھژدھم دانستھ اند این مفکور
ست یعنی فرصتیکھ پای استعمار غرب رب در شرق گرفتھ اخود را از زمان استثمار غ

گذاشتھ شد و با توسعھ روابط تجارتی و اقتصادی شناسائی بین کشور ھای در قاره اسیا
رسیدند ی کھعماری بھ ھر جائدور افتاده آسیای و ممالک اروپائی بیشتر گردید دول است

از آنھا کتب و آثار راجع بھ آن سرزمین نوشتند و در اروپا نشر کردند کھ بعضی 
. استعمار کردندود را وقف خدمت در راه دانشمندان واقعی بوده وعده دیگری دانش خ

زودتر از دیگران با افغانستان در زمره این نویسندگان مھمترین شان انگلیسھا بودند کھ 
آثار شان بود و ھمیننوشتندبیشتر از دیگران آثار راجع بھ افغانستان وآشنا گردیدند 

افغانستان گردید و ھ کھ بعد ھا مدرک و منابع مھم شناسائی سایر ممالک جھان راجع ب
  .را تشکیل میدھدحتی تا امروز منبع و مرجع بیشر نویسندگان حتی کشورھای ھمسایھ 

غالباً نویسندگان استعماری در نوشتھ ھای خود اغراض سیاسی و احساسات 
را دخیل ساختھ و بر واقعیت ھای تاریخی پرده افگنده اند چنانچھ اکثر نوشتھ شخصی 

رخید کھ کشور بنام افغانستان در گذشتھ موجودیت چر میبدور این محوھای شان 
دولت ھم تشکیل شده است آن 18تاریخی طبیعی و سیاسی نداشتھ است و اگر در قرن 

بوده است نھ یک واقعیت تاریخی خوشبختانھ در قبال این نوع تبلیغیک امر اتفاقی 
، ادب، لسان، تاریخ و دانشمندان و نویسندگان واقیعی کھ در راه معرفی علم،استعماری

و ل عدرجھان موجود بودند کھ پرده ج. معلومات علمی تقدیم کرده اندمافرھنگ کشور
نظر این دستھ دانشمندان در باره افغانستان آنست . افترا را از روی حقایق دور کرده اند

منتھا سرزمین . کھ  این سرزمین در قلب آسیا کشور باستانی است و تاریخ طوالنی دارد
باختر و کھ امروز بنام افغانستان یاد میشود در گذشتھ بنام ھای مختلف چون آریانا، 

خراسان مسمی بوده است و در ادوار گذشتھ و عصر حاضر نقش ارزنده در ساحھ ھای 
کلتوری، اقتصادی، وسیاسی بین المللی بازی نموده چنانچھ از آغاز تاریخ آسیای 
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معبرخوبی برای مھاجران، مھاجمان، کشور مرکزی ، افغانستان شاھراه مطلوب و 
  .کشایان، سیاحان، زائریان و تجار بوده است

مھاجمین و جھانگشایان از غرب بھ شرق و از شمال بھ جنوب بھ –مھاجرین 
حصول خاک حاصلخیز نیم قاره ھند از ھمین معبر اجباری کھ بھ اسم کلید ھند منظور 

  . یاد شده استفاده کرده اند
نقش مھم " چھارراه آسیا"افغانستان . ادی تاریخی شاھد این مدعا است مثالھای زی

این سرزمین نھ . را در بین مدنیت ھای غربی، ھندی، چینی و فارس بازی کرده است
تنھا منشاء و مھد بعضی از مذاھب و تمدنھای مھم جھان بوده بلکھ حیثیت منطقھء 

  .تالقی، پرورشگاه و انتشار را نیز دارا بوده است
قدیم افغانستان نقش ارزندهء داشت ، چنانچھ در ساحھء تجارت بین المللی ادوار 

راه معروف ابریشم کھ حوزه ھای چین، ھند و امپراطوری روم را با ھم وصل میکرد 
از ھمین خاک میگذشت و افغانستان خصوصاً در دورهء کوشانیھا مرکز تبادلھء اموال 

لت آریانا از درک محصول ترانزیت ممالک چھار دوتجارتی قاره ھای آسیا و اروپا و 
  .اطراف عاید خوبی بدست می آرود

حساس جغرافیائی افغانستان باعث میگردد تا ھر انکشاف و بحران سیاسی موقعیت 
بیشتر اقتصاد این کشور را کھ راه ھای تجارتی خشکھ از آن عبور در شرق میانھ 

ر سر راه تجارت قرار داشت بر اثر میکرد صدمھ برساند و مناطق حاصلخیز آن کھ د
  .از شمال یا غرب کشورخساره میدید و بعضاً فلج میگردیدتھاجم 

بھ قویھ ء اقتصاد و تجارت بین المللی در انتشار ھلنزم بریشم کھ گذشتھ از تراه ا
شرق میانھ و از بودیزم بھ شرق دور نیز کمک کرده بود از اواخر قرن دوم میالدی بھ 

گردید بدین معنی کھ ابتدا پارتھا و بعداً ساسانیھا فارس کسب قدرت نموده سکتھ دار بعد 
تجارتی سد بزرگ را بین آریانا و امپراطوری روم تشکیل دادند و بھ رفت و آمد قوافل 

  . لطمھ وارد کردند
تخریبات آغاز کرده و در نتیجھ از سوی دیگر ھونھا در سرحدات ترکسنان چین بھ 

تان با چین قطع گردید با اضافھء عوامل سابق الذکر تغیر مسیر روابط تجارتی افغانس
بھ بحرو اختراع و استعمال طیارات سریع السیر و ) راه ابریشم(راه تجارتی خشکھ 

  .افغانستان نصیب نمودبھ غیره وسایل جدید حمل و نقل ضرر بزرگ اقتصادی را 
ای ھمجوار خود افغانستان در طول تاریخ خود چندین نوبت بر خاکھای کشورھ

پنجم میالدی حکمروائی کرده است چنانچھ در دوره دولت ھای یونانی و تخاری تا قرن 
در دوره اسالم از بر ماوراء النھر، کاشغر، ختن و ھندوستان فرمانروائی داشت، ھکذا 

فاری، سامانی، غزنوی و غوری تا دوره تیموری و ابدالی بر صعھد سالطین 
  .وستان با اختالف زمان و مکان مسلط بوده استماوراءالنھر فارس و ھند

رت ھای بزرگ تاریخی را نیز طی کرده بھ این ولی در مقابل مملکت افغانستان فت
معنی کھ ھنوز قرن از زردشت و دولت باختری نگذشتھ بود کھ ھخامنشیان فارس بھ 

  . تاختند و بھ تعقیب آن اسکندر مقدونی وارد این سرزمین گردیدافغانستان 
فترت دومین در قرن ششم میالدی با تعرض تھاجم ساسانیان و ترکان ترکستان 

  . آغاز گردید و افغانستان تجزیھ شد
ملھ چنگیزخان شروع و با مرگ تیمور گورگانی حفترت سومین افغانستان از 

  .خاتمھ میابد
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فترت چھارمین افغانستان در قرن دھم ھجری شروع شد و تا قرن دوازده ھجری 
د صفوی ھای فارس با ازبک ھای ماوراء النھر و مغل ھند دست بھ یغمای طول کشی

، وفرھنگی کزیت سیاسی، اقتصادیدراز کردند بر اثر این تجزیھ، مرافغانستان 
  . شد و در غوص بھ بخارا، اصفھان و دھلی انتقال یافتافغانستان معدوم 

ری خود را از در ھمین دوره است کھ افغانستان از نگاه تجارت موقعیت انحصا
دست میدھد و آن موقع کھ بھ حیث ترانزیت و مرکز تجارت شرق و غرب کارمیداد از 
بین میرود، پیشرفت، انکشاف و ارتقاء شھرھای افغانی مورد تھدید قرار میگیرد و این 
امر باعث میشود اقتصاد شھری افغانستان ضعیف گردد و اقتصاد پولی بھ اقتصاد 

ل ھا ، ارسطو کرات ھای زمیندار و سران قبایل کسب قدرت فیودا. طبیعی مبدل شود
تضعیف گردد و جامعھ بھ شکل و ساختمان قدیمی خود ) بورژوا(نمایند و طبقھ تجار 

  . برگردد
در واقع این دوره یک ضربھ بزرگ بھ انکشاف اجتماعی و اقتصادی افغانستان 

  .بود
  

  مساعی اولی در تشکیل احیاء مجدد
  دولت افغانستان 

  
تسلط بیش از دو قرن دولت ھای صفوی ، ازبک و مغل ھند نتوانست روحیھ 
آزادمنشی افغانھا را خفھ سازد، بلکھ برعکس ھر قدر فشار تسلط خارجی برایشان زیاد 
میگردید بھ ھمان تناسب روحیھ مبارزه ملی تقویت می یافت، چنانچھ این مبارزه با 

جبھھ شرق توسط گروپ روشانیان آغاز اعالمیھ ملیت خواھی و نشنلیزم بار اول از
مفکوره موجودیت سیاسی ) 1581-1525(گردید این دستھ بھ قیادت با یزید انصاری 

) 1689-1613(ملی افغانستان را انکشاف دادند بھ تعقیب آنھا خوشحال خان ختک 
مردم را بھ اتحاد و کسب استقالل و آزادی تشویق میکرد و روزھای با عظمت افغانھا 

  .ا در ھند بخاطر شان میدادر
آزادیخواھی در جنوب و غرب کشور افغانستان یعنی قندھار و ھرات مبارزه 

نمائی غلجائی ھا و ابدالی ھا آغاز شد با وجودیکھ دولت صفوی فارس کوشید در برھ
امحای این آزادی از میتودھای مختلف کار گیرد بھ نتیجھ نرسید و حکومت ھای ملی 

گرچھ عمر این حکومت ھا کوتاه بود ولی این انقالب . ارز نمودندتبقندھار و ھرات 
گذشتھ افغانھا بود مقدمھ و ھستھ یک تحول بزرگ سیاسی افغانستان سیاسی و اجتماعی 
  .بود از احیای مجدد افغانستان در قرن ھژدھم توسط احمد شاه کبیرگردید و آن عبارت 
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  بخش سوم
  

  افغانستاندرانی ھا و احیاء مجدد دولت
  فصل اول

  احمد شاه ابدالی
)1747-1773(  

  
  :سرگذشت احمد شاه قبل از انتخاب او بھ پادشاھی

دولت خان . م در شھر ھرات متولد گردیده است1723احمد خان از قبیلھ ابدالی در 
پدرکالنش کھ ریاست طوائف ابدالی ھای قندھار را بھ عھده داشت توسط گرگین کشتھ شد 

فرار گردید این طائفھ بعد از سرگردانی و دربدری وارد ھرات شدند و و خانواده اش
زمان خان پدر احمدخان کھ با این گروه ھمراه بود باالخره در ھرات بھ حیث حکمران 

ازاین تاریخ بھ بعد احمد خان با. انتخاب گردید و کمی قبل از تولد احمد خان وفات نمود
در اثنای حملھ نادرافشار بر ھرات . بھ سرمیبردونھ مادرش و ذوالفقار خان برادرشغزر

استعفا داد و در رانی ھرات را داشت از حکومت ھرات مذوالفقار خان کھ سمت حک
ھر دو برادر را محبوس قندھار پناھنده شد مگر شاه حسین ھوتکی بنابر مخالفت قبیلوی 

کرده با تعین جاگیر را رھاساخت تا اینکھ نادرافشار پس از تسلط بر قندھار ھر دوایشان 
  .و معاش بھ مازنداران خراسان فرستاد

افغانھا را در جنگھای ھند و بخارا دیده بود و خاطره خوش از نادرشاه کھ رشادت
. از فتوحات احمدخان را در جملھ عساکر افغانی خود شامل کردآنھا داشت حین بازگشت 

ت نموده مورد اعتماد نادر داشت بر فرصت کم کسب شھراحمدخان با استعداد نیکو کھ 
قرار گرفت، دربار نادرافشار برای احمدخان حیثیت یک مدرسھ را داشت چھ احمدخان از 

اداری، سیاسی و نظامی استفاده ھای زیاد نموده و معلومات کافی در مورد آن در مسایل 
  .سیاسی افغانستان، فارس و ھندوستان حاصل کردموقعیت ھای 

خیر عمر از درظلم و شکنجھ با مردم پیش آمد مینمود و این نادرافشار در سالھای ا
م 1747امر سبب شد تا بنای شورش و سازش علیھ او گذشتھ شود ھمان بود کھ در سال 

صاحب منصبان فارس خود بھ قتل رسید پس از ینرو سران افغانی بھ شمول توسط 
بازگشتند و موضوع احمدخان با عسکر ورزیده و با تجربھ وقسمتی از خزانھ بھ قندھار

جرگھ افغانھا باالخره احمدخان . انتخاب پادشاه افغانستان را باروسای اقوام در میان نھادند
  .)1747(نظر بھ سوابق نیکواش بھ حیث پادشاه انتخاب کرد را 
  

  :کار روانی ھای اعلیضرت احمد شاه ابدالی
اقدامات زد تا کشور احمد شاه بعد ازآنکھ بھ سلطنت انتخاب شد دست بھ یک سلسلھ  

خود را از نگاه سیاسی و اقتصادی متحد سازد از ھمھ اولتر برای ازبین بردن اختالفات 
پس کوشید کھ بھ مردم مفکوره آنرا دھد کھ در نفع . پرداختمیراثی قبایل ابدالی و غلجائی 
لذا اساس یک جرگھ دایمی بزرگان ملی را برای مشوره در و ضرر مملکت شریک اند، 

برای نخستین بار در تاریخ معاصر افغانستان گذاشت و ھم برای مور مھمھ مملکت داری ا
جلب کمک مردم و عملی کردن پالن ھای خویش بھ گروپ ھای مذھبی، توده ھای مردم، 
وطن پرستی و افتخار ملی مراجعھ کرد از آنجا کھ ارزش زیاد در خویشاوندی با اشراف 
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قف خود را در بین قبایل مختلف افغانی از طریق ازدواج میداد و نیز کوشید موو خوانین 
  .برای خود و پسران خود قایم سازد

و خاص خود توانست احساسات جنگجوئی، آزادی پرستی با استعداد احمد شاه  
منفعت جوئی افغانھا را تحریک نموده و قوه عاطل ملت را بھ سمت یک ھدف معین بھ 

ر افغانستان وحدت سیاسی وملی صدر تاریخ معاحرکت اندازد و ازین طریق بار اول 
  .افغانستان را تامین کرده آنرا بھ سرحدات طبیعی و حقیقی اش رساند

احمد شاه مانند تمام کشورھای اسالمی و اروپائی آن عصر یک طرز حکومت 
سلطنت مطلقھ بوده ولی شکل معتدلھ مطلقھ را داشت بھ این معنی کھ با وجود صالحیت 

نفری محدود شده بود و تصامیم آنھا در مواقع ) 9(او توسط مجلس نھ عمل مطلق، آزادی
تطبیق قرار میگرفت گرچھ سلطنت احمدشاه موروثی بود ولی قانون مھم و خطیر مورد

وجود نداشت و بعد از مرگ شاه سران قوم یکی از پسران شاه را بھ سلطنت جانشین 
  .میکردندانتخاب 

  .شامل قوای سھ گانھ اجرائیھ، مقننھ و قضائیھ بودتشکیالت دولتی عصر احمدشاه 
احمد شاه برای حصول وحدت اقتصادی کشور از خود سکھ ضرب زد و کوشید کھ 

عواید دیگر مملکت را اموال . انواع مختلف مالیھ و محصول از مردم جمع آوری نماید
زیاد و مقدارتشکیل میداد و غرامات جنگی و تحایف شاھان و امرای خارجی غنمیت 

بود، مگر متأسفانھ پس طال، جواھرات و سنگھای قیمتی کھ بھ خزانھ احمدشاه جمع شده 
  . و بدرد کشورنخورداز مرگش اوالده او از آنھا استفاده ھای شخصی کرده 

نیز تھیھ شده این گونھ در دوره احمدشاه در پھلوی عساکر قبایلی عساکر منظم 
  .مھم بودنداه عساکر منظم برای محافظت وفاداری بھ ش

و توسعھ قلمرو احمدشاه از موجودیت اردوی خود در استرداد خاکھای افغانستان 
خویش استفاده خوبی کرد و بھ سھ قسمت یعنی شرق، غرب و شمال لشکر کشی نمود و 

شارل کبیر بود امپراطوری را تشکیل داد کھ تقریباً اضافھ  از دوچند وسعت امپراطوری 
را بھ برھند تاخت و نواحی پنجاب، کشمیر ، سندو ملتان و از جملھ ھشت مرتبھ 

کھ از مشھورترین جنگھای احمدشاه در ھندجنگ سوم (امپراطوری خود ضمیمھ کرد 
پانی پت است کھ در آن قوای متحده مرھتھ، برھمن راجپوت وجت ھاکھ از کمک 

ا قوای افغانی ھزار نفر میرسید ب500-300انگلیسھا نیز برخوردار بودند تعداد شان بین 
در نتیجھ احمدشاه بھ حیث قھرمان . ھزار نفر بود مقابل شدند60عده شان در حدود کھ 
جنگ بزرگ تاریخی درصحنھ تاریخ ظاھر گردید و غنایم زیاد جنگی بدست افغانھا این 
  .افتید

با وجودیکھ  احمدشاه با شکست قوای مرھتھ درین جنگ میتوانست تمام ھند را 
جنگ سوم پانی پت . این اقدام دست نزد و ازین چانس طالئی استفاده نکردکند بھ اشغال 
خون ھزاران جوان افغانی فتح شد بی نتیجھ ماند و احمدشاه تاج و تخت دھلی را از کھ بھ 

در حقیقت درجنگ پانی . گرفتھ بھ پادشاه بی کفایت مغل ھند طوری رایگان سپردمرھتھ 
  . زمینھ تفویض سلطنت ھند بھ ایشان مھیا گردیدپت انگلیسھا فایده بیشتر بردند و 

ت غرب، خراسان را تحت کنترول و نفوذ خود آورده از مساحمدشاه دراعلیضرت 
و در سمت شمال رود آمو حد فاصل بین . منطقھ دفاعی کار میگرفتآن بھ حیث یک 
در نتیجھ . و بخارا تعین شده و خرقھ مبارکھ را نیز احمدشاه تسلیم گردیدحکومت افغانی 

ولشکر کشی ھای موفقیت آمیز احمدشاه یک ساحھ بسیار وسیع زمینھای دولتی را فتوحات 
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حیث ذخیره بھ چنگ دولت آوردکھ این ذخیره موجب شد از نفوذ اقتصادی و نظامی بھ 
تا حد آزاد شود در موفقیت احمدشاه درجنگ ھا عالوه از استعداد ذاتی اش و تشکیل قبایل 

سلھ عوامل خارجی و داخلی نیز مضمر بوده است و کامیابی او در منظم اردو یک سل
  .پرستیژ و حیثیت احمدشاه را دربین مردم افزوده و مفکوره ملیت تقویت گردیدجنگھا 

و با وجود مظفریت ھای سابق الذکر احمدشاه موافق نشد کھ یک ساختمان جامع 
را وفاداری و مکلفیت ایشان سیستماتیک فیودالی بھ اطراف شاھی تأسیس کند و یا اینکھ

دریک چوکات متداوم تاسیس کند و تا حد زیاد علت این مسئلھ آن بود کھ احمد شاه 
دیگر از کارھای مھم . نتوانست یک اقتصاد شھری مستقل از نفوذ قبایل را بوجود آورد

، 1761احمدشاه ساختن شھر جدید قندھار بنام شھر احمدشاھی رو یک پالن منظم در 
مجدد کابل، بنای شھر خلم، تشویق معماری، حکاکی، اسلحھ سازی، تقویھ زبان اعمار

  .ان مخصوصاً از ھند بھ افغانستان بودعمارپشتو و تشویق مھاجرت م
می سوزان ب ھند او را زیاد خستھ ساخت و گرزیاد احمدشاه خصوصاً جاناتسوقی

دیل آب و ھوا از موصوف حینیکھ بھ غرض تب. نیز در خستگی و مریضی او کمک کرد
" 1773"سالگی چشم از جھان بست 50قندھار جانب کوه توبھ رفت در آنجا بھ عمر 

سال 26در مدت این شاه عالی مقام . جسدش بھ قندھار انتقال داده شد و در آنجا دفن گردید
افغانستان را سلطنت خویش بھ توحید سیاسی و ملی افغانستان مؤفق گردید و عظمت 

رصت برای ترقی و انکشاف علمی، فرھنگی، اقتصادی و صنعتی حاصل کرد و ف
  .)افغانستان نیافت

  
  فصل دوم

  
  تیمورشاه 

  )م1793–1773(
  

احمد شاه در سالھای اخیر حیات خود نظر بھ عرف مردم ابدالی پسر بزرگ 
بعد از وفات احمد شاه شھزاده سلیمان پسر . خودشھزاده تیمور را بھ ولیعھدی نامزد کرد

در قندھار بھ کمک شاه ولی خان پادشاه شد ولی تیمور کھ درین وقت حکمران ش کوچک
بود فوراً بھ طرف قندھار حرکت کرد و سلیمان را خلع و شاه ولی خان را ھمراه ھرات 

  .با دو پسرش و دو خواھرزاده اش بھ قتل رسانید و خود بر تخت جلوس کرد
پایتخت را از قندھار بھ کابل تیمورشاه بعد از مدتیکھ بنابر یک سلسلھ عوامل

انتقال داد و قاضی فیض هللا خان دولت شاھی را بھ سمت وزیر وسردار پاینده خان را در 
  . رحیم داد خان بھ لقب سرفراز خان بھ سرداری قبایل درانی قندھار گماشتعوض 

بھ ھر صورت تیمورشاه دوره پادشاھی خود را بھ کامرانی و مدافع با شورشیان 
چنانچھ مردم خراسان سھ نوبت برشاھرخ میرزا شھزاده نادری . و خارجی گماشتداخلی

کھ تحت حمایھ تیمورشاه بود شوریدند و تیمور در ھر سھ نوبت با او کمک کرد و
  .شورشیان را سرکوب نمود

عبدالخالق خان سدوزائی دست بھ دامان غلجائی ھا و درانی ھای م 1774درسال
شورش آزرده خاطر بودند و بھ کمک ایشان برضد تیمورشاه بنای کھ از قتل شاه ولی خان 

  . را گذاشت ، ولی تیمور او را در مقام شش گاو وردک شکست داد و نابنایش نیز نمود
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بزرگان پشاور و خیبر از جملھ فیض هللا خان و ارسالخان م 1779در سال 
شان غلبھ آورد و ھمھ را تیمورشاه را در باالحصار پشاور محاصره کردند، اما تیمور برای

م سکھای ملتان بنائی شورش را گذاشتند و با تعداد تقریباً 1781در سال . قتل رسانیدبھ 
عساکر بھ غزم تسخیر والیت سند، دیره اسمعیل خان و دیره غازی خان برآمدند، 60000

  . در نتیجھ تیمور این شورش را نیز خاموش ساختھ شھر ملتان را دوباره بدست آورد
در سند نیز میرفتح علی خان تالپور بغاوت کرد اما مددخان سر افسر نظامی تیمور 

م 1778در ) م1786. (وی را سرکوب کرده دو باره او را بھ حیث حکمران سند تعین کرد
آزادخان در کشمیر علم طغیان را برافراشت ولی تیمورمددخان اسحاق زائی را برای 

حکمران شاه مرادبیک . ادخان شورش خاموش گردیدسرکوب او فرستاد و با کشتھ شدن آز
بخارا از مسافرت ھای تیموربھ صفحات شرقی قلمروش استفاده نموده منطقھ مرو را 

مسئلھ تجاوز را گذاشت کھ این اشغال کرد و بھ جنوب دریای آمو بھ خاک افغانستان بنای 
ا تیمورباشاه منجربھ جنگ گردید و باالخره بر اثر مداخالت شیوخ و بزرگان بخار

شناختھ شد ) بخارا، افغانستان(مرادبیک صلح کرد و دریای آمو سرحد این دو مملکت 
  ).م1789(

سال سلطنت درحالیکھ مملکت پدر را از کشمیر، پنجاب، سند 20تیمور بعد ازطی 
تا آمو و مشھد خراسان را حفظ کرده بود در کابل چشم از جھان پوشید و در ھمانجا نیز 

  .دفن گردید

  :نظری بھ دوره تیمورشاه
تیموریک پادشاه مطلق العنان بوده و درعصری سلطنت میکرد کھ بزرگترین   
آتش این . تاریخی جھان یعنی انقالب کبیر فرانسھ درقاره اروپا بھ ظھور پیوستواقعھ 

انقالب را طبقھ بورژوابر افروخت و طبقھ روستانیان ، زحمت کشان و رنجبران حمایت 
سلطنت استبدادی و دستگاه فیودالی در ھم ریختند و پرچم آزادی و کردند و کاخ

دیده میشود شرایط تاریخی و اجتماعی بین افغانستان و فرانسھ . دیموکراسی را بلند کردند
آغاز گردید عصر آنقدر متفاوت بود کھ در آنجا انقالب برضد استیداد و سلطنت مطلقھ آن 

یک قدمی حکومت مرکزی و آزادی از قیود قبیلوی اما در افغانستان مساعی برای تحکیم
را بگیردو از چنانچھ تیمور شاه خواست جلو تمایالت ملک الطوایفی . بھ جلو حساب میشد

  .میساختند خودداری کندسازش با فیودالھای کھ مرکزیت دولت مرکزی را ضعیف 
مرانی تیمور در دوره سلطنت بھ یک سلسلھ کارھای عرفانی، ھنری، تخنیکی و ع  
با وجودیکھ تیمور نتوانست دست بھ . زده کھ آثار بعضی از آنھا تا امروز باقی استدست 

فتوحات زند و مانند احمد شاه توجھ افغانھا را بھ خارج معطوف نماید ولی مانند پدر در 
تقویت عسکری کوشید و توسط چیزیکھ از پدر بھ ارث گرفتھ بود حفظ کرد و بدون کم و 

  .ر خود تسلیم دادکاست آن بھ پس
وی نگذاشت افغانستان بر اثر جنگ متحمل خسارات سنگینی شوند بھ ھمین لحاظ   

تمام جنگھای دوره او صورت تدافعی داشت، وی آرزو داشت درساحھ صلح وسلم زنده 
  . گی کند و در امور کشورداری حتی المقدور نصایح پدر را سر مشق خود قراردھد

نسل تیمور وحس پیوستگی او با ھر طایفھ باالخره تعداد ازدواج مفکوره کثرت  
نفر بالغ 13داد دختران او بھ عنفر و ت34باعث سقوط درانی شد ، چھ پسران تمیور 

  . میشدند
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ور نیز نتوانست مانند پدر قدرت سیاسی و کاروانی ھای خود تیمدر پھلوی این ھمھ   
آرد تنیجھ چنان تو قبایل مقتدر بدساز خوانین بوقبایل را از بین برد و مالیھ مطلنظامی 
  .م شھر و طوائف دیگر گذاشتھ شودردبارسنگین مالیھ بدوش مشد کھ 
    

  فصل سوم 
  زمان شاه 

  )م1800–1793(
  

  .شھزاده زمان پنجمین پسر تیمور در اثنای فوت پدر نائب الحکومھ کابل بود  
را کھ بنای توطئھ وی بھ کمک بارکزائی ھا بھ تخت کابل نشست و برادران خود   

را داشتند در باال حصار کابل محبوس کرد و از ینطرف خود را آسوده خاطر ساخت ولی 
را مستحق سلطنت دانستھ از قندھار بھ غرض ھمایون کھ بزرگترین پسر تیمور بود خود 

و در قالت غلزائی شکست خورد و نزد محمود برادر زادهء نصیرخان بلوچ آمدمقابلھ بر 
یک نوبت دیگر نیز بخت آزمانی نمود ولی دستگیر ان پناھنده شد تا باالخره در بلوچست

  ).م1795(شده در باالحصار کابل زندانی گردید 
زمان شاه سپس متوجھ شھزاده محمود نائب الحکومھ ھرات شد چھ وی مرد لجوج   

بود کھ بھ شاه زما اعتنائی نمیکرد مگر پس از آنکھ شاه زمان بعزم سرزنشسرزورو 
وی جانب ھرات حرکت کرد اوالً از در طاعت پیش آمد و در نوبت دوم بھ دربار فتح 

شد تا اینکھ وزیر فتح خان از محبس شاه زمان فرارکرده با وی پناھنده علیشاه قاجار 
  .پیوست
این دو دشمن مشترک زمانشاه بھ حیث دو برادر یکی رقیب و مدعی تخت و تاج   

نده خون پدر نقشھء واحدی ترتیب داده و باالخره توانستھ سلطنت و آن دیگری انتقام گیر
  .سلطنت زمانشاه را سقوط دھند

سخت دچار آمد و رقبائی خارجی ازین زمانشاه بھ خانھ جنگی ھا در داخل مملکت   
  .نفاق برادران استفاده کردند

از طرف شمال شاھان بخارا، از سمت جنوب میران سند، از جانب غرب شاھان   
  .و از طرف شرق سکھا سرحدات مملکت را تھدید میکردندقاجاریھ 
نتوانست سکھا را تنبھ نماید و پس از آن تیمور آن ملت احمدشاه ابدالی اعلحضرت   

سلحشور را در حد شان نگھداشت ولی در دوره ء زمانشاه از نفاق داخلی افغانھا استفاده 
م زمان شاه بھ مرکز 1798در سال. بنای شورش و طغیان را گذاشتندکرده چندین نوبت 

الھور پنجاب رسید و تجویز گرفت تا رنجیت سنگھـ شخص با کفایت را بھ حیث نائب 
گرچھ شاه . پنجاب انتخاب کرده و ازین راه اعتماد سکھا را بھ خود حاصل کندالحکومھ 

با این تجویز کاری خوبی را انجام داد ولی موصوف بھ این نکتھ ملتفت نشده بود کھافغان 
در عقب این شورشھا دست مخفی دیگری یعنی قدرت استعماری انگلیس موجود بوده کھ 

خاکھای عامل حقیقی ھمھ ء این فتنھ ھا گردیده بود تا اینکھ در سنوات بعدی خود شان 
  .اصلی افغانستان را بھ عنوان میراث سکھا صاحب شدند

از پدرکالن خود زمانشاه شخص عالی ھمت و ادعا طلبی بود، لیاقت و جرئت را   
  .بھ ارث گرفتھ بود
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وی از شروع تا ختم دورهء سلطنت خود آرزو داشت کھ فتوحات افغانھا را در ھند   
تحدید کند، این مفکورهء پیشروی او در ھند ، یک مفکورهء ابتکاری شخص زمانشاه نبود 

ئی تا قلب بلکھ میخواست راه جدش را تعقیب کند ولی متاسفانھ با اینکھ نفوذ دولت سدوزا
شود زیرا دستگاه افسونگر کھ پنجاب ھنوز استوار بود نتوانست بھ پیشرفتھای زیادی نایل 

  . مانند تار عنکبوت در ھند دویده بود در مجاورت کشور افغانستان قرار گرفت
احساس خطر میکرد این دستگاه از دشمن یعنی ناپلیون، سزار روسیھ، و زمانشاه 

  . احساس میشدولی خطر اول از زمانشاه 
زمانشاه سلطان افاغنھ را من :" چنانچھ کپتان ملکم سفیر بریتانیھ در تھران مینویسد

عمل جھانگیری کھ ... یکی از قوی ترین دشمنان قدرت انگلیس در کشور ھند میدانم
جز تولید نفاق در مملکت اش ھیچ خصوص زمانشاه درانی استھمواره مورد توجھ 
چون سیاسیون انگلیس در ھند نمیتوانستند در ." ین عمل باز داردازچیزی نمیتواند او را 

مقابل قوای عظیم زمانشاه کھ از حمایت توده ھای مسلمانان و راجا ھا و نواب ھای نیم 
برخوردار بود مقاومت نمایند دست بھ فعالیتھای سیاسی و جاسوسی زدند، قارهء ھند نیز 

ھای ناپلیون فرانسوی وزار روس را در ھزاران وبر اثر اینگونھ فعالیت ھا نھ تنھا نقشھ 
کیلومتر دورتر از سرحدات ھند عقیم ساختھ بلکھ شاه زمان را نیز در پالنش ناکام 

  . گردانیدند
نمایندگان رسمی و غیر رسمی انگلیس چون سرجان ملکم و میرزا مھدی قلی خان 

معاھداتی با دولت قاجاریھ دولت فارس را بھ تجاوز بر افغانستان تشویق کردند و درینباره 
و ) غالم محمدھندوستانی(بھ امضاء رسانیدند و ھم عدهء از انگلیس ھا بنام مال چون 

کمپنی شرق (واقعاً دستگاه افسونگراستعمار . تاجر، وطبیب و سیاح داخل افغانستان شدند
بود توانست زمانشاه را کھ بھ اسم علمبردار اسالم و ناپلیون شرق معرفی شده ) الھند

  .مشھد و الھور در حال حرکت و سفربری نگھ دارندنھمیشھ بی
راولنسن Elphinstoneچنانچھ از نوشتھ ھای نویسندگان انگلیس چون الفنستن 

Rawlinson و مسنMassonکھ خطوط اساسی ھند برتانوی . و غیره چنین برمی آید
ر سرحدات غربی و در م آن بود کھ بھر نحویکھ باشد برای زمانشاه د18در اواخر قرن 

  .داخل مملکت مشغولیت ایجاد کند و او را مجال حملھ بر ھند ندھد
  

  :نظری بھ دورهء زمانشاه
دورهء ھشت سالھء زمانشاه کھ مصادف با حوادث عظیم سیاسی و اجتماعی جھان   

ادارهء امپراطوری وسیع کھ از احمدشاه بھ . بود، دورهء بسیار پر آشوب و پرماجرا بود
مانده بود بھ نسبت نفاق داخلی شاھزادگان و دسایس و مداخلھ خارجیان خیلی میراث

واقعات وقضایای تاریخی کشورما نسبت رقابت دول استعماری غرب . مشکل شده بود
برغالوه داشتن اھمیت محلی و ناحیوی جنبھ ھای بین المللی نیز پیدا کرد شاه زمان با این 

ار لیاقت و کفایت کرده و با مرتکب شدن بعضی مشکالت و موانع داخلی و خارجی اظھ
سھوھا و اشتباھات منحیث عموم با مفکوره و پالنھا نسبتاً ابتکاری و یا پنجھ آھنین و 
نیرومند خود داخل اقدامات شد و افغانستان را اداره کرد وی بھ حیث یک شاه مطلق العنان 

بکاھاد و ز نفوذ خوانین سلطنت کرد وخواست بھ منظور تحکیم و تقویت دولت مرکزی ا
  . با قدرت ایشان چلنج بدھد
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زمان شاه بعضی از خاندان ھای انزوا گرفتھ قوم درانی را در امور سلطنت دخیل   
  . بودند از صحنھ سلطنت بدور کردنکرد و کسانیکھ مطلوب 

، ترقی صنایع و معابر و عمرانات ھمواره یدرصفات علم پرور(( شاه زمان   
یری از طبقھ علماء و فضالً و روحانیون و ارباب قلم را از فرایض مصر و خاصھ دستگ
  .))اخالقی خود میدانست

زمان شاه در عالم نابینائی در دوره دوم سلطنت امیر دوست محمد خان در سرھند   
  .مدفون گشتنیاثوفات کرد و در جوار آرامگاه مجدد الف

  
  فصل چھارم

  
  سلطنت اول شاه محمود

)1800-1803(  
    
وزیر فتح خان تاج و تخت افغانستان را صاحب و شاه محمود بھ کمک بیگانگان   

  .شد و با رویکار آمدن وی افغانستان بھ حیث یک دولت فیودالی داخل قرن نزدھم گردید
د یدر ابتداء پادشاھی او مردم توقوع داشتند دوره امنیت تیمورشاھی دو باره تجد  

با بی کفایتی تمام پادشاه شد و خزانھ شاھی را بھ مفاد خواھد شد ولی اشتباه کردند زیرا او 
سلطنتی عیاشی و تن پروری خود صرف کرد و از تمام امتیازات و بمنظورشخصی 

  .استفاده نمود
شاه محمود امور مملکتی را بدست دو تن از وزارای خود یعنی فتح خان و اکرم   

ف و تضاد با ھم سازش کرده این دو وزیر باداشتن طبایع مختل. با میزانی گذاشتخان 
نتوانستندو مناسبات شان برھم خورد و ھر دو برای کسب قدرت و تقرب بھ شاه محمود بھ 

  .زور آزمانی پرداختند و این امریکی از عوامل سقوط شاه محمود در دوره اولی او گردید
  .اول میتوان چند موضوع را نام برددر نوبت از وقایع مھم دوران سلطنت محمود 

قدامات شاه شجاع بھ غرض انتقام گیری زمان شاه کھ منتج بھ شکست شاه شجاع ا.1
.گردید

.وش غلزائی ھا کھ کشتار زیاد دادند و موفقیت نصیب شان نگردیدورش.2
حکمرانان ازبک کھ از رودجیحون گذشتھ بخاک افغانی تجاوز کرده با برخورد .3

.بودند
در تحت سلطھ شاھان افغانی دولت قاجاری فارس بقایای دودمان نادری را کھ .4

).1803(خراسان و مشھد حکمروائی داشتند از بین بردند و خراسان را بگرفتند 
استقالل افتادند محمود ھمانقدر کھ برای احراز سلطنت طپید فکر امرای بلوچ بھ .5

گرفتھ تا نقاط بارچون بھ سلطنت رسید در مدت کوتاه سھ سال از حواشی در
راضی شدند و نفرت مردم باال گرفت و نمونھ آن ناوی دوردست مملکت ھمھ از

در دوره سلطنت . شورش و بلوای کابل است کھ منجربھ سقوط شاه محمود گردید
انگلیس تمام افغانستان را آتش ساخت و دولت ھای فارسی اول شاه محمود سیاست 

.و سکھا بھ تحریک ھند برتانوی در اضمحالل افغانستان رول بارزداشتند
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  صل پنجمف
  

  سلطنت اول شاه شجاع
)1803–1809(  

  
کورشدن زمان شاه توسط محمود و تنفر مردم از شاه محمود ، زمینھ را برای 
فعالیت شاه شجاع مساعد ساخت وی بھ دعوت و کمک شیر محمدخان با میزائی از پشاور 

الی بھ نشست و مردم افغانستان کھ از خانھ جنگیھای متوسلطنت بھ کابل آمد و برتخت 
جان آمده بودندخواھان امنیت بودند ولی تیر امید شان درین نوبت نیز بھ سنگ خورد زیرا 

بی کفایتی، غروربی جای او . شاه شجاع بی اندازه جاه طلب و خودسر و متکبر بود
اوضاع کشور را از بد بدتر ساخت و بدشمنان خارجی موقع داده شد تا بیش از پیش دست 

  .انی پیش کنندتعرض را بھ خاک افغ
یکی از اقدامات اولین شاه شجاع ، صلح و آشتی با برادران بارکزائی بود وی 
برای تحکیم مناسبات حسنھ با برادران بارکزائی، ھمشیره دوست محمدخان را بھ عقد 

این صلح و آشتی . نکاح خود آورد و وزیر فتح خان را در اداره امور کشور سھیم ساخت
ھا بنابر یک سلسلھ عوامل دیری دوام نکرد وزیر فتح خان بر ضد شاه شجاع با بارکزائی

شاه شجاع بھ تحریکات و توطئھ ھا پرداخت چنانچھ شھزاده قیصر نائب الحکومھ قندھار 
  .را بر ضد شاه شورانید چون ازین اقدام موفقیت نصیب اش نشد

ام خود حاجی فیروزالدین را درھرات بھ گرفتن تاج و تخت تحریک کرد، ازین اقد
نیز نتیجھ نگرفت، باالخره فرصت کھ شاه شجاع بھ جنگھای کشمیر و پشاور سرگرم بود 
شاه محمود از محبس کابل فرار کرده بھ ھرات رفت وزیر فتح خان با وی ھمدست شده 
در برانداختن شاه شجاع کوشیدند، قوای متحده فتح خان و محمود شاه عساکر شاه شجاع 

ت دادند، شاه شجاع فرار کرد و شاه محمود برتخت کابل را در نملھ و گندمک شکس
  .جلوس نمود

    
  ):1809(معاھده پشاور 

درعصریکھ شاه شجاع در افغانستان روی کاربود در قاره اروپا معاھده تلسیت 
Tilsit میان دوقدرت بزرگ اروپائی یعنی روسیھ و فرانسھ با امضاء رسید ھر دوقدرت

دشمن مشترک خود دانستھ و برای دست یابی برنیم قاره ھند جھانی دولت ھند بریتانوی را 
پالنھا تدابیر اتخاذ کرد و این پالنھای طرح کردند، درمقابل انگلیس ھا برای خنثی ساختن 

ھئیت ھای را نزد والیان و شاھان فرستاد، از جملھ الفنستن بھ دربارشاه شجاع رسید و او 
رسانید و در نتیجھ معاھده میان شاه شجاع و را از حملھ محتملھ ایران در افغانستان ت

  .نماینده برتانیھ در پشاور با امضاء رسید
در حقیقت امر این اولین معاھده است کھ بین یک پادشاه سدوزائی افغان و رئیس 
ھئیت نمایندگی انگلیس درداخل خاکھای افغانی صورت گرفتھ است و آغاز مناسبات 

متن این معاھده بسیار مختصر . ای اروپائی بیاد میدھددیپلوماسی افغانستان را بھ کشورھ
این . استبیش از سھ ماده ندارد ولی غایھ آن از نظر گزارشات تاریخی حایز اھمیت 

معاھده کھ درحقیقت خاصیت تحریک کننده داشت روح آن براین استوار بود تا افغانستان 
و دولت قاجاریھ فارس ی کھ ساحھ وسیعی داشت از ھرگونھ ھمکاری با ناپلیون فرانسو
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معاھده مذکور مفادی با افغانستان دربرنداشت بلکھ فایده آن متوجھ منافع . احتراز کند
  .استعمار بریتانیھ در ھند بود

  
  :نظری بھ دوره شاه شجاع

اوالدھا و نواسھ ھایش بھ ضعف و باسلطنت سدوزائی بعد از احمدشاه بھ تدریج   
دوره زمان شاه ھنوز قدرت وقوت آن در داخل وخارج اخیرگذاشت با آن ھم تا نقاھت 

کشور احساس میشد با رویکار آمدن شاه محمود انحطاط آن آغاز یافت و جنگھای فیودالی 
سرتاسر افغانستان را بھ جبھ خانھ مبدل ساخت و با شروع سلطنت شاه شجاع این انحطاط 

ادشاھان مخالفت میان خانھ جنگیھا بھ منتھای شدت خود رسید، جنگ بین پ. سریع شد
  .شاھان و وزرا در چندین جاه دید میشد و مملکت در زیر ضربات آن سخت کوفتھ میشد

از واقیعات برجستھ کھ از لحاظ ارتباط بھ دنیای خارج اھمیت دارد و در طی دوره   
شاه شجاع بوقوع پیوست ھمانا امضا معاھده پشاور توسط دولتین افغانستان و ھند اول 

ست شاه شجاع در دوره اول سلطنت ھفت سالھ خود با ازدواج ھای سیاسی برتانوی ا
باصبیھ حیدرشاه والی بخارا با ھمسایھ شمال ارتباط دوستانھ قایم کرد و با گرفتن دختر 
محمودخان بلوچ، بلوچ ھا را در تمام بلوچستان و سند مثل سابق مطیع خویش نگھداشت 

خود چھ عتمدرزاده ھا و برخی از رجال مولی در داخل کشور از طرف برادر و براد
درھرات وچھ در قندھار چھ در کشمیر دچار اضطراب زیاد گردید این رقابت ھا و 
اضطرابات اوضاع را طوری پراگنده ساختھ بود کھ شاه شجاع نتوانست از موقف دولت 

دو . ده کندافغانستان بین نقشھ ھای ناپلیون درسرزمین فارس و آمال انگلیسیھا در ھند استفا
منطقھ کھ بیشتر طرف اطمینان وی بود وبھ آزادی نسبتاً زیاد در بین آن دو حرکت 

  ."بودمیتوانست کابل و پشاور 
  

  فصل ششم
  

  سلطنت دوم شاه محمود
)1801-1818(  

شاه محمود کھ شخص عیاش و بیکاره بود از بدبختی ھای گذشتھ درس عبرت   
ی و تن پروری گردیده و زمام امور ملکی ، نظامی نگرفتھ در نوبت دوم نیز مبتالی عیاش

و سیاسی را کامالً بدست فتح خان کھ در گرفتن سلطنت مرھونش بود سپرد و او را لقب 
وزیر فتح خان ھم ازین اعتماد شاه استفاده کرد و برای تحکیم قدرت . داد) اشراف الوزرا(

ربین برادران خود تقسیم شخصی خویش والیات عمدهء کشور را بھ شکل اموال موروثی د
موجبات بغض وحسد کامران قدرت روز افزون و بی سرحد فتح خان و برادرانش . کرد

حینیکھ شاه محمود نوبت دوم بر تخت نشست حوزه واقعی . پسر شاه محمود را فراھم نمود
و محدود بھ کابل و قندھاربود، زیرا پشاور تحت نفوذ و ساحھء فعالیت شاه او عملی اقتدار 

شجاع افتاده و کشمیر در دست عطا محمدخان با میزائی اداره میشد و باکسب اقتدار زیاد 
  .حاضر بھ اطاعت دولت مرکزی نبود

  .او بطور غیر مستقیم وی را تحت تأثیر نفوذ قاجاریھ فارس آورده بود  
اه شاه محمود از آغاز دوره دوم سلطنت خود بھ بعد اکثراً در پایتخت میبود و فعالیت دستگ

سلطنت او کھ بھ دست وزیر فتح خان میچرخید بیشتر متوجھ حواشی شرقی دولت 
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سدوزائی بود، زیرا شاه شجاع برای حصول تاج و تخت عطا محمدخان بامیزائی والی 
متمرد کشمیر برای سرکشی از حکومت مرکزی و رنجیت سنگھـ برای گرفتن اتک در 

از یک سلسلھ کشمکش ھای در برخی قلمرو سدوزائی فعالیت میکردند ولی بعد داخل
کمک فتح خان بھ رنگی مواقع رفت و آمد شاه محمود را نیز ایجاب میکرد، باالخره بھ 

درآمد کھ شاه شجاع بھ الھور نزد رنجیت سنگھـ پناھنده شد کمشیر در تحت اداره 
سردارمحمد اعظیم خان برادر فتح خان باقی مانده و رنجیت سنگھـ قلعھ نظامی و 

  ).م1814(تیژیکی اتک یعنی دروازه شرقی دولت سدوزائی را اشغال کرد سترا
در شرق مصروف پیکار بود فارسیان فرصت را غنیمت در موقع کھ قوای افغانی   

در دانستھ دروازه غربی سلطنت سدوزائی یعنی غوریان را اشغال کردند باین تفصیل کھ 
ابق بھ حکومت خود مختاری نوبت دوم شاه محمود برادرش حاجی فیروزالدین مثل س

وفارسیان بعضاً بر اوفشار وارد کرده بھ دادن مالیات جزئی و ادارش . ھرات باقی ماند
میکردند، آخر االمر فیروزالدین از محمود کمک خواست و فتح خان برای سرزنش 

ھزار عسکر از کابل حرکت کرد اولتر  از ھمھ دست فیروزالدین را از 30فارسیان با 
ت و او را بھ اھل و عیالش بھ قندھار فرستاد و برادران خود دوست محمدخان و کار گرف

با کندل خان را برای تصرف جواھرات و توقیف باقی شھزاده گان گماشت و سپس 
فارسیان بھ مقابلھ پرداخت و در نتیجھ فارسیان را بھ عقب کشی از غوریان وادار ساخت، 

عایت و شکایت دامنھ دار سبکارش بگذارد ولی شاه محمود میخواست فتح خان را کماکان 
حاجی فیروزالدین از بارکزائی ھا و خصوصاً اھانت دوست محمد خان نسبت بھ حرم 

شاه محمود پسرخود کامران را بھ ھرات فرستاد . فیروزالدین ، شاه محمود را متاثر ساخت
اقتداراز کامران بھ انتقام اعمال دوست محمدخان برادرش وزیر فتح خان کھ قبالً 

  ).م1817(مفرطاش درامور مملکت سخت ناراضی بود بگرفت و در چشمش میل کشید 
  برادران فتح خان چون از کوری برادر بزرگ خود شنیدند در سرتاسر کشور از کشمیر 

تا ھرات فتنھ ھا جوشید و آتش قھر و غضب زبانھ زد و باردیگر خانھ جنگی در افغانستان 
  .مشتعل گردید

حمدخان از کشمیر برگشت و کابل را بدست آورد و شاه محمود را بھ دوست م  
باردیگر جنگ دوست محمدخان و شاه محمود دربین غزنی و کابل درگرفت . غزنی راند 

ولی محمود و کامران شکست خورده و ھم دراین اثناء وزیر نابینا در سید آباد وردک 
و خودشان بھ ھرات ) م1818(ا کردند از بندش جددبنانتقاماً با سؤ عذاب ھا بکشتند و 

رفتند و در آنجا برسر حکومت بین شاه محمود و حاجی فیروزالدین نزاع افتاد و کامران 
برھرات حکم 1842و خود کامران تا ) م1829(بر ھر دوفایق آمد و ایشان را بکشت 

  .راند
ھ با شکست شاه محمود در مقابل دوست محمد خان دوره دوم شاه محمود خاتم  

عد تا زمانیکھ تاج و تخت کابل برای دوست محمدخان میرسد بپذیرفت و ازین تاریخ بھ 
  .یک سلسلھ فعالیتھای تراژیدی و فجیع درکابل بنظر میخورد

  
    :نظری بھ دوره شاه محمود درنوبت دوم

شاه محمود سدوزائی قسمیکھ اعمال و کردار او در دوره سلطنت اش واضح   
دوره دوم سلطنت او را میتوان آغاز . تن پرور و بی کفایت بودمیسازد، مردخود خواه،

مخالفت و دشمنی سدوزائی و بارکزائی کھ با قتل . دوره سقوط واقعی سدوزائی ھا خواند
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پاینده خان شروع شده بود و تا اندازه بھ ھمکاری مبدل گردیده بود مجدداً در دوره دوم شاه 
نگامھ جو و انقالبی کھ قدرت شاه سازی بینظیر محمود با کور ساختن و قتل فتح خان، ھ

داشت از ھم گسیخت و بدشمنی و رقابت شدید مبدل گردید و نتیجھ آن سقوط خانواده 
سدوزائی ، تجزیھ امپراطوری احمد شاه کبیر و دخالت انگلیسھا در امور افغانستان خساره 

تجارت و نظام ھای جبران ناپذیر در ساحھ اقتصاد خصوصاً اقتصاد شھری، زراعت،
در حقیقت این دوره را میتوان یکی از . اموراداری ، سلطنت و اجتماعی افغانستان بود

  . ادوار فتور تاریخ افغانستان نامید
  

  نگاھی بھ اوضاع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 
  دوره ابدالیان

  
ما در حدود پنج قرن در محدوده مردماگر بھ دور دست ھای تاریخی برگردیم   

سبات تولیدی بدوی قبیلوی و مناسبات تولید بردگی بھ سربرده است و پس از آن پانزده منا
زنده گی مردم این کشور کھ دوره ابدالی جز آن است نظام فیودالی و ارباب رعیتی قرن 

  .را تشکیل میداد
دوره احمد شاه و تیمورشاه کھ قریب نیم قرن دوام کرد یک دوره نسبتاً امنیت   

تان بود کھ بعد از یک دوره طوالنی قریب دونیم قرن تجزیھ مجدداً مرکزیت داخلی افغانس
امور زراعتی، تجارتی، صنایع و بھ تدریجسیاسی و اقتصادی کشورما عرض وجود کرد 

مروجھ وقت گردید مصروف علوم مساجد و مدارس درشھرھا دستی و محلی جان گرفت 
  .و فرھنگ قرون وسطانی معمول بود

زمان شاه جنگھای فیودالی کھ در داخل کشورما روشن گردید و در مگر از دوره   
سھم و زمان سلطنت شاه محمود و شاه شجاع بھ اوج خود رسید و بیگانگان در اشغال آن 

رول فعال داشتھ دھقانان کشور کھ تحت فشار و استثمار فیودالی رنج میبردند با این 
  . جنگھای داخلی و خارجی بیشتر کوفتھ شدند

ھ در اواخر دوره ابدالی تمام شنون اجتماعی اعم از اقتصادی و فرھنگی و خالص
  . سیاسی رو بھ تنزیل و انحطاط نھاد و این وضع در سنوات ما بعد آن نیز ادامھ داشت

  
  بخش چھارم

  
  آغاز حکومت برادران بارکزائی و دوره فتور افغانستان

)1818–1834(  
  
بود در جرگھ شیر سرخ قندھار سران دریک موقع بسیار حساس تاریخی کھ بنا

افغانی احمدخان را بھ حیث پادشاه افغانستان انتخاب نمایند حاجی جمال الدین خان رئیس 
این شخص بعداً بھ دربار اعلیحضرت . ھ انتخاب کننده گان وی بودلبارکزائی در جمقبیلھ 

حاجی جمال خان احمدشاه صفت مشاور را داشت تا اینکھ احمدشاه فوت نمود و کمی بعد 
نیز عقب او چشم از جھان بست و بعد از پاره تحوالت مقدمھ کارطوری فراھم گردید کھ 

پسر تیمورشاه روی صحنھ سیاست و کشورداری آمد و در ابتداء بھ رحیم داد خان اولین 
حاجی جمال خان عطف توجھ کرد و بھ جای پدر او را رئیس قبیلھ بارکزائی شناخت اما 
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اظھار انزجار کردند لذا او او نبود و افراد قبیلھ کم کم از درگ قومی چون صفات بزر
برگزید و بر ریاست قبیلھ بارکزائی ) سرفرازخان( تیمورشاه سردار پاینده خان را بھ لقب 

  . پاینده خان نیز در استحکام سلطنت وی صرف مساعی کرد
در داخل و فعالیتھای بعد از مرگ تیمورشاه، زمان شاه کھ با فعالیت ھای فیودالھا 

استعماری انگلیس در مجاورت افغانستان مواجھ شده بود در عوض پاینده محمد خان 
وزیر خود تعین کرد سردار پاینده خان ) وفادارخان(رحمت هللا خان سدوزائی را بھ لقب 

کنار دریای ھلمند متواری گردید ولی چون محل رجوع مردم بود و در ) ادی(در قلعھ 
زمان شاه شامل بود شاه زمان او را با ھمکاران وی کھ تعداد شان بھ ضد توطئھ بر 

  .در قندھار بکشتدوازده نفر میرسید
پدر در فرزند فعال و نیرومند داشت کھ بعد از قتل 21سردار پاینده خان بارکزائی 

  .افغانستان پراگنده شدند و جنگھای فیودالی را در کشور بھ حد اعلی آن رسانیده
رگ وی فتح خان کھ شخص ھنگامھ جو بود دوبار محمود را بھ سلطنت پسر بز
  .را حاصل کرد) اشرف الوزراء( و ) شاه دوست (رسانید و لقب 

در دوره شاه محمود چون امور مملکت بدست فتح خان افتاد وی از فرصت استفاده 
ر فتح خان یات مھم مملکت تعین نمود تا اینکھ عاقبت وزیکرده و برادران خود را بھ وال

در ھرات بھ امر شھزاده کامران کور گردید و این خبر چون برق در سراسر قلمرو 
سلطنت سدوزائی منتشر شده و برادران وزیر موصوف در ھر جاکھ بودند از ھرات 

  .تا نادعلی و دیره جات و کشمیر بھ فعالیت آغاز کردهگرفتھ 
ران بارکزائی در شرق برادران بارکزائی در غرب بھ صورت دستھ جمعی و براد

  .بریاست محمد عظیم خان علیھ دستگاه سلطنت شاه محمود بھ فعالیت بر آمدند
سردار محمد عظیم خان کھ حکمران کشمیر بود نھ تنھا بھ برادران خود ھدایت 
الزمھ داده و دوست محمد خان را بھ طرف پشاور و کابل فرستاد، بلکھ بھ سایر بزرگان 

  . ب فرستادیان محمدزائی مکاتقومی و طرفداران دودم
نقشھ اولی ایشان این بود کھ علیھ شاه محمود، شخص دیگری را از سدوزائی ھا بھ 
پادشاھی ایستاده کند، چنانچھ برای اجرای این منظور سردار محمد عظیم خان شاه شجاع 
را برای قبول پادشاھی بھ پشاور دعوت کرد مگر سردار دوست محمدخان موقع کھ بھ 

پشاور و ه محمد عظیم خان از کشمیر بھ غرض انتقام جوئی وزیر فتح خان بھ طرف اشار
پادشاھی کابل حرکت کرد شھزاده ایوب بن تیمور شاه را از طرف خود در پشاور بھ 

  . انتخاب نمود و خودش رھسپار کابل گردید
سردار عظیم خان بھ پشاور رسید و طبعاً جای متعاقباً شاه شجاع نظر بھ دعوت 

نسبت بی اعتمادی بین شان سردار عظیم خان با یوب شاه را تصاحب نمود تا اینکھ بھ ا
و در عوض شھزاده ایوب را در حمایت خود برداشت شاه شجاع سازش کرده نتوانست 
اولتر وارد کابل شد و شھزاده جھانگیر پسر کامران و چون سردار دوست محمد خان 

جھ ساختھ و کابل را بھ تصرف در آورد فوراً شکست موانواسھ محمود والی کابل را بھ 
سلطان علی شاه بن زمان شاه را از طرف خود در کابل شھزاده دیگری سدوزائی یعنی 

  .اعالن کرداوپادشاه ساخت و خود را وزیر
و کامران و جھانگیر دوست محمد خان و سلطان علی شاه بھ اتفاق ھم شاه محمود 

در چنین فرصت عت خود را استوار و مستحکم ساختھ را عقب زده در کابل و غزنی موقی
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بود کھ سرادر محمد عظیم خان بھ ھمرای شھزاده ایوب از پشاور وارد کابل شدند محمد 
  .کردعظیم خان ایوب شاه را پادشاه کابل و خود را وزیر معرفی 

بدین ترتیب دو نفر از شھزاده گان سدوزائی سلطان علی شاه ابن زمان شاه و ایوب 
ه ابن تیمورشاه بھ حیث پادشاه و دو تن از بارکزائی ھا یعنی سردار دوست محمدخان و شا

  .سردار محمد عظیم خان بھ حیث وزار ای متقابلھ آنھا در کابل زنده گانی داشتند
  .این دو شھزاده سدوزائی در کنارھم در باالحصار کابل بر تخت جلوس داشتند

ھ نام سلطنت میکردند و قدرت حقیقی و دارای قدرت واقعی نبودند، بلکھ محض ب
یکدیگر اداره امور بدست محمد عظیم خان و دوست محمد خان بود کھ در امحای 

خصوصاً دوست میکوشیدند علت موجودیت سلطنت دوگانھ خودخواھی برادران بازکزائی 
از خانواده خود بھ محمد خان و عظیم خان بود کھ نیمخواستند در انتخاب یک پادشاه 

سدوزائی استفاده کنند، ت برسند، لذا کوشش داشتند تا از وجود شھزاده گان ضعیف فقامو
علیشاه توسط شھزاده سلطنت دوگانھ تا دیری دوام کرده نتوانست و باالخره سلطان 

خان و پادشاه دست اسمعیل پسر ایوب شاه کشتھ شد و میدان فعالیت برای محمد عظیم 
  .نشانده اش تا چندی باقی ماند

وقت سرداری حکمرائی سردار محمد عظیم خان بود کھ سکھا با قدرت کھ در
و والیات داشتند بھ تحریک انگلیسھا بھ گرفتن کشمیر، ملتان و دیره جات موفق شدند

  .مذکور بھ طور ھمیشھ از افغانستان جدا شدند
سردار محمد عظیم خان بعد از سفر ھای جنگی خویش در شرق کشور مریض 

پسرش حبیب هللا کھ شخص بی کفایت بود عھده پس از مرگ وی . شده و درگذشت
وزارت ایوب را گرفت شھزاده ایوب اراده کرد بھ کمک پسر خود اسمعیل کار حبیب هللا 

بارکزائی کھ چشم بھ خزانھ سردار عظیم خان را یکطرف کند ولی سردار پر دل خان 
را شاه ل را بھ قتل رسانید و ایوب دوختھ بود پیشدستی کرده از قندھار بھ کابل آمد، اسمعی

از سلطنت برطرف کرد و خودش بعد از تامین امنیت کابل دو باره بھ قندھار رفت و 
حبیب هللا را در بدل پول با حوالیش گذاشت و با این ترتیب سلسلھ خانواده سدوزائی در 

بود، لذا کابل خاتمھ یافت چون حبیب هللا پسر سردار عظیم خان شخص عیاش و بی کفایت 
مردم از کردار وی ناراض بودند، درپی از بین بردن آن برآمدند حبیب هللا از کاکای 

  .قندھاری خود استمداد جست
شیر دلخان بھ کمکش از قندھار وارد کابل شد ولی چون وضیعت را بحرانی دید 

ولی عمر با وی تا . دست حبیب هللا را کوتاه ساخت و خود زمام امور را بھ کف گرفت
و چشم از جھان پوشید و آخر االمر سردار دوست محمد خان میدان را از ددیری وفا نکر

  .دیگران برد و روی صحنھ آمد
دوره زوال سدوزائی ھا و موج بارکزائی ھا را میتوان یک دوره انتقام و بین البین 
نامید زیرا این عصری است کھ خانواده سدوزائی در شرف سقوط بوده و قدرت حکمرانی

بارکزائی ھا آغاز میگردد این دوره انتقالی دوره بدبختی افغانستان است زیرا ھیچ یک 
عوض اینکھ خانواده قیعی نیود و برادران بازکرائی درشخص دارای قدرت و اقتدار وا

سدوزائی را بھ کلی خاتمھ داده شاھان پوشالی را از بین برند و از میان خود شخص 
را مایند این کار را نکردند و ھرکس آرزوی پادشاھی مناسب را بھ سلطنت انتخاب بن

داشت از ینجا است کھ دوره ھرج و مرج و ملوک الطوائفی و خانھ جنگی و نفاق 
بارکزائی ھا شروع میشود و بیگانگان خصوصاً سکھا بھترین فرصت را بدست آورده 
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د و حتی شھر را از پیکر افغانستان بطور ھمیشھ قطع میکننکشمیر ، ملتان و دیره جات 
  .پشاور را نیز مورد تھدید قرار میدھند

  
  فصل اول

  دوست محمد خان
  

  :دوره حکمرائی دوست محمد خان در کابل
از سالیکھ برادران بارکزائی بھ انتقام خون برادرشان فتح خان قدعلم کردند تا مدت   
رم سال دوست محمد خان برنگھای مختلف با برادران خود یک بھ یک پنجھ ن8قریب 

خان کرد، طوریکھ دیدیم اول سردار عظیم خان سپس پسرش حبیب هللا خان و بعداً شیردل 
با بیشتر از دیگران در کابل و امور مربوطھ آن نفوذ پیدا کردند، ولی دوست محمد خان 

بیشتر آنھا مقابلھ ھا کرد تا اینکھ پس از بین رفتن آنھا زمینھ فعالیت برای دوست محمدخان 
و در سردار سلطان محمد خان طالئی را نیز بسرعت از مقابل خویش برداشت آماده شد و 

را حاصل قدم اول سرداری و حکمرائی کابل را بدست آورد و حیثیت مساوی با برادران 
را حاصل کرد و در قدم دوم زمینھ امارت را فراھم ساخت و توانست قیادت بر برادران 

  .نماید و آنھا را تحت تاثیر خود در آورد
با اینکھ دوست محمد خان باالخره کابل را تصاحب نمود ھنوز ھم حکمرائی بیش   

نبود و حوزه اقتدار او در کابل بین غزنی و کوھدامن و کوھستان الی دروازه جنوب و 
شھر محدود و حتی نفوذ حکومت او در کوھستان بھ خوبی احساس نمیشد و یک قدم شرق 

مواجھ شد دوست محمد خان با حصول تری جدیفراتر از تکاب نجراب بھ مخالفت ھا
سرداری و حکمرائی کابل آرزو داشت آھستھ آھستھ حوزه اقتدار خود را از کابل بھ 

و اطراف توسعھ بدھد چنانچھ اقدام او با مطیع ساختن تگاب نجراب و عالقھ بین کابل 
عا است در جالل آبادالی پشاور و جانب دیگر بھ طرف مقرقالت جانب قندھار شاھد مد
او برادران سال ھای اول حکمرائی دوست محمد خان پشاور و قندھار ھنوز در دست 

  . الکوزائی اداره میشدو یارمحمدخان بدست محمود و کامران است ھرات 
یزی نقشھ ھا اقدامات انگلیسھا و دولت قاچاریھ با پیردر چنین حالت بحرانی سکھا، 

یش آمد، خاک افغانستان را تھدید میکردند و این عملی از جناح پشاور قندھار و ھرات پ
تھدید بیشتر در سرحدات شرقی کشور متصور بود و آن بھ علت کھ از یکطرف برادران 

ھم یچشم طمع داشتند و سوی دیگر رنجیت سنگ بھ فکر تجاوز بود و از طرفیپشاور
خویش طرح بھ نفعاز وجود شاه شجاع و قوه سکھا انگلیسھا از فرصت استفاده کرده 

  .ریزی ھای کرده بودند
در چنین وضع ناگواری بود کھ شخص بنام مولوی سید احمد ملقب بھ مھدی با   
محمد خان در کابل و باسردار سلطان محمد خان در پشاور و بارنجیت سنگ در دوست 

ماورای سند تماس حاصل کرد در حالیکھ با ھمھ یار بود با ھمھ جنگید و کسیکھ از 
  . بوداستفاده کرد در ظاھر امر رنجیت سنگ ولی در پس پرده انگلیس ھا او ھای فعالیت

در دوازده سال سرداری و حکمرائی دوست محمد خان در کابل کھ قوای بارکزائی   
درسھ مرکز افغانی یعنی پشاور قندھار و کابل تقسیم شده بود و ھنوز ھرات بدست 

  یبردند سکھا پشاور را اشغال کردند سدوزائی ھا بود و والیات شمالی مستقالنھ بسر م
و ) 1833(و شاه شجاع بھ کمک افسران نظامی انگلیس بھ قندھار حملھ کرد ) 1832(
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فتور شکست خوردند بھر کیف باختم دوره سرداری و حکمرائی دوست محمد خان دوره 
  .آغاز گردیدپایان یافت و با امارت اول دوست محمد خان یک دوره جدید در افغانستان 

    
  ):م1839-1834(امارت امیر دوست محمد خان در نوبت اول 

دوست محمد خان پس از آنکھ بھ تدریج موقعیت خود را در کابل تقویت بخشید   
مراسم تاج پوشی ) 1834(اینکھ در تاامارت و پادشاھی را برای خود آماده ساختزمینھ 

  .وی داده شدساده در کابل صورت گرفت و لقب امیرالمومنین بھ او بشکل 
امیر موصوف متصل اعالن امارت در وھلھ اول حکام غیر قابل اعتماد را عزل   

کرده و بھ جای شان پسران خود را گماشت و در قدم دوم تحت فشار عقاید عامھ کوشید 
با سکھا آماده گی گیرد و اعانھ کھ قبالً از طبقھ تجار دکاندار و غیره مردم برای جنگ 

عسکر منظم و نامنظم تشکیل دھد امیر افغان برای 20000ت توانسجمع کرده بود 
و از جانب دیگر از راه مکاتبھ را گرفت استرداد پشاور از یکطرف آمادگی جنگ را 

مامور سیاسی انگلیس در لودیانھ و الردپنتک حکمروائی ھند در استراداد باکپطان وید 
در امور دولت مستقل سک و پشاور کمک خواست انگلیسھا در ظاھر عدم مداخلھ خود را 

وانمود کرد ولی در باطن از رنجیت سنگ جانب داری میکردند رنجیت سنگ کھ افغان 
دوری و نفاق را بین الناز سوق الجیشی دوست محمد خان اطالع یافت توسط داکترھار

برادران بارکزائی انداخت و بھ محض دادن عالقھ ھشتنغر و دوایھ برای سردار سلطان 
طالئی آن ھم تحت نظارت خودش بر پشاور تسلط یافت بھ این ترتیب عدم محمد خان

وحدت نظر و تباین افکار دو برادر و خیانت سلطان محمد خان طالئی باعث ناکامی پالن 
استرداد پشاور گردید و دوست محمدخان کھ تاب مقاومت سکھا را نمیدید بھ محض نمایش 

ن جنگ بھ شکست و عقب نشینی جانب جالل یک مظاھره بھ ملت افغان وانمود کرد بدو
ساخت، آباد و کابل مجبور گردید و رنجیت سنگ پای خود را در پشاور بیشتر مستحکم 

امیر در مراجعت کابل بھ روزھای بسیار بحرانی مواجھ شد زیرا شکست و ضعف مالی 
او را دست و پاچھ ساختھ بود چون صحنھ را برخود تنگ دید یک بار دیگر بھ دولت

  .مراجعھ کرد ولی جواب سرد حاصل کرداکلیندبریتانیھ الر 
    

  :فعالیت و مسافرت ھئیت ھای خارجی در افغانستان
مھمترین مسئلھ مھم بین المللی این عصر فعالیت ھای روسیھ تزاری و انگلیس بھ   

منظور گسترش نفوذ سیاسی و برخورد افکار و نظریات ایشان درخاک ھای بین ھند 
آسیای میانھ است کھ بیشتر آنرا رنگ تجارت داده و با مفکوره تھیھ توسعھ بریتانوی و

تنھا از ھ نزمینھ آن در عملی ساختن نقشھ ھای دیگر میکوشیدند روسیھ تزاری دراین وقت 
خاک ھای ما، بلکھ از قلمرو بخارا و خان نشین ھای آسیای مرکزی ھم دورتر بودند ولی 

با رنجیت سنگ در اثر ھمکاری سکھا بھ سرحدات ما 1831انگلیسھا بعد از عقد معاھده 
بازار تجارتی نزدیک شده و مفکوره کشتی رانی در آبھای سند و مخصوصاً ایجاد یک 

افغانستان، ایران، ھند ا،تجاره بخارالکنار سواحل این رودخانھ و در نتیجھ بھ جلب مال 
سروی و پیاز یکطرف دردر یک نقطھ اھمیت بسیار میداد چنانچھ قبل از تاریخ فوق

افغانستان و نقشھ برداری جریان رودخانھ مذکور بوده و از طرف دیگر اشخاص بھ داخل 
در فعالیت گشت گذار آسیای مرکزی درازخاک ھای افغانستان بھ خاک ھای بخارا دورتر

، چنانچھ بیشتر تحقیقات انگلیس ھا در زمینھ ھای مختلف جغرافیای تجارتی کشف ندافگند
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باستان شناسی مطالعھ نباتات و فیات رودخانھ ھا از قبیل آمو دریا کشسرچشمھ بعضی از
ھای مختلف دیده میشود محصول معادن کھ انعکاس خاطره ھای آن در البالی سفرنامھ 

  .ھمین سالھاست کھ مشغول مطالعھ آن ھستیم
    

  :ورود ھئیت ھای انگلیس و روس بھ دربار کابل
سرای جدید ھند امیر دوست محمدخان مکتوب تبریکی بدو یاویند با ورود الرداکل  

نوشت و ضمناً برمسئلھ پشاور سرحدات افغانی سکھا بھ تازگی اشغال کرده بودند اشاره 
سرای موصوف در جواب گفت یان دولت را درین خصوص تقاضا کرد وکرد و کمک آ

یق دوستانھ حل و برتانیھ آرزو دارد دولت ھای سک و افغان مسایل خود را از طرکھ 
کند برتانیھ در امور داخلی کشورھای دیگر مداخلت نمیکند اگر امیر کدام چیزی فصل 

بدان غور کند حاضر است بدان وسیلھ قضیھ حل شود دولت ھند برتانیوی کھ درنظردارد 
و ضمناً ویسرای ھند بھ فرستادن یک ھئیت بھ دربار کابل کھ ظاھراً بھ منظور انبساط 

ف کھ قبالً در وتی بود اشاره کرد در راس این ھئیت الکساندربرنس معرمسایل تجار
بحیث تاجر در بخارا و نقاط شمال ھندوکش مسافرت کرده بود قرار داشت 1832

داکتر الرد، کپطان وید، میجرلیچ و موھن الل تشکیل میداد او را و باقی اعضای ) 1837(
پایتخت خود بسیار خوش بود و توقع زیاد امیردوست محمدخان از آمدن نماینده انگلیس بھ 

کھ در راس ھمھ استرداد پشاور بود از راه مفاھمھ حل راھعوقتمسایل مھمھداشت کھ
حین ورود ھئیت بھ کابل استقبال نیک از ایشان بعمل آمد مگر متاسفانھ خواھد شد، چنانچھ 

جواب مثبت و قناعت امیر دوست محمد خان خالف انتظار و توقع از نماینده ھند برتانوی
نتوانست و برای معرفی خود و موقف خودنامھ ھای بھ تزار روسیھ نوشت بخش گرفتھ 

بھ حکومت امیر دوست نسبت رفتار روسیھ تزاری و قاجاریھ فارس در ینوقت چون 
یک چیز بود لذا کپطان ویکوویچ بھ مصلحت کونت سمونچ سفیر روسیھ محمدخان تقریباً 

غانستان را درپیش گرفت و بعد از تماس با سرداران قندھاری از افهرامتعین تھران 
  ).1837دسمبر(دربار دوست محمد خان شد طریق غزنی وارد 

متعیین تھران با خود ویکویچ مکتوبی از تزار روسیھ و نامھ از سفیر آن کشور  
انھ نامھ تزار روس بیشتر حاوی تعارفات دوست. آورد و بھ امیردوست محمد خان تقدیم کرد

مرکزی و تقاضای توسعھ تسھیالت تجارتی بود کھ درآن زمان بین کابل و شھرھای آسیای 
ماورای ھزار بار اشتر ساالنھ توسط لوھانیان بخارا از کابل بھ ونیم صورت گرفت و یک

  .آمو خاصتاً بھ بخارا کھ مرکز عمده تجارت بود از طریق کابل صادر میگردید
و استقرار آنھا س در دربار امیر دوست محمد خان ورود ھئیت ھای انگلیس و رو  

  .در باالحصار کابل امری است کھ سابقھ ندارد
پشاور را تصاحب و اشغال کردند و عقب آنھا انگلیس ھا استاده در شرق سکھا 

بود، در غرب فارس ھا ھرات را در محاصره گرفتند و عقب آنھا روس ھا ا ستاده بود، 
قندھار و ھرات، حیثیت سھ کانون حکومتی جداگانھ بخود گرفتھ کابل، در داخل افغانستان 

و آمد ھئیت ھای خارجی ، باالحصار کابل صحنھ سیاسی شده بود، با این اوضاع رفت 
برنس خالف توقع امیرافغان در موضوع استرداد پشاور کاری بود و نتیجھ چنان شد کھ 

ناکام بھ 1838اپریل 26بتاریخ نتوانست و موقف اول خود را نزد افغانھا از دست داد و
  .ھند احضار شد
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بادادن وعده ھای پولی ازطریق قندھار و ھرات بوطن خویش برگشت و ویکویچ 
  . بدین طریق کار ھئیت ھای اعزامی پایان یافت

با مراجعت ھئیت انگلیس از کابل بھ ھند و آوازه خبر ھئیت روس بھ دربار دوست   
انگیری در دماغ انگلیس وخامت پیدا کرد و با وجود آنکھ محمد خان اندیشھ ھای سابقھ جھ

میدانستند امیر کابل دوستی انگلیس را ترجیح میدھد بھ امیر تھمت زدند کھ وی متمایل بھ 
  )) سیاست پیشروی(( لی کردن ـــــند برتانوی کھ در صدد عمـــــــــروسیھ است دولت ھ
Forward Policyمن انگلیس قلمداد کرد و اراده نمود بود امیردوست محمد خان را دش

کھ با حکومت بارکزائی قطع رابطھ کرده و حکومت سدوزائی را مجدداً در افغانستان 
  . رویکار آرد

  مایھ استعمار انگلیس ــــــت در زیر حـــــاع کھ در آنوقبدین نیت با شاه شجــــــــــ  
  ردیدند او را رو پوش تعرض و تجاوز ــــــــــــل مذاکره گــــــــــدر لودیانھ بسر میبرد داخ

  .خود قرار دادند
  فصل دوم

  تجاوز اول انگلیس بر افغانستان
)1839–1842(

ھمانا مفکوره تاریخی اصالً  تعرض اول انگلیس برافغانستان از نظر وسیع گزارشات 
تعرض قدرت ھای دیگر بود، و این مفکورهاز یعنی نیم قاره ھند ) تاج طالئی(حفظ 

محور اساسی خط مشی سیاسی و نظامی انگلیس را تشکیل میداد و برای اجرای پالن ھای 
در ) 1838(استعماری خود روی بھانھ ھای کھ ھیچ مورد نداشت در اعالمیھ اول اکتوبر 

کلکتھ نشر کرده اند، نقشھ تھاجم برافغانستان را با این ترتیب طرح کردند کھ مکناتن بھ 
برتانوی با شاه شجاع و رنجیت سنگ رابطھ قایم کرد و معاھده نماینده دولت ھندحیث 

درین ) 1838جوالی 25(ماده بین شان بھ امضاء رسید 18معروف سھ جانبھ الھور در 
معاھده مکناتن و رنجیت سنگ شخصیت ھای حقوقی بودند و اختیارات داشتند ولی شاه 

  .شجاع بھ حیث یک فرد فراری فاقد حقوق ملی بود
س ھا بھ عوض برگردانیدن شاه سدوزائی بھ تاج و تخت افغانستان وی را از انگلی  

حصھ خاک افغانی در ماورای سند از قبیل کشمیر، پشاور، دیره جات و خیبر یعنی یک 
او حدود حکمرائی دوست محمدخان بھ نفع رنجیت سنگ منصرف ساختند و ھم برباالی 

و لت انگلیس و سک باشد عقد مؤدت قبوالندند کھ با ھیچ دولت دیگری کھ مخالف دو
بود قبول روابط سیاسی قایم ننماید و ھم استقالل ھرات را کھ بدست برادرزاده اش کامران 

  .کند و مداخلھ بھ امور آنجا ننماید
با این شرایط و تعھدات عجیبی کھ بین دو حکومت و یک نفر فراری امضاء شده   

و نماینده مختار انگلیس مکناتن و شاه شجاع نیان کبود قوای انگلیس تحت قوماندانی سرج
برادران . از طریق سند، بلوچستان و دره بوالن بر قندھار حملھ کردند1839در فروری 

قندھاری از ویکویچ نماینده روسیھ نسبت بھ چگونگی کمک روسیھ و فارس استفسار کرد 
سیھ واضح گردید صداقت روولی ویکویچ صریحاً عدم ارتباط خود را توضیح کرد و عدم 

و بدون جنگ عقب نشستند و بھ بنابر آن برادران مذکور از روسیھ و فارس مأیوس شدند
  .و شاه شجاع برتخت قندھار نشست. فارس فرار کردند

در قندھار مکناتن حلقھ دیگری رابھ گردن شاه شجاع انداخت و آنرا تنگ تر   
درھشت ماده ) معاھده دوستی(ام ساخت بدین معنی کھ با شاه شجاع معاھده دیگری را بن



27

و از شاه شجاع تعھد گرفت کھ عسکر دایمی انگلیس ) 1839می 7(و بتاریخ . کردامضاء 
را در افغانستان با یک نفر نماینده سیاسی شان بگذارد و بھ این صورت قوای برتانیھ بھ 

از دره معیت شاه شجاع از طریق غزنی و کپطان و ید با شھزاده تیمور پسر شاه شجاع 
در دوجبھھ خیبر و جالل آباد برکابل حملھ کردند امیردوست محمدخان کھ میان تعرصات 

شرقی و غربی آمادگی نداشت و ھم در ھنگامھ ھای دسایس در باری و بغاوت مردمان 
از تصادم با قوای تگاب و نجراب بھ قیادت غالم محمد پوپلزئی دست و پاچھ شده بود قبل 

اگست (گذاشت خارا متواری گردید و کشور را بدست دشمن دشمن فرار کرد و درب
1839.(  
محمدخان کمکی کھ در بخارا از روسیھ تزاری انتظار داشت حاصل کرده دوست   

نتوانست لذا مایوس شده دوباره بھ افغانستان برگشت و خود را بھ انگلیس ھا تسلیم نمود و 
  .بھ کلکتھ فرستاده شد1840در نومبر سال 

  
  ه شجاع حکومت شا

)1839-1842(  
بعد ازآن کھ قشون تجاوزگر انگلیس بھ ھمرای شاه شجاع با ھمدستی یک عده   

سرداران و خوانینی کھ وطن فروشان حرفوی بودند وارد کابل شدند شاه شجاع بھ اتکاء 
انگلیس و انگلیسھا بھ اتکاء شاه شجاع چھار سال یکی پادشاھی کرد و دیگری نیمھ از 

  .اشغال نمودافغانستان را 
شاه شجاع در باالحصار کابل و مکناتن سفیر انگلیس عمالً بھ شکل صدراعظم و   

نائب السلطنھ درآمد و سرالکساندر برنس درمقر خود درخرابات کابل حیثیت وزیر داخلھ 
احواالت را بھ عھده داشت و ھم ضبطرا دارا بوده و موھن الل منشی او وظیفھ ریاست 

اسی و نظامی انگلیس در نقاط مختلف کشور مشاور امور شمرده برخی از ماموران سی
میشدند و از آنجا کھ مفکوره اقامت دایمی در افغانستان در فکر شان خطور کرده بود 

و قوای خود را درکابل ، قندھار، قالت غلزائی غزنی وردک ، چاریکار، بامیان، گندمک
بعد وسایل استراحت اینمیتوانند ازجالل آباد مستقر ساختند انگلیس ھا فکر کردند کھ 

براحت بکشند، مگر این گمان شان بیجا بود چھ ظلم و تعدی و یخود را فراھم سازند و دم
کشور القیدی و عدم رضایت مردم از آنھا تحمیل مصارف اردوی بزرگ برعواید قلیل 

بود کھ ل تحمیل مالیات اضافی، صعود نرخ ھا، تنفر مردم از شاه دست نشانده ھمھ عوام
ده ساخت و طغیان ھا شروع شد و رش بزرگ و قیام عمومی ملی را آمامقدمات یک شو

آثار فت ملی بھ پاخواستند چنانچھ اخلق افغانستان بخاطر دفاع از حاکمیت، استقالل و شر
قیام درمردمان غلزائی، زرمت، خوگیانی، حصارک غلزائی، کوھدامن و کوھستان نمایان 

سران ملی ھستھ قیام عمومی را تقویت و انکشاف ) 1841(سپتمبر گردید تا اینکھ در 
) پھلوان جنبش ملیبزرگترین (بخشیدند و درکوچھ باغ نواب بھ خانھ عبدهللا خان اچکرائی 

خان لوگری بھ حیث پالن تعرض سنجیده شد نواب زمان خان بھ حیث رئیس و امین هللا 
صلح و جنگ را بدوش کیل شد تا مسئلھ نائب انتخاب گردید و ھم شورای دوازده نفری تش

کھ برای افغانھا روز بزرگ رستاخیز ملی و )1841(داشتھ باشد و بامداد روز دوم نومبر 
پالن شان جامھ عمل پوشید، برای انگلیس روز شکست استعمار در شرق محسوب میشود 

صاحب بھ این معنی کھ پالن مطروحھ بدامنھ باالحصار کابل کھ قرارگاه مامورین و 
منصبان انگلیس بود حملھ کردند و خانھ برنس را آتش زدند و سرسبک اش را از تن 
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و خزانھ او را ) 1841نومبر دوم (وزین اش جدا کردند و در بازار ھا بھ نمایش گذاشتند 
کھ بھ منظور نفاق افغانھا از آن کار میگرفت بدست آزادیخواھان و مجاھدین افتاد و بھ 

بردند و درین قلعھ ھای دیگر انگلیس کھ در شھر کابل بود یورش روز دوم غازیان بھ 
گیرودار آوازه جھاد بھ شش گروه کابل پخش شد مردم جوقھ جوقھ درین جھاد ملی سھم 

کابل شد و قیادت وارد ) بعداً وزیر اکبرخان(میگرفتند نیکوتر از ھمھ کھ سردار اکبرخان 
شد انگلیس ھا با بکاربردن توطئھ ھا و واب زمان خان بھ وی سپرده نجھاد را در عوض 

دسیسھ ھای خویش صحنھ را برخود تنگ دیدند و فکر تخلیھ در دماغ شان جای گرفت و 
6شدند و کارتخلیھ را در درین باره با سردار اکبر خان رھبر و قاید جھاد ملی در تماس

پلیون از آغاز کردند، بازگشت انگلیس ھا از کابل مشابھ بازگشت نا) 1842(جنوری 
  . ماسکوبود

16500چھ کاروان استعمار انگلیس باشدت سرماو مخالفت قبایل مواجھ شد و از   
نفر بھ قول خودشان محض یک نفر بنام داکتر برایدن بحالت نیم جان بھ جالل اباد رسید تا 

را بھ زبان خود بھ جنرال سیل و ) انگلیس(اردوی سند قضیھ تباھی و اضمحالل قطعی 
  .ای جالل آباد بیان کندانگلیس ھ

بھ جالل آباد رفتند و قوای انگلیس آنجا را تا غازی ھا بھ قیادت سردار اکبر خان   
در محاصره گرفتند و مردم کابل خصوصاً بارکزائی ھا بر شاه شجاع بی نھایت سخت 

لحظھ بھ لحظھ بھ رفتار خویش می افزودند تا با قوایش بھ کمک غازی ھا بھ گرفتھ بودند 
ض راه در سیاه سنگ توسط شجاع عرل آباد برود و با قوای متجاوز بجنگد ولی در جال

پسر نواب زمان خان بھ قتل رسید و جسدش در چارباغ کابل کھ فعالً بھ پارک الدولھ 
بسیار تیمورشاھی معروف است دفن گردید متاسفانھ در فرصت کھ افغانستان در موقف 

قوای دشمن تحت اداره جنرال ھنوزخل کشورباریک و پر مخاطره قرارداشت و در دا
نات در قندھار و جنرال سیل در جالل آباد وجود داشت و جنرال دیگر بھ اسم جنرال 

در صدد بود کھ با قوای تازه دم خود بھ منظور انتقام گیری از پشاور بھ داخل پالک
نده و خطرناکتر دم بریده مامارش کند و در چنین فرصت کھ ھنوز مار استعمارافغانستان 

شده بود در جبھھ ملی تباین افکار و اختالف نظر بروز کرد بھ این معنی کھ قتل شاه 
بارکزائی مخالفت بین نواب محمد زمان خان و امین هللا جوانی از جوانانبدست شجاع 

نظر بین نائب امین هللا و میر حاجی پسر میر واعظ روی بعضی از مسایل خان و اختالف 
جانشین جدید شاه اوضاع کابل را متشنج ساختھ بود ولی اتفاقاً بار دیگر ندای و انتخاب 

اتفاق ا زحنجره بعضی از شخصیت ھای خیرخواه شھر کابل بلند شد و یک کمیتھ کھ 
خواند رویکار آمد کمیتھ مذکور فتح جنگ را بھ ) مجمع اتفاق و خیراندیش(وان آنرا میت

را برای جھاد با انگلیس ھا جانب قندھار و جالل حیث پادشاه قبول کرد و وظایف مردم 
  .آباد تعین نمود

این وحدت نظر تا دیری دوام کرده نتوانست و جنگ و برخورد بین نواب زمان   
خان و فتح جنگ درگیر شد اخر االمر درین گیر و دار سردار اکبرخان از جالل آباد بھ 

چاره را حصر دیدو اکبرخان را شتافت، فتح جنگ خان کابل رسید و بھ کمک نواب زمان 
بھ این امر تن در داد و جنگ خاموش اکبرخانصفت وزیر خود پیشنھاد کرد سرداربھ 

تاریخی اوضاع را طوری پیچ و تاب داد کھ باالخره پسران دو پادشاه رقیب گردید اتفاقات 
ردر موسدوزائی و بارکزائی بھ پادشاھی و وزارت یکدیگر کھ قبالً از طرف انگلیس ھا د

پدران شان پیشنھاد شده بود تن دردادند مناسبات شاه و وزیر تا دیری دوام نکرد زیرا 
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وزیر اکبرخان شاه را بھ اتھام اجنبی پرستی و خاین سخت تحت فشار گرفت بھ زندان 
انداخت فتح جنگ از باالحصار فرا کرده از راه لوگر خود را بھ انگلیس ھا در جالل آباد 

تانیھ بھ معیت وی طرف کابل حرکت کردند وزیر اکبرخان باشنیدن رسانید قوای بر
بر آمد و روانھ در صدد مقابلھ جانب کابل حرکت قوای انگلیس بھ قیادت جنرال پالک 

مگر متاسفانھ در تحت تاثیر عواطف پدری آمد نظر بھ ھدایت امیردوست آنطرف شد 
بھ کابل و سپس بھ بامیان محمدخان بھ جنگ ھای مصنوعی تظاھر کرد و خود را اوالً 

عقب کشید و از آنجا عازم تاشقرغان شد قوای پالک وسیل از جالل آباد وارد کابل شدو بھ 
اصطالح خودشان برای اعاده حیثیت و پرستیژخود بازار چتھ کابل را آتش زدند و استالف 

یکی از را کھ در آن امین هللا خان لوگری برضد شان می جنگید طعمھ آتش ساخت و زیبا 
  . یکسان کردندبھ خاک آشیانھ ھای گرم ملی را 

شجاع و کشتھ شدن شاه تجاوز اول انگلیس بر افغانستان و سلطھ چارسالھ آنھا در تحت نام 
شاه شجاع ، قتل مکناتن، برنس و صدھا سرافسران نظامی انگلیس و امحای کامل قوای 

ا این نکتھ پی بردند کھ بدیدند و سیاسیون انگلیس آنرا بریتانیا ھمھ تجارب تلخ بود کھ 
نفوس خود زور و شمشیر و تفنگ مردم آزادمنش این نکتھ آسیا را تحت نمیتوان بھ قدرت 

آورد لذا عجالتاً نظریھ اشغال و تسلط بر افغانستان از دماغ شان دور شد و دوست 
  .ساختند تا بھ افغانستان برگشتھ دوباره برتخت کابل بنشیندمحمدخان را آزاد 

در فرجام این قیام ظفرمند خلق ھای افغانستان بوسھ گرم آفتاب پیروزی عظیمی را   
برپیشانی خودش احساس کرده و فرنگیان متجاوز با افتضاع تجاوز و شکست درخون 

کمتر نشستند اگر کسی امروز ھم با انگلیستان این تابوت امپراطوری برتانیھ سفر بکند
ت کھ اشک آن خاطره ھا برصورت دیوار سنگش خشک گورستان یا کلیسای را خواھد یاف

نشده باشد و یاد آن وحشت کھ بھ رسوای انجامیده برای نسل ھای امروز و فردای 
انگلیستان و جھان جاویدانھ نمانده باشد و با این ترتیب دامنھ تعرض اول انگلیسھا

ان معناً و مادتاً این تعرض بھ انگلیسھا گران تمام شد چھ ایشدبرافغانستان چیده می شو
در تمام آسیا حتی در جھان بلکھ نھ تنھا در کھسار افغانستان پرستیز شان خساره دیدند و 

عمل خود را در افغانستان تغیر الدید کابینھ انگلیس ھا عوض شد و انگلیسھا طرزلطمھ
  .دادند و تا چھل سال دیگر کشور ما را بھ حالت خودش گذاشتند

خارات بزرگ را نصیب شدند و بطالن عقیده قوه شکست ناپذیر در مقابل افغانھا افت  
انگلیس را با ثبات رسانیدند ولی بھ این نکتھ باید اعتراف کرد افغانستان نیز ازین تھاجم 

چھ تلفات جانی سھ چند انگلیس ھا بود شھرھا، قصبات و آبدات تاریخی خساره برداشت 
ت ناگوار آن مدت طوالنی ردید و اثراصدمھ دید سیر انکشاف عادی افغانستان متوقف گ

دوام کرد تنفر و بدبینی در مقابل غریبان استعمار جو پیدا شد و این امر سبب انزواپسندی 
  . ماندن افغانستان از تمدن و فرھنگ جدید گردیدو بیگانھ 

  
  نظری بھ اوضاع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 

  افغانستان از شروع قرن نزدھم الی خاتمھ 
  اول انگلیس بر افغانستان تجاوز

  
احمدشاه ابدالی مؤسس دولت سدوزائی و بانی افغانستان معاصر و نوبنیاد با فعالیت   

  . ھای سیاسی و نظامی خویش افغانستان را بھ سرحدات طبیعی و حقیقی اش رسانید
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و توسط احمدشاه درائی و تمرکز افغانستان مستقل بنیاد گذار شھر نوین قندھاربا پیدایش 
، ھرات، کابل و غیره شھر ھا در نتیجھ پیدایش دولت نفوس در شھرھای قندھارافزایش 
قندھار بار آغاز بھ جوانھ کردن نھادو محلی دستیفیودالی افغانستان صنایع نیرومند 

دیگر بھ مرکز سیاست فرھنگ و صنعت افغانستان مبدل گردید اصناف شھری ضروریات 
  .تھیھ میدیدنداحمد شاه را یدر بار وارد و

در دوران تیمورشاه قلمرو افغانستان بدون بروز حادثھ فوق العاده بدست وی باقی   
شھر کابل بھ سرعت بھ مرکز پایتخت کشور از قندھار بھ کابل انتقال گردید و بود 

افزایش نفوس کابل رو بھ سیاست، فرھنگ، صنعت و تجارت افغانستان مبدل گردید و 
  .نھاد

مور پسرش زمان شاه رویکار شد دوره کوتاه وی مصادف با بعد از مرگ تی  
و اجتماعی جھان بوده سخت اسباب وحشت و ناراحتی انگلیسھا را عظیمی سیاسی حوادث 
کرده بود گرچھ او تصمیم داشت در داخل کشور خود مرکزیت دولت را تحکیم فراھم 

  .دانگلیس نجات دھاستعمار را از چنگال بخشد و در خارج ھندوستان 
بدست آوردن تاج و تخت پدر و ولی فعالیت شھر ادگان برای کسب قدرت و   

آنان در داخل افغانستان و فعالیت ھای سیاسی فیودالی و کشمکش ھای جاه طلبانھ یاجنگھ
  .را با تمام طرح ھای آن ناکام ساختانگلیس در مجاورت افغانستان زمان شاه 

  .اسی و اقتصادی فرو افتادو افغانستان باردیگر درگرایش انحطاط سی  
با بمیان آمدن محمود شاه و شاه شجاع کشمکش ھای جاه طلبانھ و پراگندگی فیودالی غلبھ 
کرد امور دولت در دست یک عده رجالی افتاده بود کھ در رقابت و خصومت در سر 

  . انحصار قدرت بودند
اقتصادی جامعھ ع تکامل اجتماعی،نمااین جنگھا و کشت و خونھای کامالً احمقانھ   

تیرویھای تولیدی شھرھا بھ زیر سم ستوران، وگردید و حیات عادی مردم ما مختل گردید 
صنعت و تجارت برکود مواجھ و رشد تار و ما رشد فیوداالن ، شھر ادگان و سرداران 

جامعھ بار این ھمھ جنگھای فیودالی و جنگھای تباه گردید در تمام این مراحل تلخ زنده گی 
  .قبایل را بر دوش میکشیدندسران نھ کارا

جون 17و انگلیس در بار معاھده بین افغانستان در ھمین دوره است برای اولین   
ھمرفتھ آرزوی استعمار انگلیس را از نظر دفاع نیم بھ امضاء رسید کھ روی ) 1809(

  .قاره ھند برآورده میساخت
بحرانی داشتھ امیدوار خالصھ باید عرض کرد کھ اوضاع اجتماعی این دوره شکل  
نبود موسسات علمی و فرھنگی آن بشکل قرون وسطی و مذھبی بود از تعلیمات کننده 

بسر میبرد در مذھبی یک عده محدود مردم استفاده میکردند و توده در بیسوادی مطلق 
این عصر واقیعات مھم سیاسی و انکشافات فکری و زھنی اروپا ھیچ تاثیر در جریان 

تا تعرض اول انگلیس بھ مردم افغانستان و تفکر مردم تولید نکرد ھنیت و طرزذ
کمتر دراین دوره . نمیکردنداز وسایل عصری آگاه نبودند و راجع بھ آن صحبت افغانستان 

منافع ھمھ خواھان . ندنافع و سودمند اجتماعی بدرد خورکسانی سراغ میشد بھ کارھی
و خانھ جنگی اد شخصی میکردند اغتشاشات شخصی بوده مفاد اجتماعی و ملی را فدای مف

پھنترو اقتدار خود را ھا بھ خوانین، روحانیون و فیودال ھا مساعدت کرد کھ ساحھ نفوذ 
سازند و دربین امپراطوری متحد احمدشاھی ممالک خورد و کوچک بسازند، قدرت 

ھ فیودال ھا خوانین و سران قبایل بھ مراتب از پادشاھان بیشتر شد و کار بھ جای کشید ک
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ھرکی را کھ میخواستند کمک میکردند و پادشاه میساختند و از آن بھ نفع خود بھره 
برداری میکردند و ھمینکھ مناسباتش با پادشاه مذکور خراب میشد از وی رومیتافت و بھ 

  . شخص دیگری متصل میشد
یودال خوانین و فذشاھان چون نتوانستند قدرت مرکزی را مستحکم سازند و از نفو  

ھا بکاھند آنرا از بیخ و بن بی اندازند لذا مجبور بودند با اوضاع و شرایط زمان عصر 
  .خود را توافق دھند

اعتماد بکلی رخت بربستھ بود، دستگاه ھای حاکمھ بھ انتظار تغیر و تبدیل و ازبین   
د در صدندمردم کھ صبح و شام بھ انتظار جنگ و اغتشاش جدید بود. رفتن قدرت بودند

  .متین بر آمدندع استحکام قال
. قراه و قصبات برای رقیبھای داوطلب سلطنت و جاه وجالل عسکر تھیھ میکردند  

از مردم بود طبقھ تجار کھ نتیجھ این مجادالت طوالنی و پی درپی ازدیاد مالیھ و محصول 
ز ابیشتر مالیھ را میپرداختند ھا و یھودیان تشکیل میداد قسمت واکثریت شان راھند

  .ممالک ھمجوار مھاجرت کردندبھافغانستان
اقتصاد شھری بیشتر تضعیف گردید و افغانستان موقیعت مھم خود را بھ حیث   

  .ھستھ و مرکز اموال تجارتی بین ھند و آسیای میانھ از دست داد
داخلی عدم مصنونیت تجارت و تقلیل ھای عدم موجودیت قدرت مرکزی جنگ   

پامال شد و یزراعت و کشت اراضی تاثیر مھمی وارد آورد نفوس در تنزل اقتصاد شھر
صدمھ دید شاخھ تجارت و انکشاف اقتصادی خیلی محدود و منحصر بھ تربیھ مواشی و 

  . ه بودمالداری بود صنعت ھیچ انکشاف نکرد
سیبا وجودیکھ تجار از دیار فارس، ھند، بخارا و خیوا بھ افغانستان میآمد ھیچ اجن  

خود را بھ مشکل مایحتاج خارجی در کشور موجود نبود مردم ایمی تجارتی یا نمایندگی د
جنس بھ جنس و ھم بھ وسیلھ پول میکردند، داد و ستد در بازارھا توسط تبادلھ تھیھ 

  . میگرفتصورت 
سطح زنده گی در پانین ترین سویھ بود و یک تعداد قلیل مردم سرمایھ دار بوند از   

د در مردم وجود نداشت و ھیچ جنبش سیاسی کھ بتواند نظر سیاسی نیز ھیچگونھ رش
انکشاف ذھنی مردم را تمثیل کند سراغ نمیگردید از افکار و نظریات سیاسی انقالب 
فرانسھ درین کشور مردم آگاھی نداشتند حتی آنھائیکھ قدرت سیاسی را در دست داشتند 

  .مشخص نداشتندھیچگونھ تحصیل و تربیھ سیاسی 
زمین ھای اصلی از پیکر افغانستان جدا شد و بیگانگان عالوه از آن بسا نقاط و سر  

نموده دست تجاوز را بدین خاک دراز کردند ولی از کھ در امور داخلی افغانستان مداخلھ 
ھای افغانستان در مسیر دوره ھای مختلف تاریخی مدنیت ھای شکوھمندی مردمآنجائیکھ 

ان مینازیده است و زمینھ مساعد آموزش ثمره بر پاکرده بودندکھ روزگار دراز جھان بد
بخش مدنیت ھای تابناک بوده است و انسانی ترین ثقافت ھا را تاکرانھ ھای دورترین 

و باور ھای عالی را در میان انسانھا رواج بخشیده است در پروسھ گسترش داده است
ترین افزار جنگی پھناور انقالب جھانی نیز در ابتدای ترین مراحل آن ھمیشھ حتی بسیط 

و در عمل دالورانھ بر افراشتن در فش عالیترین ایده سترا بھ سود انسانیت بکار برده ا
ھای بشری چون محبت بھ زاد وبوم عشق بیکران بھ آزادی حیثیت انسان و دفاع از حق 
در صف نخستین جای داشتھ است و از آوان کھ استعمار بھ حلقوم خلق ھا جنگ انداختھ 

ین سر زمین در نبرد بھ آن حماسھ ھای کم نظیر آفریده است چنانچھ در نبرد با امردمان
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تجاوز امپراطوری بریتانیا کھ با ھمدستی یک عده سرداران و خوانین کھ وطن فروشان 
بر کشور محبوب ما تسلط پیدا کردند اقشار و طبقات وسیع مردم ھم حرفوی بودند موقتاً 

ی را تشکیل دادند و ایمان دفاع از وطن، ناموس و از زن و مرد صفوف فشرده و متحد
کشورما باشندگانبستھ در آورد با وجود اختالف انگیزی میان شتآزادی ھمھ را بشکل م

و ایجاد نزاع ھای مذھبی، منطقوی و لسانی و اتخاذ شیوه خاینانھ و ضد انسانی و ننگین 
د خواه ترین، متجاوزترین و ما توانستند مغرورترین ، خومردمتجاوزگران، غارت گران 

. حریص ترین قدرت وقت را بھ زانو در آورند و بھ خاک شکست و زبونی در اندازند
برای ورود دوست محمد خان و وحدت را وطن از وجود بیگانگان پاک شد و زمینھ 

  .افغانستان و اصالحات مدنی آماده ساختند
  

  فصل سوم
سلطنت امیر دوست محمد خان 

1863م) -1843)
بھ نحویکھ در باال شرح دادیم چون انگلیسھا با تجربھ تلخ تسلط چارسالھ دریافتند کھ بھ 
افغانستان مانده نمیتوانند بھ فکر تجدید استقرار روابط و پیدا کردن راه حل تجدید پادشاھی 
امیر دوست محمد خان راضی شدند از آنجائیکھ امیر محبوس قصداً از تمام گذارشات و 

آمده بود ومزه تلخ اسارت و ھم از شدت گرمای ھندوستان بجانر مانده بودواقعات بیخب
را چشیده بود در بازگشت خود بھ افغانستان ھیچ شرط و یا قیدی را بر انگلیس ھا نگذاشتھ 
بود و دولت ھند برتانوی برای اینکھ عمداً افغانستان را بھ ملوک اطوائفی ھا تقسیم کرده 

نستان تولید نمایند، دوست محمد خان را امیر والیات سھ گانھ کابل، باشند و نفاق را در افغا
غزنی و جالل آباد دانستند کھ خود امیر نیز باین قرارداد موافقت کرد در قندھار سردار 
کندل خان در ھرات یارمحمد خان الکوزائی وزیر شھزاده کامران و در صفحات شمال 

  .ھندوکش میران محلی نفوذ و امریت داشتند
گرچھ امیر دوست محمد خان در نوبت دوم بھ ھمت فرزندان مجاھد افغانستان   

برتخت کابل نشست ولی او از آغاز امارت خویش کوشید کھ رھبران انقالب را کھ در راه 
حفظ مملکت قربانی ھا داده بودند و انگلیس ھا برای امحای ھریک از آنھا جایزه تعین 

  . برد و آنھا را از صحنھ بکشیدکرده بودند با انواع مختلف ازبین 
از جملھ نائب امین هللا خان لوگری دشمن سرسخت انگلیس کھ در پاداش خدمات 
تاریخی اش در باالحصار کابل محبوس گردید تا اینکھ بر اثر مشقت زندان در آنجا جان 

  . محمد شاه خان غلجائی بھ نورستان فراری شد. داد
اکبر خان کھ امید وزارت را داشت عالوه سلطان احمد خان بھ ایران رفت وزیر

عھده محروم شد تحت نظارت بود تا قادر بھیچ نوع حرکت سیاسی و این ازازینکھ 
  .نظامی در برابر دولت انگلیس نباشد

تا اینکھ توسط گولی ھای زھرآگین یک طبیب ھندی مسموم شد متباقی رھبران 
میر واعظ طرف سازش دوست محمد ملی تحت مراقبت گرفتھ شدند و از جملھ تنھا پسر 

  .خان قرار گرفت
بھرکیف، امیر دوست محمد خان با روش سیاست داخلی کھ در پیش داشت 

ا انقالبی بودند از صحنھ کشید و تاحد ممکن یمامورین را کھ مورد اعتماد وی نبودند و 
ه و تاحد جایگاه شانرا بھ پسران خود داد و سپس اراده نمود امنیت داخلی را تامین نمود
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توان بحرانات کشور را کھ زاده اغتشاشات داخلی و تھاجم خارجیان بود مرتفع سازد و 
  . وحدت افغانستان را تامین نماید

در سیاست خارجی خویش از احتیاط تمام کار میگرفت چھ دوری و تبعید وی از 
خاذ سیاست وطن و مشاھده قدرت نظامی ھند برتانوی در او تاثیر عمیق نموده بود و در ات

  .خارجی او را محافظھ کارتر ساختھ بود
سیاست خارجی امیر دوست محمد خان را بکشورھای ھمسایھ و دول خارجی 

  .میتوان چنین خالصھ کرد
.داشتن روابط عادی باھمسایھ غربی یعنی فارس.1
.عدم تماس خارجی با روسیھ و بخارا.2
دوستی با انگلیس.3

  
وش سیاست دروازه بستھ را اتخاذ کرده و درعالم امیر موصوف پالیسی انزوا پسندی و ر

سیاست خارجی خویش از ھیچ نوع ابتکار کار نگرفت و درتمام معاھدات و قراردادھای 
  :کھ با انگلیس ھا امضاء کرد تا آخر بھ آن وفادار و صادق ماند، مانند

این معاده کھ دارای سھ ماده بود بین سردار :م1855مارچ 30معاھده پشاور .1
م حیدرخان پسر دوست محمدخان و سرجان الرنس گورنر پنجاب بھ تفصیل غال

:آتی بھ امضاء رسید
.دوستی و صلح دایمی بین افغانستان و برتانیھ.1
احترام سرحدات دولتی کھ در آن وقت در دست امیر بود توسط حکومت ھند .2

.برتانوی و بالمقابل احترام متصر فات برتانیھ از طرف امیر افغانستان
. وست برتانیھ دوست افغانستان و دشمن ترتانیھ دشمن افغانستان خواھد بودد.3

معاھده مذکور کھ از یک طرف انصراف کامل امیر رااز تمام دعوی اش نسبت بھ 
والیات از دست رفتھ شرقی افغانستان بھ شمول بلوچستان روشن میسازد واز سوی 

د یک جانبھ بھ منفعت دولت این قراردا. دیگر استقالل سیاسی کشور را فدا میکند
استعماری تمام شده و انگلیس ھا ازین فرصت طالئی استفاده کرده تمام قوای خود 

تقویت کردند امیر دوست محمدخان در بدل ) 1857(را در مقابل قوای نھضت ھند 
قرارداد فوق موافقھ انگلیس ھا را برای الحاق و اشغال قندھار کھ یک موضوع 

. امیر بود حاصل کردداخلی و فامیلی خود
در ھرات بقایای دودمان سدوزائی :1857جنوری 26معاھده جمرود پشاور .2

بدست یارمحمدخان الکوزائی ازبین رفتند و یارمحمد خان حکمران آنجا نیز درسال 
چشم از جھان پوشید و پسرش سید مختار کھ شخص بی کفایت بود روی 1851

ین شاه قاجار ضرب زد رجال افغانی ھرات صحنھ آمد و سکھ خود را بنام ناصرالد
ازین وضع خوششان نیامد او را بکشند و شھزاده یوسف نواسھ حاجی فیروزالدین 
را بھ حکومت ھرات گماشتند مگر فارسیان لشکری بھ ھرات فرستاد و آن شھر را 
بگرفت امیر دوست محمد خان کھ آروزوی الحاق ھرات را بھ مرکز مملکت داشت 

ندھار فارغ شده بود توسط انگلیس ھا بھ جمرود دعوت شد زیرا قو از الحاق 
انگلیس ھا در اینوقت با شورش عمومی قوای ھند مواجھ بوده و اشغال مجدد 

باب تشویش و نگرانی ایشان را فراھم کرد لذا از استوسط فارسیان بیشتر از ھرات 
مقام تماس با دوست محمدخان خوش شدند امیر موصوف باسرجان الرنس بھ 
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جمرود مالقات کرد و موصوع مذاکرات طرفین را مسئلھ پشاور ھرات تشکیل 
میداد انگلیس ھا ادعا امیر را در باره پشاور مسترد کرده ولی بالمقابل در باره 

عده کمک دادند و معاھده را در ضمیمھ ساختن ھرات ابراز موافقت کرده و
»:آن چنین استه ماده بھ امضاء رسانیدند کھ فشرده مطالب دوازد

حکومت ھند برتانوی برای تقویت امیر در اشغال ھرات مبلغ دوازده لک روپیھ و .1
  . شانزده ھزار تفنگ با جبھھ خانھ کمک میکند

امیر تا مدت دوام جنگ نمایندگان برتانیھ را در کابل، قندھار و بلخ برای اخذ .2
.اطالعات اجازه اقامت داد

بھور و اطالع پیشنھادات دولت خارجھ انصراف توجھ دوست محمدخان از پشا.3
.انگلیس 

.در افغانستانپذیرفتن یک نفر مسلمان ھندی بھ حیث نماینده انگلیس.4
در الحاق ھرات نزدیک ساخت ولی آرزویشاین معاھده گرچھ دوست محمدخان را در 

انگلیسھا آنرا از روی مجبوریت انجام دادند و خود را از آنطرف مطمئین ساختھ و دوست
محمدخان را بھ آنجا مصروف ساختند دوست محمدخان بھ اثر این معاھدات نھ تنھا از قیام 
ھند برضد انگلیس استفاده نکرد مسئولیات تاریخی را بھ عھده گرفت بلکھ اقدامات خود را 

ارنلدفلیجر امریکائی . مام ھرات نظر بھ مشوره انگلیسھا بھ تعویق انداختضبرای ان
  :مینویسد

یردوست محمد خان در قضیھ قیام عساکر ھندی بھ مقابل انگلیسھا تاثیری مثبت بیطرفی ام
عسکر جدید کھ در پنجاب برای سرکوبی عساکر 34000برای انگلیسھا داشت زیرا 

بودند یعنی اگر بالعکس امیر وضع ) پشتون(متمرد ھندی استخدام نمودند عموماً افغان 
افغانھا طبعاً برضد انگلیس قیام مینمودند بھر مخاصمت را بھ مقابل انگلیس اختیار میکرد

کیف امیردوست محمد خان در زمان قیام ھند کھ برای انگلیسھا یک درس عبرت و 
تازیانھ تنبیھی بسیار موثر بود دست بستھ نشستھ بود برای اینکھ توجھ مردم افغان را بھ 

ن کھ تا آنوقت سمت دیگر معطوف سازد متوجھ صفحات شمالی یعنی بلخ، قطغن، بدخشا
  .خودسرانھ بسر میبردند گردید

  
  :لشکرکشی ھای امیردوست محمدخان

  
زاده حبمردم تگاب و نجراب تحت سرکردگی صا: م1845شورش تگاب و نجراب .1

خان برای سرزنش آنھا رفت و آن اکبرجانان بنای بغاوت را گذاشتند وزیر محمد 
بعد از فتح این فتنھ وزیر . تفتنھ را خاموش ساختھ بھ دادن مالیات مجبورشان ساخ

موصوف جھت سرکوبی مردمان ماماخیل خوگیانی فرستاده شد این شورش نیز 
خاموش گردیده ولی وزیر اکبر خان درین اثنا درجالل آباد از جھان درگذشت 

. و جسدش را نظر بھ وصیت خودش بھ مراز شریف بھ خاک سپردند) 1845(
.ی بھ مردم افغانستان بودمرگ این وزیر دانشمند ضایعھ بزرگ مل

مقارن تھاجم اول انگلیس بھ افغانستان رنجیت سنگ : م1848لشکرکشی بھ پشاور.2
نقاق دامنگیر خانواده اش یو بعد از مرگ و) 1839(نائب الحکومھ پنجاب مرد 

گردید انگلیس ھا در پی کمین بودند ازین نفاق استفاده برده سند را ضمیمھ خاک 
اختالفاتدلیپ سنگ حکمران سکھا کھ تمام ) 1845(و در ) 1843(خود ساختند 
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ھا میدانست بادولت ھند برتانوی اعالن جنگ داد انگلیسداخلی دولت خود رااز 
آغاز گردید و شورش و اوقات مختلف این جنگھا و مجادالت در نقاط مختلف 

عمومی سکھا علیھ انگلیسھا شروع شد دوست محمدخان براثر اصرار و فشار 
رین خود یک دستھ سپاه را بھ پشاور فرستاد و آنرا بدون مقاومت اشغال کرد مشاو

زیرا سکھا درین فرصت حاضر بودند پشاور را بھ صاحب اصلی اش یعنی افغانھا 
کرد و قوای انگلیس سکھا رابھ کلی در پنجاب مضمحل1848تسلیم کند در 

تغیر این وضع کلی سقوط داد دوست محمدخان با سلطنت پنج سالھ سکھا را ب
ترسیده و پشاور را کھ در تصرف داشت تخلیھ کرده جانب کابل آمد وبھ این قسم 

.کھ بدست آورده بود از دست دادرا پشاور 
امیردوست محمدخان برای : 1848لشکرکشی بھ صفحات شمال ھندوکش .3

بودند سردار خودسر سرکوبی حکام و امرای صفحات شمال کھ تا این دم 
حکمران ھزاره جات رافرستاد سردار موصوف در لشکرکشی محمداکرم خان 

ھای خود بدان سمت توانست روسا و میران بلخ، آقچھ، شبرغان، ایبک، اندخوی، 
تادیھ مالیھ بھ حکومت ھتاشقرغان، سرپل و قطغن را سرکوب نموده و ایشانرا ب

و با این قسم صفحات شمال جزو حکومت مرکزی گردیده و دست ارمرکزی واد
.اه بخارا باردیگر از آنجا کوتاه شدش

) 1854(دل ز فوت سردار مھردل خان و سردار کھنبعد ا: ق قندھاراالح.4
موضوع اشغال حکومت دست بھ جنگ زدند و باالخره رحم دل ربازماندگان شان ب
سران کھندل خان وساطت دوست محمد خان را پیشنھاد کرد امیر پخان با یکی از 

بھ پیشنھاد مذکور ابراز موافقھ قع را از خدا میخواستخان کھ مودوست محمد
انگلیس ھا مذاکره کرد و موافقھ آنھا را گرفتھ یک تعداد با نمود و درین باره 

عسکر جانب قندھار فرستاد این عسکر در ظاھر بھ غرض صلح و آشتی ولی در 
رادران دوست محمد خان با بازماندگان ب. باطن بھ منظور الحاق قندھار حرکت کرد

قندھاری مشوره نموده و گفت چون دعوی داران حکومت زیاد است بنابران بھتر 
آنست تا مالیھ قندھار بین شما توزیع شود، واز حکومت دست بکشید این پیشنھاد 
مورد قبول سرداران واقع شد و امیردوست محمد خان زمام امور قندھار را بھ 

وبھ این . ران قندھاری بھ کابل آمدسردار غالم حیدرخان سپرده و خودش با براد
. ترتیب قندھار را ضمیمھ حکومت خود ساخت

محمدقبالً اشاره کردیم کھ پس از کشتھ شدن سعید): 1862(ھرات حاقال.5
یدراندر محاصره گرفتند و عیسی خان برحکمران ھرات، فارسیان ھرات را

قتل رسانیدند، امیردوست راکھ مردانھ وارد در مقابل قوای فارس دفاع کرده بود بھ 
محمدخان بعد از ضم کردن قندھار و رویدادھای ھرات بھ انگلیستان مراجعھ کرد 

دولت ھند برتانوی کھ از طریق مذاکره و دیپلوماسی بھ عقب . و طالب کمک شد
با امیردوست محمد خان کھ ) 1857(کشی قوای فارسی موفق شدند در معاھده سال 

لت انگلیس در الحاق ھرات کھ دروازه ھندش مینامنیدند در مقابل وفاداریش با دو
وعده کمک دادند فارسیان از تھدید انگلیس فوراً سلطان احمدخان برادرزاده و 
داماد دوست محمد خان را کھ در دربار فارس بود بھ حیث حکمران ھرات مقرر 

بود حکومت مستقلآزادیخواهسلطان احمدخان کھ یک مرد وطن خواه و . کردند
خود رادر ھرات اعالن کرد و ازین تاریخ تا مدت پنج سال در آنجا سراقتدار بوده 
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نتیجھ . انگلیسھا نماینده خود را بھ حضورش فرستادند تا نظریھ او را معلوم کند
برای انگلیس منفی بود زیرا حکمران مذکور دشمن سرسخت انگلیس بوده وجود او 

نماینده روسیھ خانی کوفرا بھ حضور ود و برعکس نببرای انگلیسھا خاطر خواه 
امیر دوست محمدخان کھ بواسطھ نماینده برتانیھ از تدرین فرص. خود پذیرفت

آمادگی دولت مذکور برای الحاق ھرات اطمینان حاصل کرده بود جانب ھرات 
سلطان احمد خان در داخل گرفتدر محاصره و آن شھر را) 1861(حرکت کرد 

و پسران وی ماه تا اینکھ در داخل محاصره درگذشت دحصار مردانھ وار جنگید 
دیگر مقابل دوست محمد خان با پسرانش جنگیدند ولی باالخره مردم ھرات بھ ستوه 

بدین طریق دوست محمد خان گشایندآمدند وفیصلھ کردند کھ دروازه شھر را ب
لطنت بھ حیث آخرین کارنامھ اش در تاریخ دوره سھشھر را فتح میکند و این واقع

در 1863جون 9او ثبت میگردد، امیر چند روز بعد از فتح ھرات مریض شده در 
. مدفون شدگاندگاهگذشت و در جوار خواجھ عبدهللا انصاری در 

  :نظری بھ دوره امیردوست محمدخان
ی وعشرت پروری، تردد خویش دو نوبت بامیر دوست محمد خان باشخصیت جاه طل

اری او یکنوع امارت مشترک بود کھ افغانستان بین پسران سلطنت نمود، دوره اول حکمد
حکومت میکرد، نھپاینده خان تقسیم شده بود و ھر برادر درمنطقھ حکمرانی خود مستقالً 

سال بھ طول انجامید مرکزیت مملکت قویتر گردید و نفوذ 20اما در دوره دوم کھ قریب 
  .ش تقسیم شدبرادران وی از بین رفت و قلمرو امیر در بین پسران

در ساحھ سیاسی باید عرض نمودکھ طرزحکومت دوست محمد خان مانند تمام شاھان دول 
ھمسایھ و کشورھای شرقی آن عصر مطلقھ بوده و بصورت مطلق العنان حکومت میکرد 

ھیچاز آنجا کھ بھ . تمام قدرت و صالحیت ملکی و نظامی در شخص خودشاه متمرکز بود
ماد کرده نمیتوانست ازین جھت بھ احدی صالحیت و قدرت شخص ولو پسرش میبود اعت

با وجود این ھمھ مطلق العنانیش در بار او از دبدبھ شاھانھ . ھم مملکتی نمیدادمدر امور 
عاری بوده و ازین نگاه طرز اداره او بیشتر از رسوم و عنعنھ باستانی کشور اخذ شده بود 

برای اداره امور بھ مشاھده نمیرسید در دوره وی کدام نوع تشکیالت واقعی و اساسی
امیر صدراعظم نداشت و لقب وزارت را نیز رسماً بھ ھیچ کس نداده بود با شخصیت 

وسپھ ساالری اردو را بھ عھده داشت و در دبومطلق العنانی خود در ھمھ امور مقتدر
قیام )ق.ھـ1257(م 1842درسال ( غیاب وی پسرانش قوماندانی قوا را بھ عھده میگرفتند 

ملی افغانھا بھ تجاوزات انگلیسھا در افغانستان خاتمھ داد وطن خواھان ھندوستانی ازین 
اقدام افغانھا درس خوب را یاد گرفتند و ازھمان وقت شاھد قبل از آن تاریخ نیز در فکر 

امیر دوست محمد . بر انداختن قیدھای اسارتی بودند کھ انگلیسھا بھ گردن آنھا نھاده بودند
ن در دوره دوم خود عھدنامھ ھای بادولت انگلیس امضاء نمود کھ بر اثر آن استقالل خا

افغانستان فنا گردید ودشمن مغلوب باردیگر درکشور ما نفوذ پیدا کرد ومقارن بھ امضاء 
معاھده دوم پشاور بود کھ انقالب ملی وتاریخی ھند آغاز شد مردم افغانستان وطبقات آن 

خواھش کردند کھ برضد دشمن لشکرکشد مگر امیردوست از امیر دوست محمدخان
محمدخان بھ ھمین قدرکھ امارت افغانستان بھ اوتعلق گرفت ودرخانواده او 

رفتار او درتمام مدت انقالب ھند بھ متصرفات انگلیس " برقرارخواھندماند راضی بود لذا 
رجھ وفاداری را منتھی د1857در ھند کامالً دوستانھ بود در رعایت شرایط عھدنامھ 

  ."نسبت بھ دولت انگلیس نشان داد
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امیر دوست محمدخان باوجودیکھ در اثنای دوری از وطن درھندوستان مفصالً بھ سیر 
و سیاحت پرداخت راجع بھ موسسات و تکنالوژی غربی و پیشرفت ھای مدنی آنان کسب 

از کرد برای وطن آمد و نوبت دوم سلطنت خود را آغھمعلومات نمود، لیکن حینیکھ ب
تطبیق اقتتباس آن تا اواخر سلطنت خود کدام اقدام واقعی و اساسی بھ عمل نیاورد و حتی 
ھمان اصالحات محدود نوبت اول خود را شروع نکرد در واقع امیردوست محمد خان 
کدام اساس برای اصالحات نداشت و در نوبت دوم بھ جز از تامین امنیت داخلی و وحدت 

فظ قوای عسکری سیستم عصری چندان کارمھم در ساحات مدنی، سیاسی و تشکیل ح
تجارت افغانستان درین . دادنعمرانی، صنعتی، زراعتی، فرھنگی، ثقافتی و کلتوری انجام 

دوره نسبت بھ دوره ابدالی کوچک بود این ساحھ بسیار تنزل کرده بود واین تجارت در 
طوری روسیھ و بریتانیا برای گسترش جھت منافع بریتانیا تغیر فاحش یافت و ھردو امپرا

تاجران افغانی از تجارت مبادلھ . نفوذ سیاسی و تجارتی خود تپ و تالش میورزیدند
عقب ماندگی (( کاالھای ھند بریتانوی وروسیھ تزاری سودھای ھنگفت می اندوختند 

کز مناسبات کھن تولیدی رونق تجارت نفوذ استعمار و ورود کاالھای صنعتی اروپا و تمر
ی روزافزون جمعیت شھری افزایش نیازمندیھای مردم ھمھ و ھمھ شرایط بالنسبھ مساعد

بروژوازی ملی دربطن فیودالیزم افغانستان پدید آورد و دربطن طفھبرای بستھ شدن نرا
چنین شرایط و مناسبات کامالً پوسیده فیودالی ھستھ پرتالش بورژوازی ملی روبھ تشکل 

  )).ه طبقھ کارگر از درون این اوضاع واحوال سربلند کردنھاد وجوانھ ھای رویند
وحدت 1863درقبال نارسائی ھای امیردوست محمد خان با الحاق ھرات در ماه می 

  . سیاسی افغانستان موجوده تأمین گردید
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  فصل چھارم
  دوره اول سلطنت امیرشیرعلی خان

)1863–1866(  
  

م از جھان پوشید ھنوز روز سوم در ھرات چش1863امیر دوست محمدخان در سال 
وفات او برگزار نشده بود کھ جنگ و ستیز و نزاع بین پسران او آشکار گردید و ھریک 
ادعا سلطنت را در سرپرورانیده و بر امیر شیرعلی خان کھ ولیعھد پدر بود ودر ھرات 

یب این دوره آشوب اغتشاش وعدم امنیت مدت قر. اعالن پادشاھی کرده بود شورش کردند
پنج سال بھ طول انجامید و امارت افغانستان بین برادران چندین بار دست بھ دست گشت 
افضل خان، اعظم خان باسردار عبدالرحمن خان متحد شده برعلیھ شیرعلی خان قیام 

  . کردند
فیودال ھا و اشراف رقیب ازین موقع بھ نفع خود استفاده کرده آتش این جنگھای داخلی 

و سیاست استعماری انگلیس نیز آن بودکھ این نزاع و خانھ جنگی . اشترا فروزان نگھمید
ھا دربین مردم صلحشور افغانستان کھ قبالً ضربات کوبنده آنان را دیده بودند دامن زنند و 

رسانیده از آن بھ سود خویش بھره برداری   را ازین طریق بھ تحلیلمردانقوای این شیر
بعداز اعالن پادشاھی و فراغت از امور ھرات بھ بھرحال امیرشیرعلی خان . نمایند

نخستین کسانی بھ مخالفت او برخواستند افضل خان واعظم . قندھار و از آنجا بھ کابل آمد
در مقابلھ کھ اعظم خان با شیرعلی خان نمود اعظم خان شکست خورد و بھ . خان بودند

قریب یکصد کلدار معاش بھ خاک ھند برتانوی پناه برد و در راولپندی انگلیس ھا روزانھ
  .اسم مھمانی برایش تادیھ میکردند

  
  :مناسبات امیرشیرعلی خان با انگلیس ھا

بعد از انکھ شیرعیلی خان اندکی نفس براحت کشید درصدد برآمد کھ از سلطنت   
خود بھ دولت برتانیھ اطالع دھد و کمکھای مادی را کھ دولت برتانیھ با دوست محمدخان 

حکومت ھند برتانوی وی را از ھمان آوان طفولیت مخالف . نیز ادامھ دھندمیکرد با وی 
خود میدانستند و تا ھنوز بھ افکار این شاه جدید پوره واقف نبود بھ بھانھ اینکھ سلطنت شاه 
جدید را ھنوز برادرانش بھ رسیمت نشناختھ اند کمک ھای موعود عصر دوست محمد 

  .خان را قطع کرد
مادی درحقیقت بنیان سلطنت شیرعلی خان را متزلزل قطع کردن کمک ھای  

ساخت و ھم یکی از علل ناکامی شیرعلی خان در نوبت اول ھمین مناسبات متردد آمیز 
برتانیا بوده و عالوتاً انگلیسھا بھ این ھم قناعت نکرده محمد اعظم خان را در ھند جا داده 

  .دست میزدندافغانستانایو از آنجا تقویتش میکردند، و عمداً در خانھ جنگی ھ
ت شاختن ولیھد قانونی دوست محمدخان یعنی یبھرصورت انکار بریتانیا از برسم  

بروز بدبینی بین امیر افغانستان شیرعلی خان و سلطنت اش توسط بریتانیا باعث ظھور و 
  . و دولت بریتانیا گردیده و مقدمات جنگھای طوالنی اساس گذاشتھ شد

    
  :خانجنگ با محمد افضل

فضل خان از رویھ شیرعلی خان در مقابل برادر سکھ اش اعظم خان و فرار او ا  
شیرعلی خان سپاھی برای سرزنش او . رنجیده خاطر شد و از فرستادن مالیھ انکار کرد
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واقع شد و بھ نفع شیرعلی ) در دره ھندوکش(فرستاد جنگ بین طرفین در مقابل باجگاه 
ر و پسرش عبدالرحمن خان فرار کرده نزد شاه بخارا بھ خان انجامید، افضل خان دستگی

  .غرض اخذ کمک رفت ولی بھ مرام خود نرسید
  :جنگ با محمد امین خان

درین اثنا امیر اطالع گرفت کھ توطئھ قتلش توسط جالل الدین ابن وزیر اکبر خان   
محمد چیده شده لذا اعتمادش از نزد برادران سلب شد و برای سرکوبی آنھا مخصوصاً 

امین، حکمران قندھار کھ با جالل الدین بھ تماس بود حرکت کرد، جنگ در مقابل کجباز 
جلدک قالت درگرفت و محمدامین خان و محمد علی خان پسران امیرکشتھ شدند وشیرعلی 
خان ازین واقعھ بھ اندازه متاثر گردید ه در خرقھ مبارک در قندھار اعتکاف کرد و با 

  . انزوا نشست
رحمن کھ در بخارا منتظر فرصت بود باشنیدن این واقعھ بھ اعظم خان در عبدال  

صفاحات شمال یکجا شود ھمان بود کھ اعظم در راولپندی امروزی اطالع داد کھ با او 
خان از نزد انگلیس ھا کھ در راولپندی بود بھ کمک شان از راه چترال بطرف بدخشان 

  .رفت و با عبدالرحمن خان پیوست
    

  :بلسقوط کا
اند بھ سمت کابل حرکت کردند و قبل از ورود اً عبدالرحمن خان و اعظم خان متفق  

بھ کابل بھ شیرعلی خان احوال دادند کھ افضل خان را رھا کند و اورا دوباره بھ حکومت 
  . صفحات شمال بفرستند

شیرعلی خان ازین امر انکارکرد ھمان بود کھ شیرعلی خان ھنوز در قندھار بود   
بل بدست عبدالرحمن خان و اعظم خان افتاد، شیرعلی خان از قندھار با سپاه خود کھ کا

جانب کابل آمد وعبدالرحمن خان جانب غزنی رفت و در سید آباد والیت میدان وردک 
شکست خورد و عبدالرحمن خان فایق شده خان امروزی جنگ خونین رخ داد شیرعلی 

د و در ھمانجا بھ افضل خان اعالن پدرخود افضل خان را از محبس غزنی نجات دا
سلطنت کرد شیرعلی خان در دروه سلطنت اول خود تمام وقت خود را صرف جنگ با 

  . برادران خود نمود و کدام کاری مھم درین دوره انجام داده نتوانست
  

  فصل پنجم
  سلطنت امیرمحمد افضل خان

  )م1866-1867(
  )ھـ ق1284–1283(

  
دشاه عادی بوده و کدام مفکوره و پالن معین و مشخص برای امیر افضل خان کھ یک پا

  .مملکت نداشت بزور شمشیر پسر خود عبدالرحمن خان رویکار شد
افضل خان از سلطنت خود بھ حکومت بریتانیا اطالع داد و طالب کمک شد ولی   

الرنس حاکم اعالی ھند سلطنت او را تبریک گفتھ نمایندگان مسلمان ھندی را بھ دربارش
مقرر کرده و از دادن کمک خود داری کرد و درجواب گفت تانفاق و خانھ جنگی در 

  .افغانستان ازبین نرود بھ ھیچ طرف کمک داده نمیشود
  .شان ادامھ جنگ ھای داخلی افغانستان بودعمدهدرحالیکھ غرض   
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نوبت باز تدارک سپاه دید و بھ طرف کابل آمد ولی در این بودشیرعلی خان کھ در قندھار 
نیز از طرف عبدالرحمن خان در قالت شکست خورد و بھ ھرات نزد یعقوب خان 
پسرخود رفت، شیرعلی خان در ھرات بودکھ فیض محمد نام کھ سابقاً از طرف شیرعلی 

شیرعلی . خان حاکم آقچھ مقرر شده بود بھ او پیام فرستاد و اظھار کمک و آمادگی نمود
پیوستھ شد و ھردوی شان متحداً بعد از عبور از خان از طریق میمنھ و مزار بھ او 

خاواک داخل پنجشیر شدند، در مقابل شاه عبدالرحمن خان فرستاده شد ودر بازارک 
پنجشیر در نتیجھ جنگ فیض محمدنام کشتھ شد و شیرعلی خان بھ بلخ گریخت درین اثنا 

یارت افضل خان بنابر مریضی درگذشت و جسد او را در قلعھ حشمت خان متصل ز
  .شھدای صالحین بھ خاک سپردند

دوره سلطنت افضل خان بسیار کوتاه یعنی قریب یک سال بود وھیچ کارمھم کھ   
  . قابل ذکر باشد از او بھ عمل نیامده است

  
  فصل ششم

  سلطنت امیر محمد اعظم خان
  )م1868–1867(

  )ش.ھـ1285–1284(
  

ت رسید، او مرد محبوب، کار سلطناعظم خان نیز بزور شمشیر عبدالرحمن خان بھ 
زموده ولی خود خواه و جاه طلب بود در زمان حیات امیر دوست محمدخان در قضایای آ

در عھد مرحوم دوست محمد خان واسطھ ((... مشورت قررا میگرفتردسیاسی مو
لی ودرزمان بلوای ھندوستان عموم اھا. دوستی بین پدرش و انگلیس ھا ھمین سردار بود

با طاعت و تبعیت دوست محمد خان بودند، کھ کمافی السابق ضمیمھ ایل پنجاب م
.)) افغانستان بشود سردار محمد اعظم خان رای نداد و نگذاشت استدعای آنھا قبول شود

اعظم خان بعد از جلوس خواست عبدالرحمن خان را از مرکز دور دارد، چنانچھ بھ بھانھ 
  . ات شیرعلی خان در بلخ باشداو را بھ صفحات شمال فرستاد تا متوجھ اقدام

عبدالرحمن خان با وجودیکھ نمیخواست از مرکز دور باشد این امر را قبول کرد و عازم 
آن والیت و در آنجا متوجھ میران وخونین سمنگان، خلم، تختھ پل، جوزجان آقچھ گردید و 

آنرا در بلخ جانب فاریاب رفت و واداشت بعد از فراغت امور والیتآنھا را بھ اطاعت 
  .محاصره گرفت

شیرعلی خان از مصروفیتھای عبدالرحمن خان در صفحات شمال اطالع حاصل   
کرد، با پسر خودیعقوب خان عزم قندھار نمود وپسر اعظم خان را نائب الحکومھ قندھار 

اعظم خان موقیعت خود را در خطردید، فورا . بود شکست دادند و جانب غزنی پیش آمد
اشتھ بھ کمک برسد، عبدالرحمن فرستادند تا محاصره فاریاب را گذبھ عبدالرحمن پیام

اطاعت نموده وارد کابل شد وبا اتفاق محمد اعظم خان جانب غزنی رفت و درمقام خان
شش گاو جنگ سخت بین شیرعلی خان و عبدالرحمن خان درگرفت، چون عساکر 

شیرعلی خان مؤفق شده مانده و ذلھ سفرطوالنی بودند شکست خوردند و خان عبدالرحمن 
. فاتحانھ وارد کابل شد و بعد از دونیم سال در بدری وارد کابل شد وبھ تخت کابل نشست

اعظم خان بھ ایران فرار کرد و نزد شاھان فارس پناه برده و در آنجا مریض شده مرد و 
  .در شھر بسطام مدفون گردید
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قبول نکرده و از اعظم در رفتن بھ ایران را عبدالرحمن خان مفکوره اعظم خان   
خان جدا شده بود جانب بخارا رفت و حکومت روسیھ تزاری از او استقبال خوبی در 

ن حکمران ترکستان روس مذاکره و مادر سمرقند بودکھ با جنرال کوف. سمرقند بجا آورد
  .مالقات انجام داد ومعاش ماھانھ برایش مقرر گردید

سن پطر زبرگ پایتخت روسیھ گرچھ حکومت روسیھ تزاری از اوخواست در  
برود ولی امیر نخواست از افغانستان دورباشد لذا گاھی در تاشکند و زمانی در سمرقند 

  .بسرمیبرد
جمال الدین سید اعظم خان در مدت کوتاه سلطنت خود بھ کمک وزیر دانشمند   

ام افغانی پالن ھای عمرانی راروی دست گرفتھ بود از جملھ اولین مجلھ افغانستان بن
یاد میشد نشر شد ولی پالنھای مربوط بھ تشکیالت اداری بھ سیستم جدید نسبت )) کابل((

  . کوتاھی وقت عملی نگردید
  فصل ھفتم 

  سلطنت دوم امیرشیرعلی خان
  )م1878–1868(

  
بعد از شکست دادن امیر اعظم خان و عبدالرحمن 1868امیر شیرعلی خان در اواخر 
کابل شده برتخت سلطنتی جلوس کرد وقایع و اوضاع دوره خان درشش گاو مجدداً وارد 

معرفی تمدن جدید در افغانستان ، نفاق : سلطنت او را سھ موضوع مھم تشکیل میدھد
خانوادگی در فامیل شاه، و مشکالت سیاسی کھ زاده تصادم دو دولت امپریالیست روسیھ و 

  .دانگلیس بود و منجربھ تعرض دوم انگلیس بر افغانستان گردی
  
شیرعلی خان در افغانستان زمانی برسرقدرت رسید : ی تمدن جدید در افغانستانفرعم. 1

کھ در اروپا انقالبات بورژوائی وسقوط فیودالیزم در عده از کشورھا انجامیده بود، 
انقالبات موانع موجود در راه تکامل نیروھای تولیدی از پیش پابرداشتھ و رشد نیروھای 

یش شدت بخشیده و زمینھ انقالبی را در ساحات تکنالوژی و اختراع مزبور را بیش از پ
این انقالب کھ موجب گذار از مرحلھ مانو فاکتوری بھ وصل . ماشین فراھم نموده بود

امیرشیرعلی خان پادشاه روشنفکر و . ماشین گردید بنام انقالب صنعتی یاد شده است 
انستان و معاصر انقالب صنعتی اروپا بعد وطن خواه و اولین بینان گذار تمدن جدید در افغ

از ھند بریتانوی باز دید بعمل آورد، آفاق فکری او وسعت و گسترش 1869ازآنکھ در 
یافتھ و عالقھ اش در قسمت تکنالوژی و تمدن غربی زیادتر گردیده و او را تشویق کرد تا 

کھ وحدت درداخل کشور خویش دست بھ یک سلسلھ اصالحات داخلی بزند ودر فرصت 
سیاسی افغانستان با از بین رفتن اکثر رقباو دعوی داران سلطنت حاصل شده بود رنگ و 

امیر شیرعلی خان بزرگترین موسس مدنیت و تحوالت فرھنگی و . رخ تازه بخشید
صنعتی کشور محسوب گردیده و دوره وی مقارن بازمان است کھ ازیک طرف انقالب 

ز سوی دیگر کشور ھای مستقل اسالمی نھضت ھای صنعتی اروپا آغاز گردیده بود و ا
سیاسی و اجتماعی خود را در برابر تجاوزات استعماری اروپائی آغاز کرده بودند و 
ازطرف جاپان از حالت انزوا برآمده، دروازه تمدن غرب را بروی کشور خود باز کرده 

ده شد و یکی از بود، ھمزمان با وقایع سابق الذکر در افغانستان نیزراه اصالحات کشو
بود کھ )) پیش آھنگ نھضت ھای شرق (( پیشقدمان این نھضت سید جمال الدین افغانی 
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امیر شیرعلی خان از نظریات و مفکوره ھا وپالنھای این دانشمند جلیل القدر وانقالبی 
  .استفاده کرد و برای بار اول پروگرام عصری شدن کشور را آغاز نمود

100الی 80و استقالل کشور از تعرض بیگانگان بھ تعداد امیر بھ منظور حفظ آزادی 
ھزار عسکر منظم مجھز با قواعد، فنون و اسلحھ غربی و عصری تھیھ کرد و آنرا در 
ھشت مرکز نظامی چون کابل، جالل آباد، شیرآباد، قندھار، کرم ھرات، میمنھ و بلخ 

ھا، چاپخانھ)1875(رد متمرکز ساخت جریده شمس النھار جھت تنویر اذھان مردم نشر ک
را وارد نمود، و در آن برخی کتب، جراید، تعلیمات نامھ ھا، و لوایح را چاپ مینمود 

شعبات امھ را کھ دارای عاولین مکتب . برای ساختن توپ و تفنگ کارخانھ تأسیس نمود
عرفانی را مرتفع ساخت و دو عسکری بود بازنمود، و با این جنبش خود دوره رکوملکی

در تقویھ و انکشاف زبان پشتو کوشید، و پستھ خانھ ھا تأسیس گردید و تکتھای پوستی 
باانواع مختلف بھ طبع رسید، و سیستم پوستھ رسانی سر و صورت بھتر گرفت، بھ تقلید 

را )) شیرپور)) ((شیرآباد((از شھر احمد شاھی قندھار اساس یک شھر جدید موسوم بھ 
برای رھایش عسکری در ساحھ دوھزار جریب در دامنھ تپھ خواجھ رواش 1870در

گذاشت و درنظرداشت فراز تپھ را برای حرم سرای و قصر سلطنتی خود تخصیص دھد 
و بعد تر در پیرامون بیرون قلعھ عسکری آھستھ آھستھ شھری را وسعت بدھد ولی از 

د، اجرت کارگران تادیھ میشد در نقشھ وی بجز از اعمار قلعھ چیزی دیگری آباد نش
امیر شیرعلی خان دراصالح امور . حالیکھ قبالً اعمار ساختمان ھا بشکل بیگاری بود

بھ منظور تامین و . مالی صرف مساعی کرد وپرداخت مالیھ از جنس بھ نقد عوض گردید
.تعمیم عدالت بھ اقدامات جدی متوصل شد، و حکام ظالم و ھنگامھ جو را از بین برد

1874تشکیالت اداری کشور را بھ طرز جدید تبدیل کرد و اولین کابینھ ملی افغانستان در 
در ریاست صدراعظم وقت یعنی سیدنور محمد شاه فوشنجی ملقب بھ لوی مختار تشکیل 

. شورای دولت کھ متشکل از دوازده عضو بود از طرف شاه انتصاب میشدند. جلسھ داد
  .نماینده داشت نیز تشکیل جلسھ دادلویھ جرگھ کھ دوھزار1875در 

با این نکتھ باید اعتراف کرد کھ امیر شیرعلی خان : نفاق فامیلی و بغاوت یعقوب خان. 1
تصادی، صنعتی و عمرانی باوجود کارھا و اقدامات نیکش برای ترقی امور عرفانی، اق

تکب شد و و سھوبزرگ را در سیاست داخلی مانند اکثر شاھان افغانی مرکشور یک خبط
از ولیعھد نمودن پسر خوردسال خودش شھزاده عبدهللا خان بود کھ پسران : آن عبارت بود

بزرگش ھمچو یعقوب خان و سردار ایوب خان ازین وضیعت امیر آزرده خاطر شده بنای 
شورش و اغتشاش و بغاوت را گذاشتند، خصوصاً شھزاده یعقوب کھ خود را از ھرنگاه 

  .ت بھ شورش و بغاوت آغاز کردمستحق ولیعھدی میدانس
ھ کریم بخش بیشتر ملانگلیسھا ازین جریان داخلی استفاده کرده توسط جاسوسان خود از ج

  .بھ تحریک یعقوب خان پرداختند و حتی توطئھ مرگ امیرپی ریزی شد
سلطنت شیرعلی خان را متزلزل ساخت بنیاناساس و و حقیقتاً این نفاق و خانھ جنگی 

عقوب خان موقع بود مامای یعقوب خان توسط امیر شیرعلی خان بھ اتھام قتل اولین اقدام ی
شھزاده یعقوب بھ تحریک عده از مردم از باالحصار فرار . یک سیاح انگلیسی حبس شد

در قلعھ مادر وزیر مقام گرفت و سپس از آنجا بھ قندھار گریخت شیرعلی یدر چھاردھ
سرزنش وی جانب قندھار فرستاد و یعقوب خان خان سپھ ساالر خود فرامرز نام را برای 

از قندھار جانب سیستان و از آنجا بھ ھرات گریخت شیرعلی خان سخت عصبی شده و بھ 
ھرات رفت گرچھ قبل از رسیدن امیر بھ ھرات مردم ھرات بھ این عمل شھزاده یعقوب بنا 
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ترسید از پدر ت کار میکردند مگر یعقوب خان کھ از عقوببھ سابقھ اش ھمراھی وی را
  .طالب عفو شد

و میراخور رامقرر کرد تا . شیرعلی خان او را عفو کرد بھ حکومت ھرات مقرر کرد
یعقوب خان باردوم وقتی بنای مخالفت با پدر را گذاشت کھ امیر . اعمال او را نظارت کند

ل مراسم باشکوه ولیعھدی شھزارده عبدهللا را در تپھ مرنجان کاب1874شیرعلی خان در 
برگزار کرد، و در خطابھ متصل نام شیرعلی خان اسم عبدهللا خان نیز گرفتھ شد و از 

این جشن کھ چندین شبانھ روز . موضوع بھ حکمران اعلی ھند، و روسیھ نیز اطالع داد
امیر شیرعلی خان در والیات نیز مراسم جشن برپاشد، ولی یعقوب بقرارامدوام داشت 

جرای این مراسم سرپیچیده این وضیعت برطبع امیر ناگوار خان کھ والی ھرات بود از ا
افتاده و شاغاسی شیردل را بھ حیث والی ھرات انتخاب و امر احضار یعقوب خان را 

گرچھ یعقوب خان بنای تمرد را گذاشت ولی دید زورش نمیکشد لذا مجبور . صادر کرد
  .شد بھ کابل آمد و باردیگر طالب عفوشد

جود اصرار مامورین و مشاورینش یعقوب خان را در محبس امیر درین نوبت با و
. باالحصار انداخت و تاختم دوره سلطنت پدر یعنی ھشت سال در ھمان محبس بسرمیبرد

دراین جا باید تذکر داد این رویھ امیر در برابر پسرش تأسف آور بود ولی چیزیکھ بیشتر 
زود مداخلھ انگلیسھا دراین امر این نفاق را دامن میزد و برقھر و عصابانیت امیر میاف

بود، بدین معنی کھ حاکم اعلی ھند بریتانوی با امیرشیرعلی خان مینویسد کھ درپیش آمد 
بھر کیف چون ایوب خان برادر یعقوب . خود با شھزاده یعقوب رویھ نیک را درپیش گیرد

بھ عزم خانخان از حبس برادر اطالع یافت ھرات را اشغال کرد ودر مقابل وی شیرعلی 
کھ در مقام فراه رخ داد ایوب خان شکست خورد و یسرزنش اش رفت و در نتیجھ جنگ

کافی داشتھ گونھ مسایل تجربھ و مشق ایننزد شاه فارس بھ مشھد پناه برد، فارسیان کھ در 
میخواستند، ورود او را بھ ایران تقدیر کرده و ساالنھ ھفتاد و ھمچو واقعات رااز خدا

  .ھفتصد خروار غلھ برایش مقرر کردندھزار روپیھ و 
  

  مشکالت سیاسی امیر شیرعلی خان
  و تجاوز دوم انگلیس بر افغانستان

  )م1880–1878(
  

مجدداً برتخت سلطنت نشست دولت ھند 1868امیر شیرعلی خان بعد از آنکھ در 
خود از کامیابی) عطامحمد سدوزائی(بریتانوی را توسط نماینده سیاسی آن دولت در کابل 

اطالع داد و ضمناً آماده گی خود را برای برقراری روابط دوستانھ بین مملکتین اظھار 
نمود، دولت ھند بریتانوی کھ اوضاع افغانستان را قرین آرامش یافتھ بوداز طرف بنابر 

ھند موجب 1857کشمکش ھای سیاسی احزاب لیبرال و محافظھ کار در لندن و قیام ملی 
موقتاً تحت فشار قرار ندھند، ھمان بود کھ سلطنت امیرشیرعلی خان شد کھ افغانستان را

ضمناً امیر را دعوت کنفرانس امبالھ داد ) الرنس(بھ رسمیت شناختھ شد و ویسرای ھند 
کھ بھ ھند رفتھ باوی مالقات کند دوستی دیرینھ تجدید و غبار بیگانگی وسؤتفاھم ) 1869(

اعتراف نموده بھ امیرشیرعلی خان وعده میدھد دخوخطای گذشتھرفع گردد، انگلیسھا بھ 
نھ تنھا آرزومند است دست دوستی را بھ افغانستان پیش کند بلکھ حاضراست بنیان سلطنت 
وی راحتی المقدور تقویھ نماید و برای اثبات قول خویش دوازده ھزار تفنگ و شش لک 
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ین دعوت را پذیرفت و امیرشیرعلی خان ا. روپیھ را خودسرانھ بھ امیر ارسال مینماید
یعقوب خان را بھ کابل گذاشت بھ معیت سید نور محمد شاه فوشنجی و 1869دربھارسال 

شھزاده عبدهللا جان و ھمراھان دیگر خود با یک صدویک سوار غازم امبالھ شد و از 
، نوابان، راجاگانو باشکوھی از وی بعمل آمد و جمیع پرحرارتطرف انگلیس پذیرائی 

. بزرگان ھندی نیز بدین غرض در امبالھ واقع در شمال دھلی گرد آمده بودندوالیان و 
خواست آرزو وتوفع امیر رابھ مایوالرد1869وقتیکھ کنفرانس امبالھ آغاز شد در مارچ 

خود معلوم کند، امیرموصوف سعی نمود تا اوضاع وخیم آسیای مرکزی را بدولت انگلیس 
خاک او را از تعرض احتمالی یترا کھ تمامخاطر نشان نموده و یک معاھده دفاعی

تضمین نماید بدست آرد، لذا امیر شیرعلی خان یک سلسلھ پیشنھادات راکھ این مطالب 
  :عمده در ذیل ذکر میشود بھ دولت انگلیس پیش کرد

جمرود کھ دست و پای افغانستان را در مقابل 1857پشاور و 1855معاھدات .1
نبھ و بسیار نا مساوی عقد گردیده است باید انگلیس بستھ است بصورت یک جا

.این قرراداد بین دولتین افغانستان وھندبریتانوی دوجانبھ باشد
تخت و تاج افغانستان در خاندان امیرتوسط انگلیس برسمیت شناختھ شود.2
.یک وجھ امدادی معین ساالنھ بھ افغانستان مقرر گردد.3
.نیا محض اسلحھ و پول بدھددر مواقع ضروری برای دفع دشمن خارجی، بریتا.4

متاسفانھ تمام پیشنھادات امیرشیرعلی خان نقش برآب شد و کنفرانس امبالھ بھ ناکامی 
انجامید، زیرا درین فرصت حزب لیبرال بریتانیا تحت سرکردگی گالدستون رویکارشد، و 

ایشان چنین بود کھ پیشروی روسیھ در آسیای جنوبی یعنی صفحات شمال یپالیس
  . تان یک امر طبعی دانستھ و بھ آن بی اعتنائی نشان دادندافغانس

در مذاکرات کنفرانس امبالھ تاثیر انداخت و نائب الحکومھ ھند بریتانوی یطبعاً این پالیس
ابتدا شیرعلی خان رادعوت داده بود دفعتاً تغیر فکر و عقیده کرد و تمام خواھشات 

در امور افغانستان باخیر خواھی امیر شیرعلی خان را قبول نکرده و عدم مداخلھ خود
  .اظھار داشت و دوازده ھزار تفنگ را باسھ لک روپیھ بطور تحفھ بھ امیرداد

چون امیر از نتیجھ کنفرانس مأیوس شد باتحفھ ھای کھ برایش داده شده بودبھ سوی وطن 
وآالتھ ببرگشت و عزم نمود عساکر افغانی رااز ھر لحاظ بھ یک اردوی منظم مجھز

  .اسلحھ عصری بھ تقلید عساکر غربی تھیھ و تربیھ نماید
امیر شیرعلی خان درباز گشت خود بھ کابل پسرکوچک خویش شھزاده عبدهللا را ولیعھد 
ساخت محمد یعقوب خان فرزند بزرگش از کابل فراری شد و در ھرات بنای شورش را 

ستھ بھ امیر ناسب نداگذاشت انگلیس ھای رویھ امیر را در مقابل پسرش یعقوب خان من
ین امرکھ مداخلھ صریح و مسقیم آید، اشت پیطاسکردند کھ با یعقوب خان از در مصیھتو
در قبال این . یس در امور داخلی افغانستان بود شیرعلی خان را سخت مناثر ساختلگان

ھمھ رقایع سابق الذکر یک سلسلھ مسایل دیگر نیز بروز کرد کھ برتیرگی روابط دولتین 
آن عبارت بود از مسئلھ حکمیت سیستان در قسمت وافزودغانستان و ھند بریتانوی اف

تقسیم آب دریای ھلمند، فرستادن ھدایای انگلیس بھ خان واخان بدون امرو اجازه امیر، 
  .اجازه ندادن کرنیل بیکروفورست نمایندگان انگلیس برای عبور از افغانستان

  
ز لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شھرت ایسیستان کھ زمان: موضوع سیستان

تاریخی داشت یکی ازبزرگترین و طویلترین رودخانھ ھای افغانستان را در قلب خود جا 
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و رژیم ھیدر و متری آن موجب میشود کھ تاتغیرات در بستر یراضاختمان اس. داده است
زمین سیستان کھ سر. در قبال داردراو دلتای آن وارد آرد، این تغیرات مشکالت بسیاری 

از وقت احمد شاه ابدالی جز الینفک افغانستان بشمار میرفت در حین اختالل داخلی 
اشغال کردند، شیرعلی خان بھ راافغانستان فارسیان با استفاده ازین فرصت قسمت از آن

فارسیان بھ مخالفت قیام نمود و روابط مملکتین تیرگی پیدا کرد و آنگاه درازیمقابل دست 
البتھ این مداخلھ و وساطت . یس ھا از خوف در گرفتن آتش جنگ بھ مداخلھ پرداختندانگل

  .فی مابین ایران و انگلیس صورت گرفت1857مارچ 4بر اثر معاھده صلح پاریس 
صورت گرفتھ بود کھ فارسیان بھ تحریک روسیھ تزاری برھرات زمانی این عھد نامھ 

بھ دولت فارس 1856ه ھند مینامیدند در نومبر حملھ کرد و انگلیس ھا کھ ھرات را درواز
اعالن جنگ داد و جزیره خارک را متصرف شدند و دولت کھ در خود تاب مقاومت 
نمیدید حاضر شد کھ با انگلیس ھا معاھده صلح را کھ شامل پانزده فصل بود، در پاریس 

ف مابین دولت در صورتیکھ اختال: (... امضاء نمایند، در فصل ششم آن تذکر داده شد کھ
اھتماماتد دولت ایران تعھد میکند کھ اصالح آنرا بھ سافغانستان بظھور ر... ایران و 

  ...)دوستانھ دولت انگلیس رجوع نمود و 
ھئیات انگلیس بھ ریاست گولدسمیت بعد از مذاکرات بسیار با نمانیدگان افغانی و ایرانی 

خود را بھ نفع فارس و ضرر بالخره فیصلھ ) سید نور محمد شاه، میرزا معصوم(
تطبیق این فیصلھ ایران بھ عالوه تصاحب شھرین قسمت ) (( 1872(افغانستان صادرکرد 

بدین سان حصھ زیاد )) میل در آب ھلمند افغانستان نیز نزدیک گردید50سیستان در طول 
فلی و آباد سیستان بھ ایران داده شد و نیز بدون ھیچ حق تاریخی و حقوق در آب ھلمند س

  . شریک گردانیده شد
فع اختالفات و منازعات، نزاع را رانگلیسھا با این حکمیت خود یکبار دیگر در عوض 

و با این عمل خود کشیدگی سیاسی بین افغانستان و انگلیس را نیز افزایش . بیشتر ساختند
  .دادند

  
شد الردمیو نائب الحکومھ ھند بریتانوی کشتھ 1872در   :1873ھ ملکنفرانس س

وبجایش الردثارت بروگ بھ حیث حاکم اعلی ھند انتخاب شد ویسرای جدید خواست 
خصوصاً در موضوع حکمیت سیستان از انگلیسھا آزرده خاطر را کھ امیرشیرعلی خان 

بود راضی ساختھ و بر آتش قھر او آب بپاشد و ھم او را از فیصلھ سرحدات شمالی 
صورت گرفتھ بود 1873سنت پتنزبورک در افغانستان کھ دربین کابینھ ھای لندن و 

  .اطالع و اطمینان دھد
برای اجرای این امرالرد موصوف از امیر تقاضا کرد یک نفر افسر بریتانوی را در کابل 
یا جالل آباد یا قندھار یا ھر نقطھ دیگر کھ خواستھ باشد بھ حیث مامور و نماینده 

د نماینده وسوم وقت از وررست ممخصوص  قبول نماید، امیر در جواب بر اساس سیا
انگلیس بھ دربار خود آباورزید و در مقابل حاضر شد سید نور محمد شاه را بھ غرض 

سید نورمحمد شاه حین ورود بھ ھند انگلیسھا را ازنظریات دولت . مذاکره بھ سمبلھ بفرستد
  :افغانستان آگاه ساخت و پیشنھادات ذیل را تقدیم کرد

ت پولی و اسلحھ را طوریکھ اوضاع ایجاب نماید بھ امیر دولت بریتانیا معاونی.1
.وعده بدھد
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دولت بریتانیا متعھد گردد کھ عندالضرورت یک اردو را در اختیار امیر بگذار دو .2
آرزوی مذکور بھ موجب درخواست امیر بخاک افغانستان داخل گردیده و در ھر 

صلھ افغانستان را ترک راھی کھ تعین گردد پیش برود و پس از انجام وظیفھ بالفا
.گوید

از نگاه منافع مشترک حکومت ھای افغانستان و انگلیس در مقابل دشمن مشترک .3
استحکامات قوی اعمار گردد و کمک بزرگ پولی و تجھیزات حربی بھ افغانستان 

.داده شود
در مقابل این ھمھ پیشنھادات سیدنور محمدشاه، دولت ھند بریتانوی باز ھمان وعده ھای 

ھول تقدیم کرده و ھستھ و محور مذاکرات شان بدور یک نقطھ دور میخورد، کھ مج
نژاد انگلیس نمایندگان سیاسی و نظامی انگلیس در کابل والیات قندھار، مزار، ھرات 

باشند زیرا عطا محمد سدوزائی و یا یکی از مسلمان ھندی پیش ازین سیاست غربی را 
در تحمیل قبول نماینده ھای سیاسی و نظامی شان بر چون مقصد و مرام انگلیسھا . نمیدانند

کنفرانس امبالھ بھ ناکامی مواجھ شد و سیدنورمحمد شاه در کنفرانس مانند آورده نشد این 
  .کابل شدوارد1873اگست 

  
ھنوزدوسال از کنفرانس سمبلھ سپری نشده : امیرشیرعلی خان در برابر سیاست پیشروی

راجع بھ افغانستان کھ در نظر سیاسیون و نظامیون انگلیس بود کھ در پالیسی بریتانیا 
مھمترین سنگر دفاع ھندوستان فرض شده بود یک تغیر قابل مالحظھ بوقوع پیوست نات 

با تقرر نائب ) 1876(بروک وایسرای ھند عوض شده و جای آنرا الر دلتن اشغال کرده 
انگلیس باز شد و ادامھ آن الحکومھ جدید ھندبرتانوی باب تازه در مناسبات افغان و 

باالخره منجربھ سقوط شیرعلی خان و اشغال معابر سھ گانھ سوق الجیشی و ستراتیژیکی 
  .افغانستان توسط انگلیس گردید

الردلتن قبل از حرکت از لندن جانب ھند در تمام امور سیاسی افغانستان و شرق معلومات 
ھ در مقابل پیشروی روسیھ درخان حاصل نموده و ھم از مرکز لندن ھدایت حاصل کرد ک

نشینھای مجاور افغانستان و اشغال خیوه و سپس مرو کھ آنرا مقدمھ اشغال کلید ھند یعنی 
ھرات میدانستند باید قوای برتانیھ بلوچستان و کویتھ را اشغال و آنرا مرکز قوای نظامی 

ناعت نکرده از انگلیس ھا بھ گرفتن کویتھ ھم ق) 1876(انلگیس قرار دھد و چنین کرد 
شیرعلی خان تقاضا کردند کھ سفیر انگلیس نژاد برتانیھ را در کابل اجازه اقامت دھد تا 
امیر شیرعلی خان را از تقرر الردلتن بحیث وایسرای ھند و لقب ملکھ وکتور یابھ عنوان 
امپراطورس، ھند با خبر سازد و ضمناً ختم پیام حاوی این تھدید بود کھ اگر امیر توسط 

  دوستانھ وایسرای را باطل نماید وایسرا مجبور خواھد شد کھ نیاتد این پیشنھادر
افغانستان را بحیث یک مملکتی تلقی نماید کھ بھ میل خود از استعمار و حمایت دولت (( 

  ))برتانیھ صرف نظر نموده است
  :امیر در جواب خود سھ صورت را پیشنھاد کرد

امیر بھ ھند موافقھ کند تا اوضاع را بھ او شرح یا اینکھ وایسرا بھ اعزام نماینده .1
.دھد

یا اینکھ وایسرا نماینده خود را بھ سرحد بفرستد ک در آنجا با نماینده منتخب .2
.افغانستان مذاکره کند
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یا اینکھ نماینده مسلمان برتانیھ در کابل کھ از مدتھا بھ اینطرف از تمنیات قلبی .3
ند خواستھ شود تا اوضاع را بھ حکومت امیر اطالع دارد از طرف وایسرا بھ ھ

ھند اطالع بدھد و در مراجعت خود نظریات حکومت مذکور را با خود بکابل 
.بیآورد

پیشنھاد سومی مورد قبول واقع شد و نواب عطا محمد سدوزائی بھ ھند رفتھ اوالً با 
ساسات سرلیوس پیلی و بعداً با خود وایسرا مذاکره نمود ونظریات خود را در مورد اح

نماینده مذکور ھشت واقعھ را کھ بھ عقیده او از جملھ علل آزردگی . امیر ابراز کرد
  :امیرشیرعلی خان بھ حساب میرفت بیان نمود

.مسئلھ حکمیت سیستان کھ بر ضرر افغانستان تمام شده بود.1
عملیات دولت ھند برتانوی در قالت .2
حمایت دولت برتانیھ از یعقوب خان.3
خان واخانارسال ھدایا بھ .4
نتایج کنفرانس سمبلھ.5
بعضی از تذکر جمالت در مکتوب اخیر کمشنر پشاور کھ بھ شیوه غیر مودبانھ .6

.خطاب کرده بود
.تصور اینکھ منافع برتانیھ بھترین ضامن حفاظت افغانستان میباشد.7
نتایج کنفرانس امبالھ .8

ھ دولت خود اظھار نماینده مذکور ھفت مطلب را کھ از آرزوھای امیرشیرعلی خان بود ب
  :کرد

.ھیج یک نفر نماینده انگلیس نژاد در افغانستان مخصوصاً در کابل منسوب نگردید.1
.تردید اینکھ دولت برتانیھ بھ یعقوب خان کدام دلچسپی داشتھ باشد.2
وعده دادن عسکر و پول بھ امیر، بھ درخواست خود او در صورت حملھ خارجی .3

.یا شورش داخلی
.الی دایمیتعین یک معاونت م.4
عدم مداخلھ در امور داخلی افغانستان.5
وارد نمودن چنان کلمات در تعھدات دولتین کھ اتحاد آنھا را از ھر دوطرف جنبھ .6

.تدافعی و تعرضی بدھد
.تصدیق القاب جدیدی برای اوکھ خود را با پادشاه ایران مساوی میشمارد.7

صور خودکھ مادرھر حال از الردلتن بھ نماینده خود چنین شرح داد کھ امیر درین ت
اوحمایھ خواھیم کرد در اشتباه است و برعکس این حمایت مشروط بھ آن است کھ ما نفع 
خود را در آن ببینیم، ھرگاه امیر بھ جلب رضایت ما نکوشد معاونتی کھ او فعالً بھ اخذ و 

آنھا بھ استحقاق آن بی عالقگی نشان میدھد ممکن است بھریک از رقبای او انتقال یابد و
بسیار امتنان آنرا بپذیرند عالوه بر آن ھروقتی کھ ما احساس نماییم کھ حاال دیگر نمیتوان 
  بر افغانستان بحیث یک متحد پابرجا اعتماد نمود ھیچ چیزی مانع ازین نخواھد بود کھ 

باروسیھ بھ موافقھ برسیم و شاید موافقھ مذکور افغانستان را بکلی از نقشھ جغرافیای (( 
اگر امیر بزودی باما بھ موافقھ نرسد روس ھا شایق این امر میباشند و (( و یا )) حو نمایدم

سپس وایسرا مطلب دیگری )) البتھ موافقھ ما با آنھا سراسر بھ ضرر امیر خواھد بود
میتواند برای حمایت امیر یا برای حفظ منافع (( رتانیھ باظھار داشت بھ این عبارت کھ 
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یک نفر سپاھی روس بکابل برسد یک اردوی بزرگ را بھ افغانستان خود پیش از آنکھ 
  )).سوق بدھد

از شرق از جانب کشمیر از جنوب از راولپندی (بھرکیف امیر شیرعلی خان درسھ سمت 
کشورش مورد تھدید قرار گرفتھ و ھم فشارھا و ) واز طرف غرب از قالت بلوچستان

دولت برتانیھ نھتقاضا ھای جابرانھ و حاکماتحقیرات دولت برتانیھ او را وادار ساخت بھ
گوش بدھد و آخرین کوشش خود را بخرچ دھد تا اگر بتواند نقشھ دشمنانھ انگلیس تعدیل 
گردد بھ اساس تصمیم لویھ جرگھ فیصلھ کرد کھ وزیر معتمدش سیدنور محمد شاه را 

  .بھ پشاور بفرستد(             ) برای مذاکره با سرلویس پیلی 
آغاز مذاکرات پشاور ھدف نماینده از روز اول :1877جنوری 30رانس پشاور کنف

برتانیھ این بود کھ امیر شیرعلی خان را در مقام یک شخص تقاضا کننده قرار دھد کھ از 
تعھدات و قراردادھای سابق دولت ھند برتانوی راضی نبوده و آرزوی یک قرارداد جدید 

ایجاد چنین حالت و روحیھ میتوانست مطالبی را کھ را دارد زیراو ایسرای ھند فقط با
شیرعلی خان از آن خوف و تنفر داشت بھ حیث شرط عمده و اساس کنفرانس دانستھ آنرا 

وبرعالوه وایسرای جدید میخواست امیر شیرعلی خان را با انصراف از . برامیر بقبوالند
ه بودند و درعین سال حاضر امتیازاتی وادار نماید کھ وایسرا ھای سابق آنرا قبول کرد

بھرکیف کنفرانس . نیست آنچھ را وایسرای گذشتھ رد کرده بودند فی الواقع قبول کند
انجامید، درین کنفرانس از طرف افغانستان سیدنور محمد شاه و لروز بطو2پشاور مدت 

  .از جانب ھند برتانوی سرلویس پیلی روسای ھئیت بودند
تانیھ کوشش نھائی بخرچ داد تا تقرر افسران برتانوی را در در جلسات کنفرانس نماینده بر

افغانستان برسید نورمحمدشاه بقبوالند ولی سیدنورمحمدشاه بھ ضد این مسئلھ پرداخت و 
دمایو الراشاره نمود و بر وعده ھای ) 1857و 1855(درین موضوع بر احکام معاھدات 
بصداقت تمام وبصورت دوستانھ بشما اجازه میخواھم (( اتکا کرد و چنین اظھار نمود کھ 

خاطر نشان سازم اساس کھ در اثر ترتیبات عاقالنھ مشاورین و وزرای علیا حضرت 
ملکھ انگلستان در جریان سالھای ماضی گذاشتھ شده و ازطرف علیا حضرت ملکھ 
تصویب گردیده بود، ھنوز بجای خود باقی است ، حکومت افغانستان یقین دارد کھ 

  .))نیھ از روی وفا بھ عھد برین اساس ثابت و پایدار خواھد بودرتابحکومنت 
جھت غور بھ وایسرا پیش شد ویسرای ک در دبستان چون دالیل متین سیدنورمحمد شاه 

دیپلوماسی بریتانیا تربیھ شده بود متاثر بود کھ چرا نماینده یک دولت عقب مانده مثل 
ام عاجل بھ سرلویس پیلی فرستاده و افغانستان او را مغلوب ساختھ است لذا یک تلگر

ھدایت داد فوراً کنفرانس را بھ دلیل انیکھ اساس مذاکرات ازطرف افغانستان قبول نشده 
خاتمھ بدھد بھ آن ھم سیدنورمحمد شاه کوشید از انسداد کنفرانس کھ ازطرف الردلتن رخ 

، مجرب و آگاه داده بود جلوگیری کند ولی درین بین سیدنورمحمد شاه سیاست مدار صادق
امیرشیرعلی خان برای اینکھ ) 1877مارچ 26(مریض شد و در پشاور فوت کرد 

مذاکرات بکلی قطع نشود مستوفی حبیب هللا خان وردک را برای ادامھ مذاکرات بھ پشاور 
کنفرانس را کھ توسط وایسرا تلگرام شده بود قاطع داعزام کرد مگر لویس پیلی انسدا

  .نده شیرعلی خان را بی لزوم شمرددانست و ورود نمای
مقارن خاتمھ کنفرانس پشاور جنگ خونین در اروپا بین روسیھ و ترکیھ بر موضوع بالقان 

و عساکر سیالب مانند روسیھ تزاری برکشور ترکیھ ) 1878–1877(شعلھ ور گردید 
شدند سرازیرشد، انگلیس ھا ازین پیش آمد روسھا مفاد خود را در خطر دانستھ وارخطا 
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لذا برای تھدید روسیھ دستھ از سپاه ھندی خود را بھ سوی مدیترانھ در مالتانقل دادند در 
مقابل روسیھ نیز اقدام بالمثل کرد و چند دستھ عسکر خود را در آسیای مرکزی بھ سمت 
سرحدات افغانی حرکت داد و ضمناً ھئیت را بھ سرکردگی استالتیوف بدربار شیرعلی 

ین عسکر ھنوز صدھا میل از سرحدات افغانی دور بوده و ھئیت روس خان فرستاد ولی ا
نیز ھنوز بھ دربارشیرعلی خان نرسیده بود جنگ در اروپا خاموش شد و معاھده برلین بھ 

افتتاح شد و در آن قدرت ھای 1878جون 13امضاء رسیده بود کنگره برلین کھ در 
ولت انگلیس بھ کمک بسمارک فایده کھ د. روسیھ، آلمان، اتریش، بریتانیا عضویت داشتند

ازین کنگره برد این بود کھ روسیھ تزاری را محدود نموده و قسمت از متصرفات ترکیھ 
عالوه بر این با . عثمانی را کھ بھ تصرف روس ھا آورده بود بھ آن دولت مسترد نمود

امیرشیرعلی روسیھ تزاری کنار آمدند کھ دست از افغانستان بردارند و حمایت خود را از
این کنگره دست و . خان پس بگیرند و نماینده امپراطور روسیھ را از کابل احضار کنند

پای روسھا را بست و انگلیس ھا را آزاد گذاشت کھ ھر اندازه بخواھند در آسیا بھ دایره 
نفوذ عرضی، سیاسی شان توسعھ دھند و بدین ترتیب خطر جنگ رفع گردیده و دشمنی 

ود نماینده روس را بھ بھانھ گرفتھ تفع گردیده بود مگر انگلیس ھا ورھ مرانگلیس و روسی
  .از امیر مطالبھ کردند کھ نماینده بریتانیھ یک نفر انگلیس نژاد را نیز بھ دربار خود بپذیرد

تا جائیکھ از منابع داخلی وخارجی برمیآید : ورود نماینده روسیھ بھ دربار شیرعلی خان
امیر شیرعلی خان پدر و پسر ھردو تا حدی اخیر خواھان روابط امیر دوست محمدخان و

دوستانھ بادولت ھندبریتانوی بودند و بدان مجبوریت میالنی بھ جانب روسیھ نشان ندادند 
ولی انگلیس ھا بھ اساس پالن ھای تعرض سیاست پیشروی و حفاظت سرزمین ھند از 

اساس آرزوھای مناسبات دوستانھ پیشروی ھای احتمالی روسیھ روی بھانھ جوئی ھای بی 
شاھان افغانی را نادیده گرفتھ و امیردوست محمدخان و شیرعلی خان را وادار ساختند کھ 
بھ روسیھ متمایل شوند چنانچھ فشار ھا و تھدیدات گوناگون انگلیس ھا کھ در سابق از آنھا 

ھ پیدا کردن راه ذکر نمودیم باعث رنجش شیرعلی خان گردید روسھا کھ مانند انگلیس ھا ب
ارتباطی بھ کابل منتظر موقع مساعد بودند از تیرگی مناسبات افغانستان و انگلیس ھا 

. استفاده کرده و با اعزام ھئیت بھ ریاست جنرال استالیتوف بھ دربار کابل مبادرت کردند
کوشید تا روابط دوستانھ را با شیرعلی ) 1878جوالی 22(استالیتوف حین ورود بھ کابل 

ان برقرار سازد و در ضمن مسوده قرارداد بھ شیرعلی خان تقدیم کرد استالیتوف در خ
کابل بود کھ معاھده برلین امضاء شد لذا او از قضایای جھان آگاھی نداشت تا ازروسیھ 
ھدایت تازه میگرفت ولی با اندک تعمق معلوم شده میتواند کھ قرارداد مذکور جنبھ عملی 

کنگره برلین صلح را در اروپا برقرارکرده بود وخطرجنگ 1878جوالی 13نداشت در 
انگلیس و روسھا در اروپا از بین رفتھ بود، پس روسیھ تزاری بھ افغانستان نیازمندی 

  .نداشت کھ او را کمک کند چھ دست روسھا توسط کنگره برلین از افغانستان بریده شد
ستالیتوف روسیھ بھ در بار ورود ا):1878نومبر (آغاز تعرض انگلیس بر افغانستان 

شیرعلی خان بیشتر بھ تیرگی اوضاع بین دولت افغانستان و ھندبریتانوی افزود بنابر آن 
اگست وایسرا مکتوب بنام امیرفرستاده توسط آن بھ او اطالع داد کھ یک نفر 14بتاریخ 

ابل است بھ کChamberlainSir Nevilleسفیربریتانیا کھ عبارت از سرنیول چمیرلین 
فرستاده میشود سفیر مذکور بالفاصلھ باواالحضرت مالقات نموده راجع بھ مسایل مھم 
مربوط بھ حوادث اخیر کابل و ممالک ھم سرحد افغانستان مذاکره میکند و از امیر 
خواھش شد کھ بھ صورت فوری ھئیت بریتانوی را بھ دربار خود بپذیرد امیر شیرعلی 
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ت فعالً زا بابت وفات پسرخود شھزاده عبدهللا اندوه ناک خان در جواب این التیماتم نوش
ربرین مسئلھ را ندارد چند روز برایش مھلت داده شود تابرین موضوع واست و فرصت غ

  .فکر کند و ضمناً اظھار کرد کھ نماینده روسیھ بھ اجازه وی بھ کابل آمد نھ بزور تھدید
حرکت ھئیت خود راکھ نقشھ آن وایسرا بدون درنظرگرفتن آداب رسمی و عدالت، امر 

قبالً طرح شده بود بھ سرکردگی چمبرلین صادرکرد ھئیت مذکور یک ھفتھ قبل از ختم 
رفتند ولی توسط ) دره خیبر(مراسم سوگواری شھزاده عبدهللا بھ طرف علی مسجد 

مامورین شیرعلی خان در آنجا متوقف گردیدند وایسرا ازین کیفیت اطالع حاصل کرد و 
عت را بھ عنوان تحقیر دولت بریتانیھ درجراند نشر کرد وسپس پیشنھاد نمود کھ این وضی

  .فوراً اعالن جنگ صادر قوای بریتانیا در افغانستان داخل شود
عساکر برتانوی بھ منظور عملی کردن پیشروی از سھ 1878نومبر 21ھمان بود کھ در 

میرشیرعلی خان بدون اینکھ از راه یعنی خیبر، کرم وبوالن بھ افغانستان حملھ کردند ا
عساکر منظم و مجھز کھ برای ھمچو یک روز تربیھ کرد بود کارگیرد یعقوب خان را از 
حبس رھا کرده بھ تخت سلطنت نشاند و خود از کابل بھ عزم موھوم امداد کمک روسیھ 
جانب مزار شریف رھسپار گردید با دولت روسیھ تزاری تماس گرفت ولی جواب مثبت 

م چشم از جھان 1879نکرد باالخره بھ اثر این فشارھای روحی مریض شده و در حاصل 
  . پوشید و در مزار شریف بھ خاک سپرده شد

امیرشیرعلی خان مخصوصاً در دوره دوم سلطنت : نظری بھ دوره امیر شیرعلی خان
خود قدری بیشتر از ده سال طول کشید در تمام رشتھ ھای امور چھ ملکی چھ نظامی چھ 

جتماعی چھ ثقافی چھ اداری چھ عمرانی و چھ صنعتی مصدرکارھای شد کھ نظر بھ ا
سیاق اداره شاھان گذشتھ بی سابقھ بود طراح این پالن ھا شخصیت معروف سید جمال 

لم حریت و عملبردار استقالل ممالک عالدین افغان آنکھ منادی شرق، مجاھد آزادی، م
غانی بعد از آنکھ دعوت اصالحی خود را در این نابغھ اف. شرقی لقب یافتھ است بود

زادگاھش آغاز کرد برای ادامھ مبارزاتش ازین آشیانھ کوھی بیرون رفت او در طول 
مبارزه حیات خویش نھال را کھ در کشورھای اسالمی و دول مشرق زمین غرس کرده 

ردید بود چندی بعد از وفاتش ثمر داد استعمار در زادگاھش یعنی افغانستان ورشکست گ
کشورھای غربی بھ شمول مصر از نعمت آزادی برخوردار شدند ھند استقالل کامل خود 
را حاصل کرد در ترکیھ و فارس استبداد بھ مشروطیت تبدیل شد و روی ھمرفتھ یک 

چشمگیر در ساحات یالبتھ تمام این پیروزی ھا. جنبش و نھضت در شرق بھ میان آمد
آگاه در سیاست و اداره یک کشور و وطن پرستان مختلفھ نتیجھ اشتراک عناصر ملی و

گوشھ گوشھ افغانستان بوداز آنجا ک ترقی و این انکشاف امور اقتصادی ، فرھنگی، 
تجارتی، صنعتی و بیداری سیاسی کھ زمینھ روئیدن چنین سرمایھ داری رادر بطن جامعھ 

تضاد بو دو مانع درریشھفیودال افغانستان اماده کرده بود با منافع استعمار بریتانیا از 
نفوذ استیالگرانھ انگلیس میشد و سایر مستعمرات رااز خواب بیدار میکرد والھام میخشید 
لذا قشون تجاوزگر بریتانیا برای دومین بار برکشور پھلوانان و قھرمانان حملھ کردند 

ربات آزادی خواه افغانستان باز بھ کردار پدران شان علم جھاد بر افراشتھ و ضمردم
  . کوبنده بر قوای تجاوز گر انگلیس وارد آوردند

متجاوز در تضعیف افغانستان نھ تنھا از قدرت شیطانی خود کار گرفتند بلکھ یانگلیس ھا
باردیگر شبکھ جاسوسی خود را در افغانستان گسترش دادند تا جائیکھ یک تعداد افسران 
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این قبیل جاسوسان تشکیل اردو اشخاص مھم اداری و سیاسی دوره شیرعلی خان کھ 
  .و جنرال کریم بخش مثال ھای برجستھ آن میباشدومیدادند قاضی قادر

  
  فصل ھشتم

  سلطنت یعقوب خان
  

چون یعقوب خان از مرگ پدر اطالع یافت درکابل اعالن سلطنت کرد و جلوس وی 
مصادف بازمانی بود کھ اوضاع داخلی نھایت پراگنده، و قوای نظامی استعماری از 

بھات شرق جنوب و جنوب غرب در جالل آباد، کرم وقندھار تمرکز داشت امیر جدید ج
ه بود کھ حبس ھشت سالھ قوای او را بھ کلی بھ تحلیل رسانیده ، تعادلی فکریش را بھم زد

ویات او تاثر انداختھ بود شخص مجنونش بار آورده بود و گوشھ زندان در فکر و معن
بھرصورت امیر یعقوب خان . ی و خارجی مبارزه کندنتوانست در مقابل مشکالت داخل

بعد از جلوس خود بھ دولت بریتانیھ وروسیھ اطالع داده پایبندی خود را بھ قرارداد ھا و 
تعھدات کھ در زمان پدرش صورت گرفتھ بود اظھار نمود و از دوستی خود بھ دول 

شروی خویش بدون مذکور اطمینان داد انگلیس ھا بادرنظرداشت عملی کردن سیاست پی
انیکھ دستھ ھای متجاوز رااز نقاط سابق الذکر عقب بکشند خواستند ھئیت را بھ ریاست 
منشی بختیار خان ھندی بھ کابل بفرستند تا توسط این ھئیت شرایط خود را بھ امیر تحمیل 
کند ولی یعقوب خان از ترس اینکھ مبادا ھئیت انگلیسی در کابل صدمھ ببیند حاضر شد بھ 

دمک جای کھ غازیان در تعرض اول انگلیس لشکر استعماری رادر آنجا بکلی تلف گن
کرده بودند حرکت کند و در آنجا سیاه ترین سند تاریخ افغانستان یعنی معاھده ننگین و 

و باواگذاری سھ نقطھ مھم ) 1879می 26(شرم آور گندمک را امضاء نمود 
ین جسم نازنین این کشور را پارچھ پارچھ استراتیژیکی کشور یعنی دره خیبر، کرم و پیش

را کھ سالھا آرزوی آنرا داشت بھ میان ) سرحد علمی(نمود و دولت استعماری بریتانیا 
  .آورد این معاھده کھ در ده ماده نوشتھ بودبطور مختصر بد آن اشاره میشود

  .صلح دایمی بین دولتین: ماده اول
  . نگ با انگلیسھا مساعدت نموده اندعفو عمومی برای کسانیکھ درین ج: ماده دوم

د میشود روابط خارجی مملکت افغانستان را برحسب ھامیر افغانستان متع: ماده سوم
  . دستور دولت انگلیس اداره کندد

  .یک نفر نماینده سیاسی در کابل مقیم خواھد بود: ماده چھارم
با اتباع او تامین میکند و امیر افغانستان از جان و مال نماینده سیاسی انگلیس : ماده پنجم

  .نماینده سیاسی انگلیس در امور داخلی افغانستان دخالت نخواھد کرد
  .تجار انگلیس در افغانستان آزاد خواھند بود تجارت کنند: ماده ششم
  امنیت و آزاد بودن خطوط تجارتی: ماده ھفتم

  کشیدن خط بیسیم تلگراف از کرم بھ کابل: ماده ھشتم
  .از طرف انگلستان اداره شوندسیبیکرم، پشین و نواحی: ماده نھم

دولت انگلیس در سال شش لک روپیھ بھ امیر افغانستان کمک مالی خواھد : ماده دھم
  .پرداخت

بدینسان دیده میشود کھ انگلیس ھا بھ دستیاری شماری از وطن فروشان و یا بھ گفتھ مردم 
ده منفور گندمک را بر امیر محمد موفق گردید تا معاھ" التی ھا"ما بدستیاری عده از 
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مطابق ماده چھارم این معاھده نماینده . یعقوب ضعیف النفس و خاین بھ امضاء برساند
لھ گری و تاراج خلق ھا و اعمال سیاست ضد انسانی یانگلیس سرلویس کیوناری کھ درح

و استعماری تجربھ سیزده سالھ در صوبھ سرحد داشت بھ حیث کمیشنر ناحیھ کوھات 
نجام وظیفھ میکرد و از جانب بریتانیا رول مھم رادر تحمیل معاھده گندمک بازی کرده ا

نفری وارد کابل شد و دریک عمارت عالی 560با گارد محافظ 1879جوالی 24بود در 
  .درباالحصار جا گرفت

بعد از آنکھ گیوناری در باالحصار کابل : نخستین قیام ملی و قتل نماینده انگلیس در کابل
جاگرفت، او بھ شیوه اسالف خود برنس و مکناتن از باالحصار مخالف مواد پنجم معاھده 
گندمک بھ تشکیل در بارھا و عطای او امر و نواحی، صریحاً در امور داخلی افغانستان 
اعم از ملکی و نظامی بھ دست درازی آغاز کرد و بھ تحفھ ھا و ھدایا و معاش ھای 

  .ن سست عنصر افسار گذاشتبرکلھ سران و سردارایمستمر
افغانستان معاھده گندمک را خطری برای استقالل خویش یافتند دست بھ مردمگاھیکھ 

سالح بردند نخستین جرقھ ھا توسط عساکر کھ تازه از ھرات بھ کابل آمده بودند و ھمراه 
در کوچھ و بازار با صدای دھل و شمشیر ھای برھنھ میرقصیدند بر مردم کابلبا 

تھ شد این صدای آگنده از نفرت و خشم کھ عامل ظاھری آنرا عدم تادیھ معاشات افروخ
ایلچی کافر چرا اینجا آمده (( چند ماھھ عساکر تشکیل میداد در بازار ھا طنین انداخت 

صدا )) خوک ھفت پا(( و در اثنای عبور فرنگیان بر آنھا تف میانداختند و )) است
را نمی فھمید و مردمم معنای اراده خلق و نیروی میکردند کیوناری ھم مغرور بود وھ

  .است خوبیک روز قبل از آغاز قیام بھ پشاور خبرداد کھ وضع در سفارت کابل 
روز بعد یعنی سوم سپتمبر فرزندان وطن پرست خلق افغانستان عدم تادیھ معاشات عساکر 

فتادند این روز پر را بھانھ قرارداده جانب قرارگاه کیوناری درباالحصار کابل براه ا
افتخار کھ در تاریخ پر عظمت این خاک جاویدانھ ثبت است آغاز بخش اول قیام بود ه از 

(( در حالیکھ مردم کابل با صدا ھای. آغاز یافتمبارزات آزادیخواھانھکابل گھواره 
جانب باالحصار روانھ بودند سرداران وطن فروش بھ سرکردگی یکی از اوالده )) چاریار
لطان محمد طالئی از آنھا التماس میکردند تا پراگنده شوند ولی جلو طغیان و خشم ھای س

4صبح الی 7از ساعت (مردم را گرفتھ نتوانستھ و قیام کنندگان در ظرف چند ساعت 
  .کیوناری و دیگر خوکان ھفت پایش را بخاک وخون کشانیدند) عصر

تھ بودند از بازار ھای کابل میگذاشتند قیام کننده گان در حالیکھ سرکیوناری را بلند برداش
ھمانگونھ چھل سال قبل از ین روز سرنماینده دیگر انگلیس یعنی برنس را بھ عین شکل 

  .بھ نمایش گذاشتند
وقتی خبر شکست قاطع و انھدام سپاه اشغالگر بریتانیھ در باالحصار کابل بھ زمامداران 

جراید جھان . نسبت بھ آن ابراز کردندبریتانیھ رسید تکان خورده تاثیرات عمیق خود را
راجع بھ آن تبصره ھا نمودند و تحمیل نمایندگان کشور مورد تنفر را بر افغانھا کار دور 

  .از مال اندیشی دانستند
بعد از آنکھ حکومت انگلیس از سرنوشت شوم ھئیت خود در کابل اطالع حاصل کرد بھ 

رال را برتس از راه کرم جانب کابل روانھ سوقیات انتقامی آغاز کرد و از ھمھ بیشتر جن
شد یعقوب خان سپاه کابل را قبالً منحل کرده بود بھ حکام پکتیا، ننگرھار و قندھار امر 

رابرتس کھ . گذارند و بھ دفاع نپردازندباز کرد کھ راه ھای عبوری قشون دشمن را 
شده و از ھمھ اولتر اکتوبر واردکابل 6خود داشت بھ تاریخ را بایعقوب خان نظر بند
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برای انتقام قتل کیو ناری قصر باالحصار را کھ پرورشگاه شاھان و مرکز اداره 
استعفی خان در ھمین روز از یعقوب ) 1879اکتوبر 12(افتحارات ملی بود تخریب کرد 

دون ھند فرستادند و ساالنھ پنجاه ھزار کلدار . هراز سلطنت حاصل کردند او را بھ دی
  ).1925(او در آنجا بود تا چشم از جھان پوشید . کردندبرایش مقرر

بھ تعقیب آن تجاوزگران خواستند نفوذ خود را در افغانستان قایم کرده عده کثیر ازمردم 
و بازار قتل و غارت . کابل را بھ بھانھ اینکھ در قتل کیوناری سھیم بودند از دم تیغ کشیدند

می آورد ملت مقاومت بھ خرچ داده دست را شروع کردند ولی ھر قدر کھ دشمن فشار
ھ ھم میداد تا اینکھ این ھیجان و روح مقاومت جوتوده ھای مبارز افغانستان بھ باتحاد

  .شکل یک جنبش ملی در آمد
اتفاق افتاد صفوف مختلفھ 1879بدینسان قسمت دوم قیام ملی کھ بیشتر در ماه دسمبر 

بودند فشرده ترساخت و تحت تاثیر خشم و مردم را با ابتدائی ترین وسایل جنگی مجھز
پیکار مردم بود کھ رھبران، سران قبایل و روحانیون وطن پرست از قبیل محمد جان خان 
وردک ، مالدین محمد مشھور بھ مشک عالم اندری، میربچھ خان کوھدامنی، غالم 

ثمان خان پغمانی، محمد عپرویز شاه خان حیدرخان چرخی، میرغالم قادر اوپیانی، برادر
صافی نجرابی و امثال آنان بھ مبارزه پرداختند و زنان کشور نیز دوشادوش برادران شان 

نام ھای مستوره کوھدامنی و . در دفاع از حاکمیت ،استقالل و شرافت ملی سھم گرفتند
  . زھرای عاشقان عارفانی، غازی ادی و امثال شان بخط زرین ثبت تاریخ است

الم جھاد در مقابل فرنگی را اعالن کرد طرح رھبران سپاه در دور دوم دسمبر مشک ع
این بود کھ مبارزان از سمت شمال ، جنوب، جنوب شرق و غرب برقوای دشمن در کابل 

داخل شھر کابل و قشلھ حملھ کنند و مردم میدان وردک و غزنی از تنگی گذرگاه را ساً 
تن قوای ملی و سپاه دشمن را درین گیرو دار ھا جنگھای تن بھ . دشمن در شیرپور شوند

ن یقاین جنگھا، جنرال رابرتس را مت. عقب زده تا داخل دیوارھای قشلھ شیرپور راندند
ساخت کھ استیال بر کشور افغانستان کارآسان نیست و دولت انگلیس از تسخیر افغانستان 

رپی عاجزاست لذا بغرض نجات اردو انگلیس از افغانستان وزنده رسیدن بھ ھندوستان د
  .مصالحھ برآمد و قسمت این قیام را جنگ فاتحانھ میوند تشکیل میدھد

سردار ایوب خان از واقعات و قیام 1878در ماه دسمبر : م1880جوالی 21جنگ میوند 
ھا درکابل و خلع و تبعیدا میر بعقوب خان بھ ھند مطلع گردید و برای سھم گرفتن در 

ت جانب قندھار جائیکھ اوالده برادران جنگ ملی و اشغال حق موروثی خود از ھرا
قندھاری و فامیل لویناب شاغاسی شیردل و ابوبکر خان علیزائی از وی حمایت میکرد 

جانب قندھار بھ سردار عبدالرحمن عزیمت اشعزیمت کرد و سردار موصوف قبل از 
و خان مکتوب ارسال نموده و او را دعوت کرد تا متفقا دشمن را مورد حملھ قراردھند

موضوع پادشاھی را در آینده بین خود نظر بھ صوابدید مردم افغانستان فیصلھ کند ولی 
بھر کیف چون ایوب خان . سردار عبدالرحمن خان پیشنھاد سردار ایوب خان را رد کرد

بود وھم از اتحاد مطلعاز اتحادشیرعلی خان والی قندھار با انگلیس ھا در قندھار 
1880ده بود لذا شخصاً بھ مقابلھ بادشمن پرداخت و در جون عبدالرحمن خان در شک افتا

توپ ازشھر ھرات خارج شد 22ھزار سوار و پیاده منظم و 21بیرق جھاد را بستھ با 
ودر عرض راه مردم فراه وزمینداور را نیز در خود جمع کرد وفوج رااز مجاھدین 

ند ازھند ھدایت گرفتند و تشکیل و ترتیب داده صاحب منصبان انگلیس کھ در قندھار بود
عساکر امدادی انگلیس از دره بوالن و کویتھ بھ قندھار رسیده و قوماندان این جنگ در 
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4انتخاب شد و در General Broseمقابل ایوب خاندرکنار دریای ھلمند جنرال بروز 
جوالی عساکر انگلیس بھ قیادت جنرال بروز کھ تعداد آنھا بھ دوازده ھزار میرسید از 
قندھار حرکت کردند و بعد از طی مدت یک ھفتھ خود در گرشک در ھشتاد ملی ھلمند 
رسانیدند ودر آنجا سنگرگرفتند ولی از آنجا کھ گرشک بھ انگلیس ھا غیر محفوظ معلوم 

عقب نشینی کردند مجاھدین پالن ) درس ملی گرشک(میشد از گرشک بھ کشک نخود 
ندھار حملھ کنند زیرا فکر میکردند دشمن راکھ در حملھ را طوری سنجیدندکھ مستقیماً بر ق

کشک نخود بھ حال خودش گذاشتھ تنھا بھ آن عده قوای دشمن کھ در شھر قندھار بودند 
مقابل شوند و بر آن حملھ کنند ھمان بود کھ از طریق میوند جانب شھرقندھار حرکت 

  ند آمدند، کردند دشمن کھ ازین پالن ایوب خان واقف شد از کشک نخود بھ میو
تاجلو حملھ و پیشرفت ایوب خان را بھ شھر ) میل از کشک نخود فاصلھ داشت12میوند( 

  . قندھار بگیرند
انگلیس یدرین اثناکندک ھای شیرعلی خان والی قندھار بھ مجرد رسیدن سپاه ملی اردو

خودوالی شیرعلی خان پس از ناکامی و (را ترک کرده و بھ سپاه ایوب خان پیوستند 
شش روز ھر دو سپاه ) وده بھ طرف کراچی رفت مکست در جنگ میوند استعفا نش

ھمدیگر را از دور نگاه میکردند و بھ روز ھفتم سپاه ملی بھ حملھ عمومی آغاز کرد اما 
توپ خانھ دشمن بھ شدت فعالیت میکرد قشون ملی درمیدان ھموارودردشت خشک وبی 

نفرازسپاه ملی 850نفرکشتھ شده و500تا چاشت آب وتلفات زیاد میدادند ازطلیعھ بامداد 
سوارمنظم 4000درمیدان جنگ افتاد ویک تعداد صاحب منصباننیزکشتھ شد درین اثنا

کھ دشمن وغیرمنظم درسھ ستون درسھ جھت دشت تاختند ویک جنگ شدید درگرفت 
  .خودرامحصوردید تاآخردفاع کرد وباال خره جنگ تن بھ تن شروع شد

ازقبیل تاج محمدخان ،حفیظ هللا خان وایوب خان باتمام صاحب منصبان سران افغانی 
  افغانی کفن دربرکرده بودند ومردانھ وارمیجنگیدند ومرگ رابرگریزترجیح میدادند تا 

25باآلخره دشمن ھمھ از دم تیغ کشیده شد و سردار شیرعلی خان والی قندھار فقط با 
ی ازبیراھھ توانست کھ بھ شھر قندھاررسید و خبر نفرانگلیس آنھم بھ لباس افغانی و مسلمان

  .تباھی  سپاه انگلیس رابھ جنرال پرایمروز رسانید
درین جنگ مشھور کھ پشت حکومت انگلیس رادرھند بھ لرزه درآورد زنان افغانی  
نیزشرکت کرده بودندداستان وکارنامھ ماللی دوشیزه وشیرزن جوان افغانی کھ  درمیدان 

سپاه ملی رادرعیوض بیرق دارکشتھ شده درشانھ میکشید شھرت جنگ میوند بیرق 
  .تاریخی دارد واین دوبیت اززبان وی درمیدان جنگ درافغانستان طنین اندازاست

  "یزون لیھ مي ننگی تھ دی ساتینھخدا....... ویشکسی شھید نھ ھ میوندپکھ "
و ) شان ناوه ئی بودتفنگ ھای(درجنگ میوند گرچھ انگلیس ھا با اسلخھ جدید مجھزبودند 

تفوق اسلحھ مخصوِصِ◌ِ◌ِ◌اً توپ خانھ شان ثابت بود ولی درمقابل افغانھا کھ با تفنگھای 
دھن پر و چقماقی مجھز بودند سخت شکست خوردند و با این غلبھ یکبار دیگرملت افغان 
انتقام تجاوزانگلیس را در یک گوشھ دیگر دور افتاده دشت گرم وسوزان وطن بھ نوک 

و سر نیزه گرفتھ ننگ افغانی را بجا کردند کھ برای ھمیشھ این جنگ بنام شھکار شمشیر 
خ ملی یادگارخواھد مانده است وخواھد ریشجاعت و سربازی وغیرت دولت افغان درتا

  .ماند
تا زمانیکھ سردار ایوب خان از تدفین کشتھ شدگان افغان و انگلیس فارغ شده و بھ قندھار 

General Primroseدرطی این مدت جنرال پرایمروز . روز گذاشتھ بود51رسید 
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قوماندان قشون انگلیس قندھار، آذوقھ جمع آوری و شھر را برای یک دفاع طوالنی آماده 
کرده بود سردار ایوب خان بھ قندھار رسیده و جنگ حصار در قندھار شروع شد باالخره 

و جنگ حصار در قندھار قوای امدادی انگلیس تحت قیادت را برتس بھ قندھار رسیده 
شروع شد باالخره قوای امدادی انگلیس تحت قیادت را برتس بھ قندھار رسید و با توصل 

تعرض ناگھان را ) شقاعت بی بی ھوا مادرکالن سردار شیر علی( بھ یک خدعھ سیاسی 
قوای ایوب خان شکست خورده مجبور بھ ) اگست28(اغاز کرد درین جنگ ناگھانی 

را فقط بھ تماشگان عبدالرحمن خان سپرد انگلیسھا شھر قندھار . ت شدرجعت جانب ھرا
بوالن، جنرال ستورات از راه جالل آباد و خیبر از رابرتس از راه قندھار و جنرال 

افغانستان برآمدند و با این قسم افغانستان از قوای انگلیسی بکلی پاک گردید و تعرض دوم 
بدالرحمن خان پادشاه تمام افغانستان شناختھ شده و بھ انگلیس بر افغانستان پایان یافت و ع

  .امور سلطنت اقدام کرد
بدینسان دیده شد کھ تجاوزگران کھ از شکست نخستین خود درس نگرفتھ بودند و ھنوز 
عرق شرمندگی بر جبین شان خشک نشده بود کھ باردوم بھ کشور آزاد مردان تجاوز 

ز حاکمیت استقالل و شرافت ملی بازبپا خاستند و کردند مگر خلق افغانستان بخاطر دفاع ا
آخرین قسمت این قیام مسلحانھ . بھ قشون تجاوزگر انگلیس ضربات کوبنده وارد کردند

ھمانا جنگ فاتحانھ میوند بود کھ پایھ ھای نیرومند ترین قدرت استعماری جھان کھ آفتاب 
ن قسمیکھ ھر واقعھ مھم در قلمروش غروب نمیکرد بھ لرزه در آورد و بدین ترتیب ھما

از خود اثر بجا گذاشتھ است این پیروزی تاریخی نیز اثرات منطقھتاریخی افغانستان در 
جنبش آزادیخواھی را در قاره ھای آسیا، . خود را در خارج از افغانستان نمایان ساخت

ر تشکیل حزب کنگره د. افریقا مخصوصاً نیم قاره ھند الھام بخشید و آنرا تشدید نمود
گواه این واقعیت است گرچھ 19و بیداری نھضت مسلمانان در ربع اخیر قرن 1880

استعماریون بصورت آشکارا شکست یافتند و از افغانستان کشیده شدند ولی نمایندگان آنان 
در ین کشور در لباسھای مختلف برصحنھ آمدند کھ در صفحات ما بعد از آنان صحبت 

  . شده است
  

  فصل نھم 
  یر عبدالرحمن خانسلطنت ام

)1880–1901(  
  

سالگی بھ پادشاھی رسید در اثنای جلوس وی بینظمی عمومی 36عبدالرحمن خان در سن 
در افغانستان رونما بود وھم کشور در نتیجھ دوھجوم انگلیس صدمات و خسارات زیاد 

  .برداشتھ بود
گندمک از طرف و قبول شرایط معاھده ) 1880(امیر جدید بعد از امضاء معاھده زمھ 

دولت ھند برتانوی تقویھ گردید و انگلیسھا بھ او پول  نقد، تفنگ و توپ آماده کردند و با 
ینصورت وی در کسب قدرت و استحکام موقعیت خود کوشید و تمام شورشھا و قیامھای 

بشکل عکس العمل مظالم از آغاز جلوس وی داخلی را کھ از نگاه سیاسی یا مالیاتی و یا 
دوازده سال اول سلطنت اش بر ضد دولت بعمل آمد ھر کدام را در محل اش با تا مدت 

  . قساوت سرکوبی کرد



56

امیر جدید پس از تصرف برکابل بزودی امنیت شھر را تأمین کرد و بعداً بھ قندھار رسید 
و آنرا از انگلیسھا تسلیم شد ومخالفان خود را در قندھار بکشت و آن حدود را کامالً مطیع 

اخت و بھ تصفیھ حصص دیگر افغانستان پرداخت و در مدت کم رھبران جھاد ملی خود س
و مخالفان خود را یا بھ قتل رسانید و یا زندانی ساخت و یا بخارج کشور فرازی نمود و 

  .برتمام افغانستان مسلط گردید
بگشود و سردار ایوب خان قائد جنگ میوند را شکست داد 1881قندھار و ھرات را در 

  .ھ ایران پناھنده اش ساختو ب
بدست آورد و از واخان نیز علیمردان خان را بردانداخت 1884بدخشان و شغنان را در 

بعد ازآن والیات شمالی . و در عوض اش غفار خان تاتار را حاکم خویش مقرر نمود
فتح کرد بھ سردار اسحق خان پسر 1885افغانستان را تا میمنھ و اندخوی در سال 

براثر مظالم 1888اعظم خان تقویض نمود ولی سردارموصوف در سال امیرمحمد
عبدالرحمن . عبدالرحمن خان از امیر متنفر گردیده در مزارشریف اعالن سلطنت کرد

خان فورابھ مزارشریف رفتھ و اسحق خان رابھ ماورای آمودرخاک شاه بخاراراندو تمام 
  . والیات شمالی را دوباره بدست آورد

بریاست عبدالکریم پسر ) اندروھوتک ( لرحمن خان مردم علزایی در عصر عبدا
شان را سرکوبی یمالمشک عا لم از غزنی تا قالت بنا ی شورش را گذاشتند ولی امیر ا

سخت داد و بعد از آن متوجھ مردم ھزاره شد چھ صعوبت راھای مواصالتی ھزاره جات 
کرده و فیودال ھای ھزاره کھ با پایتخت در تحکم ملوک الطوایفی در آن سرزمین کمک 

در داخل دره ھا میزیستند بھ ضد حکومت مر کزی بوده و بھ مقاومت ھای کوچک محلی 
میپرداختند امیر عبدالرحمن خان بھ سوقیات عسکری خویش این شورشھا را خاموش 

عبدالرحمن خان متوجھ ) 1892(ساخت و بر مردم زحمتکش ھراره ظلم ھای زیاد نمود 
گردید ھدف امیر آن بود تا از یکطرف این ناحیھ ) نورستان(کافرستان منطقھ منزوی

منزوی را تحت کنترول بیاورد و از سوی دیگر مانع نفوذ سیاسی خارجی و مبلغین 
  . مسیحی شود و ھم از طرفی از حمایت لیدرھای مذھبی بر خوردار گردد

وقعیت عبدالرحمن خان چنانچھ فتح کافرستان و مشرف شدن مردم کافرستان بدین اسالم م
  .رادر سایر نقاط کشور تقویت بخشید و بھ وی لقب ضیاء الملت و الدین داده شد

  :جنگ ھای خارخی عصر امیر عبدالرحمن خان
از سلطنت امیر عبدالرحمن خان منطقھ پنجده قبل قریب صد سال : موضوع پنجده. 1

وره خود حاکمی را در پنجده جزالینفک افغانستان شمرده میشد امیر عبدالرحمن خان در د
مقرر کرد و در مروچاق قلعھ نظامی اعمار نموده و ھم عسکر ساخلوی افغانی ار در آن 

حینیکھ قوای روس در آسیای مرکزی بھ پیشقدمی خود ادامھ میداد . منطقھ متمرکز ساخت
، و خود را تا سرحدات افغانی رسانیده بود بھ قیادت کماروف بھ تعداد سھ ھزار عسکر 

قلت و خرابی اسلحھ و عدم مساعدت قوای انگلیس کھ در جنوب دریای مرغاب خیمھ زده 
  .بودند بھ شکست مواجھ شدند

این سفر او مکدر از عبدالرحمن خان کھ در آنوقت مھمان وایسرای ھند بود و روسھا 
خاطر بودند با دولت ھند برتانوی تماس گرفت ولی متاسفانھ انگلیسھا خالف قرارداد از

ھر نوع کمک خودداری ورزیده و تنھا با رجاع قضیھ بھ حکمیت قانع شدند، چون امیر 
ضعف دولت برتانیا و عساکر افغانی را در مقابل روسھا میدید از ترس اینکھ مبادا ھرات 
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نیز از دست اش برود بھ پیشنھادات روسیھ موافقھ کرد و نتیجھ آن تعیین خط سرحدی 
  .موسوم بھ ریجوی بود

طوریکھ در قسمت جغرافیای تاریخی نیز بدین موضوع اشاره شده است : قعھ پامیروا. 2
دریای آمو وخط ریجوی تمام سرحدات شمالی افغانستان را با روسیھ بخوبی واضح 
نمیساخت لذا روسھا ازین وضع استفاده کرده ھمواره بخاک افغانی تعرض میکردند 

ھجوم وردیونوف گزمھ افغانی را مللنقشون روس بھ قوماندانی ک1892چنانچھ در 
  . قرراداد و میخواست بیرق روس را بر فراز بام دنیا بر افرازد

میل 20قطعھ باریک واخان بطول 1895نتیجھ این تصادم و کشیدگی ھا آن بود کھ در 
  .ناخواستھ بھ افغانستان داده شد تا امپراطوری ھندبرتانوی را از خاک روسیھ مجزا سازد

امیر عبدالرحمن خان در پھلوی وحدت سیاسی افغانستان یک سلسلھ : اخلیاصالحات د
ریفارم ھای بزرگ و متمرکز را در کشور شروع کرد و بعد از یک دوره بی امنی و 

تشکیالت ملکی و نظامی در . ھا را تاسیس کردھبحران بار دیگر اولین وزارت خان
ترکستان کابل، (و عمده زرگبافغانستان وسعت اختیار کرد و کشور بھ چھار والیت

شعبات عدلیھ، مخابرات، مالیھ و صحیھ و غیره تاسیس . تقسیم گردید) ھرات و قندھار 
  .کرد

اعضای فامیل شاھی، (امیر یک اسامبلھ مشورتی متشکل از نمایندگان طبقات سھ گانھ 
اه تعیین اعضای این اسامبلھ کھ از طرف ش. تاسیس نمود)خوانین ملکی و پیشوایان مذھبی

میشد، قدرت اجرائیھ وی و مقننھ وی نداشت بلکھ محض در بعضی مسایل خصوصاً جمع 
  .وره میدادندمشآوری مواد جنگ وبعضی فعالیت ھای دولت بھ امیر 

ھمچنان امیر یک گروپ از اعضای اجرائیھ را کھ حیثیت کابینھ یاکونسل عالی را داشت 
فاقد قدرت بوده و محض در حاالتی کھ خود امیر تشکیل کرد این کونسل نیز مانند اسامبلھ 

  .خواھش میکرد بوی مشوره میدادند
با وجود موجودیت اسامبلھ و کونسل عالی، امیر عبدالرحمن خان تمام قدرت را بدست 
داشت و بحیث یک زمامدار نیز و مندو مطلق العنان کھ درخون ریزی و کشتار مخالفان 

دیت یک شبکھ وسیع جاسوسی از تمام وقایع و نظیری نداشت سلطنت کرد و با موجو
بمنظور سرعت عمل در کارھا لوائح و . رویدادھای کشور خود را مطلع میساخت

دستورالعمل(( مقررات را برای مامورین وضع کرد تمام حکام پابندبھ قانونی بودند کھ 
اساس (ت و دواتر قضائی مقید بھ قانون موسوم بھنام داشت تمام قضا)) حکام وضباط

  را نشر کرد و )) شھاب الحساب(( محاسبین و دوایر حکومت رسالھ برایبودند ) القضات
  .را وضع نمود)) قاعده حاضری(( 

قوانین اسالمی . قوانین دولتی عصر عبدالرحمن خان را میتوان بھ سھ کتگوری تقسیم کرد
محکمھ تاسیس ھمچنان سھ نوع ) Tribal Laws(و شرعی ، قوانین مدنی و قوانین قبالی 

  .محاکم مذھبی، محاکم جزائی و محاکم تجارتی: گردید
از آنجاکھ تھداب دولت افغانستان بر تشکیالت نظامی استوار بود و ھم عبدالرحمن خان 
خود سپھدار دالور و قابل بود تمام مساعی خود را در تنظیم مجدد قوای عسکری دولت 

بر موانعی از قبیل زمین نا ھموار و و در آن فرصتی کھ فن جنگ و محاربھ بکار برد
سرزمین کوھستانی غلبھ نکرده بود ممکن بود امیر مردمش را طوری مسلح سازد کھ 
بتواند قدرت مطلقھ او را تضمین نموده و در برابر تجاوزات جھان خارج بعضی  موانع 
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پیاده و نفر بشمول سواره،96400متمرکز افغانی توانست وایامیر با ایجاد ق. ایجاد کند
  .توپچی تھیھ کند

افراد اردو بھ سیستم ھشت نفری گرفتھ میشد در پھلوی تشکیالت اردو، سیلوھای اسلحھ و 
غلھ و کمند ھای حمل و نقل قرارداشتھ و فابریکھ حربی بنام ماشین خانھ بمنظور تولیدات 

در مختلف بوداین فابریکھ کھ دارای شعب. گردیدتفنگ و غیره لوازم عسکری تاسیس 
آن چھار ھزار نفر مصروف کار بودند امیر قسمت زیاد اعانھ بریتانیھ و عایدات کشور را 

  .صرف خرید اسلحھ میکرد
امیر عبدالرحمن خان کشور را در حالتی بمیراث گرفت کھ اقتصاد شھری صدمھ دیده بود 

ذکور راه ھای تجارتی و اقتصاد روستائی توسط دزدان و رھزنان تھدید میشد ولی امیر م
بعد از جلوس بھمان اندازه کھ باالی وحدت سیاسی فشار آورد در پیشرفت اقتصادی 
افغانستان نیز کوشید وی توانست باردیگر در شرایط فیودالی دولت را مرکزیت بخشد 
وامنیت را در سراسر کشور قایم کند لھذا با اینکھ ماھیت اقتصاد رژیم فیودالی باقیمانده 

رو با انکشاف نھاد و مقدمھ پیدایش سرمایھ تجارتی را در دایره بود تبادلھ جنس و پول
وسیعی فراھم نمود یعنی ھستھ کھ با دوره امیر شیرعلی خان یکجا معدوم شده بود احیا 

وحدت پول بمیان آمد و سرمایھ تجارتی بسویھ ملی عرض وجود کرد و در طی . گردید
ید و در پھلوی آن فرھنگ جدید ظھور سال آینده طبقھ بور ژوازی تجارتی متراکم گرد20
حفظ امنیت و ساختن رباط ھا در انکشاف تجارت و اقتصاد کشور رول موثری . کرد

تجارت داخلی انکشاف کرد و امحای انزوای اقتصادی فیودالی نیز زمینھ . بازی کرد
و رشد تجارت خارجی افغانستان را برای . تبارز بورزوازی تجارتی ملی را آماده نمود

نماینده ھای تجارتی افغانی در مشھد . ارکیت شدن سرمایھ داری بین المللی مساعد ساختم
. وپشاور و ھم قونسلی در کراچی و تجارباشی ھا در شھرھای عمده افغانستان مقیم گردید

در تجارت کشور سودخوران و معاملھ گران ھندی نقش بارزی داشتند در داخل کشور 
  .با قسط ھای طویل المدت داده میشدبرای تاجران قروض بدون مفاد

امیر جدید کھ مفکوره طرز اداری و تکنالوژی عصری را در مدت اقامت چندین سالھ اش 
در ترکستان روس حاصل کرده بود کوشید تا صنایع ملی اعم از دستی و ماشینی را 

امیر گرچھ اولین بار تاسیس فابریکھ در زمان. انکشاف دھد و بھ تاسیس فابریکھ پرداخت
شیرعلی خان صورت گرفتھ بود ولی فابریکھ مذکور در جریان تعرض دوم انگلیس بر 
افغانستان تخریب گردیده و درعصر عبدالرحمن خان این فابریکھ دو باره بصورت منظم 

ھدف از تشکیل و تاسیس این فابریکھ بی نیازی از اموال خارجی و اتکاه . رویکار شد
  . بخود بود

ا سامان و لوازم عسکری تھیھ میکرد ولی بعد تر توسع پیدا کرد و بھ فابریکھ در ابتد
سیاست حمایت انکشاف حرفی ئی ملی و ایجاد صنایع . فعالیت غیر نظامی نیز پرداخت 

دستی طوریکھ آرزو بود موثر ثابت نشد زیرا اموال مصنوعی انگلیس و روس بطور 
اموال وارده انکشاف حرفھ ھای روز افزونی در افغانستان سرازیر میشد و این رقابت

محلی را سخت صدمھ رسانید و کشور بتدریج بھ حیث یک مملکت تھیھ کننده مواد خام 
برای کشور ھای سرمایھ داری بخصوص انگلیس گردید و نفوذ طبقھ بورژوازی تجارتی 

را رویھمرفتھ عواید دولت. ھندی قسمیکھ در باال نیز بدان اشاره شد در افغانستان زیاد شد
مالیات مستقیم کھ در معرض مزایده و اجاره داری مستاجرین گذاشتھ میشد و اعانھ بدولت 
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بریتانیھ تشکیل میداد قسمت بیشتر مالیھ را مردمان صفحات شمال کشور تادیھ میکردند 
  .بودجھ کشور بیشتر صرف امور نظامی و دربار امیر میگردید

با وجودیکھ . د، چاپخانھ سراز نو تاسیس گردیدوستھ در والیات و بالد افغانی بازشدفاتر پ
از یکطرف امیر عبدالرحمن خان از تمدن و فرھنگ جدید آگاه بود و از سوی دیگر 
افغانستان در قسمت مکاتب و جراید سابقھ داشت مگر متاسفانھ در دوره امیر مذکور 

یتوان یک ه نمیشود و این کار را متقریباً ھیچ یک نوع نھضت فرھنگی و عرفانی دید
ی دانست و محض یک موسسھ کھ حیثیت مکتب عسکری را داشت با مدرسھ عمدامرت

اسیس شد و یک کتابخانھ سلطنتی کھ در آن کتب چاپی و قلمی ذیقیمت موجود تمختصر 
بر اطاعت شاه و تحویل دادن مالیات بھ موعد مبتنیبود بوجود آمد کتب و رساالنی چند 

  .آن چاپ گردید
سالھ سلطنت خویش تعمیرات زیاد در کابل و دیگر 21ن خان در دوره امیر عبدالرحم

  .نقاط افغانستان بنا کرده است کھ از اکثر آن تا امروز استفاده میشود
  

  روابط خارجی افغانستان با دول ھمسایھ 
امیر عبدالرحمن خان کھ با تصویب و تصدیق بریتانیا و روسیھ تزاری : با روسیھ.1

غانستان نشست مدت طوالنی در آسیای مرکزی در حال تبعید بر مسند زمامداری اف
بسر برده بود و در مدت اقامت دوازده سالھ خود در روسیھ و مفکوره روس ھا 
آشنا شده بود و سیاست آن دولت را در شرق تحلیل کرده و میدانست کھ بھ دوستی 
دولت تزاری اعتماد کردن نادرست است بھ خصوص کھ از تجربھ امیر دوست

روسیھ 1873و نیز از معاھده محمدخان و شیرعلی خان سرمشق خوبی گرفتھ بود 
.تزاری و انگلیس موجب افغانستان اطالع داشت

امیر در ابتدا زمامداری از یک سیاست خارجی متوازن و اتکاء بخود کارگرفت ولی با 
ن را از اندک زمانی سیاست اصالت تجرید را پیشھ کرد و معاھده وی گرفتن، افغانستا

امیر میکوشید از نزدیکی با روسیھ اجتناب ورزد و . روسیھ تزاری و فارس تجرید نمود
  .حتی در مناسبات و رفت و آمد ھای جزئی با روسیھ نیز از احتیاط کار میگرفت

سعی میورزید موضوع تصادم بمیان مکانامیر از دشمنی روسیھ احتراز داشت و حتی اال
جریدی نمیتوانست مانع روابط تجارتی بین این دوکشور ھمسایھ نیاید، البتھ این سیاست ت

یعنی افغانستان و روسیھ تزاری گردد، در ساحھ تجارت برعکس سیاست روابط تجارتی 
رو بھ توسعھ بود و تاجران افغانی بھ غرض تجارت بھ ترکستان روس رفت و آمد 

  .میکردند
جریدی اما دوستانھ کارگرفت افغانستان در برابر فارس نیز از سیاست ت: با فارس.2

ولی از نگاه تجارت روابط زیادی باھم داشتند چنانچھ در مشھد نماینده تجارتی بنام 
. تجارباشی موجود بود

امیر عبدالرحمن خان کشور خود را دربین دوقدرت بزرگ بھ منزلھ :با انگلیس.3
قازی دریک حوض تشبیھ کرده بود کھ توسط یک شیر و یک خرس کنار حوض 

دوستی روسیھ تزاری بھاز آنجا کھ امیر موصوف . ورد تھدید قرار میگیردم
اعتماد نداشت دروازه ھای روابط سیاسی را بروی برتانیھ بازگذاشت و برای 
استقرار تاج و تخت خود با انگلیس ھا سازش نمود و پیشنھادات و شرایط انگلیس 

.را پذیرفت
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رفت و در ضمن مذاکرات وایسرای ھند امیر عبدالرحمن خان بھ راولپندی 1885در 
دولت 1895. تفنگ و جھبھ خانھ بھ قسم فروش و ھم کمک نظامی بھ امیر داد 55000

ھند برتانوی امیر عبدالرحمن خان را بھ لندن دعوت کرد تا عضویت نظامی و تکنیکی 
ارنانگلیس را بھ چشم و سرمشاھده کند امیر مذکور در عوض خود سردار نصرهللا خا

مگر دولت بریتانیھ جواب منفی داد . فرستاد و در ضمن مطالبھ استقالل سیاسی را نمود
متذکر گردید کھ انگلیس ھا از مرگ مکناتن و قتل کیوناری در کابل خاطره خوش ندارد 
لذا این مسئلھ در حال حاضر عملی شده نمیتواند، سردار نصرهللا خان دست خالی بھ کابل 

.بازگشت
یکی از کارھای سیاسی کھ امیرعبدالرحمن خان بدون استشاره ملت :1893معاده دیورند

انجام داد امضای معاھده دیور نداست کھ با دولت ھندبرتانوی سرحدات شرقی و جنوبی 
کنند اوضاع را بھ انگلیس ھا قبل از آنکھ معاھده دیورند را پیش . افغانستان را تھدید کرد

شوش ساختھ بودند و از انواع دسایس و توطئھ ھا غمنفع خود در طول سرحدات افغانستان
سرھنری مارتمردیورند وزیر 1893استفاده کردند تا کھ باالخره در  اواخر سپتمیر 

نفر عملھ از 324خارجھ ھند بریاست کمیسیون تعین حدود سرحدی با شش نفر افسر و 
از چھل روز طول خویش کھ بیشھئیت مذکور در مدت اقامت . طریق خیبر بھ کابل آمدند
گلیس در سرحدات را با امیر انجام دادند و در حالیکھ قوای انتکشید یک سلسلھ مذاکرا

تیارسی بود پیشنھاد کھ حاوی مطلب ذیل بود بھ امیرعبدالرحمن خان افغانستان در حال
  .تقدیم شد

ت دولتین برقرارداد مرتبھ انگلیس و نقشھ تدوین شده آنھا امضاء گذاشتھ شود و یا مناسبا
منطقھ گردد ازین جا بود کھ امیر بنابر یک سلسلھ عوامل داخلی و خارجی ازین امتحان 
سخت و دشوار برآمده نتوانست و بدون مشوره بھ آراء ملت و حتی بدون مشوره بھ 
مامورین و درباریان خویش درین معاھده امضا گذاشت و باین ترتیب این مسئولیت بزرگ 

معاھده دیورند کھ ھفت ماده داشت بھ موجب آن خط سرحدی تاریخی را بدوش گرفت 
دیورند از حدود بلوچستان تاچترال و واخان تعین شد و خاک ھای چمن، پیشن، 

چترال از افغانستان جدا و بنیرو،وزیرستان، کرم، پاره چنار، آفریدی، باجور، صوات
روپیھ ، وازده لک دولت ھند برتانوی در مقابل بھ عوض د. ضمیھ ھند برتانوی گردید

ھژده لک روپیھ با امیر عبدالرحمن خان ساالنھ مقرر کردند و وعده کمک اسلحھ جنگی 
نیز بھ وی داده شد، با این صورت تھدید نامھ دیورند معاھده ننگین گندمک را تصدیق 

  .کرد
  

سال سلطنت 21امیرعبدالرحمن خان در خالل مدت :نظری بھ دوره امیرعبدالرحمن خان
از یکطرف کارھای بزرگ را انجام داد و سوی دیگر نقاط بسیار ضعیف داشتھ و خویش 

  .لغزشھای بزرگ از وی سرزد
امیر مذکور ملت آھنین بامیلھ آھنی اداره کرد، و تمام والیات کشور را تحت کنترول خود 
آورد و حکومت متمرکز فیودالی را تقویھ کرد ملوک الطوائف ھا، فیودال ھا، خوانین، 

ساخت و وحدت سیاسی معدومقھریھبا نفوذ با حیلھ و قوای را ی قبایل و روحانیون روسا
و تکنالوژی عصریتعسکر منظم تھیھ کرده . و اقتصادی افغانستان را بوجود آورد

  . عصری را باردیگر بھ کشور معرفی نمود صنایع دستی و پیشھ وری دوباره احیا شد
  .ان و مقیاسات را استندرد نمایدتجارت داخلی را تقویھ و کوشید کھ اوز
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از جانبی ھم باید اعتراف نمود کھ وی با دستگاه جاسوسی بسیار قوی خود کھ شامل زن و 
مغز استیداد فیوالی . یک فرد غیر مسئول و دیکتاتور سلطنت میکردمرد بھ حیث 

ق و وظایف مردم حقو. صالحیت بی پایان داشت، حدود صالحیت و وظایف امیرتعین نبود
بدون امتیاز و تبعیض از حقوق و مردمقانونی وضع نشده بود تا معین نبود و اصالً 

وظایف برخوردار میشدند و تعداد زیاد مردم را بھ انواع شکنجھ ھا و عذاب ھای وحشیانھ 
امیرعبدالرحمن در ضمن صحبت " نابود کرد و ھست و بود شان مصادره و تاراج شد

کرده بود کھ در دوره سلطنت خود امریھ قتل بیش از ھای خود با فرانک مارتین اظھار
خوف با سفاکی و شدت عمل خود مردم را در زیر " یکصدھزار افغانی را داده است

مردمروی ھمرفتھ اداره نظامی جاسوسی شکنجھ ھای بروحیھ . شمشیر نگھداشت
زحمتکش افغانستان تاثیر منفی گذاشت موصوف با آن ھمھ ھوش و قوت و شخصیت 

خاک واز استقالل ،بغرض استقرار تاج و تخت شخصی خود1880نین کھ داشت در آھ
باز برای حفظ تاج و تخت خود 1893ھای افغانستان در برابر انگلیس ھا گذشت و در 

  .عمل سابق را تکرار کرد
اصالحات امیر بیشتر بھ کابل متکی بود و شھرھای مھم دیگر کشور بھ مقایسھ کابل کمتر 

تجارت خارجی، عصریھمچنان امیر نتوانست معارف . حات متاثر شدنداز ین اصال
موسسات بانکی و استفاده از منابع طبیعی تشویق کند البتھ درین ناکامی وی عوامل داخلی 

  .ذیدخل بوده استو خارجی 
کابل فوت کرد و کشوری مطیع خالی از سلطنت در سال 21بعد از خان امیرعبدالرحمن 

  . ران خویش گذاشتبھ پسرا سرکشان 
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  فصل دھم
  امیرحبیب هللا خان

)1190-1919(  
  

سالگی بدون ھیچ مشکلی بر مسند 32خان بعد از مرگ پدر درسن امیر حبیب هللا   
فرمانروائی نشست، امیر جدید در خطابھ تاج پوشی خود وعده داد کھ در تامین وحدت 

کشور خواھد کوشید و برای ملی، مقاومت در برابر تجاوز خارجی، و اصالحات داخلی 
اینکھ محبوبیت مردم را بھ خود جلب کند، شبکھ جاسوسی بسیار قوی دوره پدر را از بین 

ھمچنان امیر از خود . برد و بھ یک عده ئی تبعید شدگان اجازه بازگشت بھ وطن را داد
تقوای مذھبی نشان داده و در دلجوئی مالھا و روحانیون کوشید و لقب سراج الملت و

  .الدین را حاصل کرد
جلوس حبیب هللا خان زمانی : صالحات داخلی و کار روانیھای امیر حبیب هللا خانا

صورت گرفت کھ زمینھ قبالً برایش مھیا گردیده بود و امنیت و خاموشی در سراسر 
بمیان آمده بود و حکومت مقتدر مرکزی تشکیل شده بود قویکشور حکمفرما بود عسکر 

این مدت دست بھ یک طیمدت ھژده سال کامل را با آرامی سلطنت کند کھتوانست لذا 
  . سلسلھ اصالحات داخلی بزند

با ارزش ترین کاریکھ دراین دوره انجام یافت گذاشتن تھداب : معارف و فرھنگ . 1
نخستین لیسھ کشور بنام دارالعلوم حبیبیھ کھ . معارف و فرھنگ جدید در افغانستان بود

بود بھ سبک و نمونھ کالج علیگر در ) اعدادیھابتدائیھ، رشدیھ، (یعنی دارای سھ درجھ 
مرکز عمده روشنفکران دیموکرات و فعالیت ھای 1909و تا . تاسیس گردید1903

مدت تحصیل در ابتدا ھشت سال و بعداً بھ ده سال ازتقا یافت شاخھ . سیاسی قرار گرفت
نقاط مختلفھ شھرکابل موجود بود تعداد ھای ابتدائی لیسھ مذکور بھ شش باب میرسید بھ 

. نفر میرسید700نفر و از مکاتب ابتدائیھ شھر بھ 269شاگران لیسھ حبیبیھ در آغاز 
در کابل 1909مکتب دیگر بنام مدرسھ حربیھ کھ سھ شاخھ در خارج از مدرسھ داشت در 

یکھ استادان افغانھا و ترکان تشکیل میداد در حالرا استادان این مکتب . تاسیس گردید
  .خارجی در مکتب حبیبیھ ھندیان بودند

لکی و عسکری ، تاسیس مدارس یازده گانھ شھرھای کشور مکتب مدرپھلوی مدرسھ ھای 
کھ در راس این تشکیالت کوچک عرفانی را ) مجلس معارف(مخابره و انجمن معارف 

           .قرار داشت نیز میتوان از قدم نیک این دوره در ساحھ فرھنگ محسوب کرد
حرکت ملی را ھر با وجودیکھ فجایع استعمار در افغانستان در آن بود کھ : مطبوعات. 2

خنثی کند و ھرتنویر فکری را از بین برده و ھر دماغ را کھ بتواند نابود سازد مگر مردم 
وطن پرست طبقھ منور، علما و متفکران این کشور با وجود موانع و مشکالت خارجی و 

مختلف حرکات وطن دوستانھ شانرا قاخلی ھمواره در تالش آن بودند تا از طراستبداد د
ادامھ دھند پس آنھا یک بار دیگر گردھم جمع شدند و خواستند بھ پیروی از مفکوره سید 
جمال الدین افغانی و کابینھ ملی سیدنور محمد شاه و مردم آزاده افغانستان بھ نشر اخبار 

م ملت خویش را از افکار تازه و تمدن جدید آگاه سازند و با بپردازند تا ازین طریق مرد
  .آنھا شعور سیاسی بدھند کھ طومار استعمار و استبداد را درھم بچیند

این حرکت توسط انجمن اسراج االخبار آغاز گردید و نخستین شماره آن در یازدھم 
ن مولوی تحت نظر موسس و مدیرا)) سراج االخبار افغانستان((بنام 1906جنوری 
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عبدالروف یکی از اعضای مشروطھ خواھان بھ نشرات آغاز کرد ولی محض یک شماره 
  . آن بھ نشر رسیده بود کھ بھ دستور محافل امپریالیستی بریتانیا مصادره گردید

ولی از آنجایکھ نقش مطبوعات در انکشاف و تکامل جامعھ خیلی موثر است مبارزان 
مجدداً جریده دیگری را بھ اھداف 1911ذاشتھ در سال وطن پرست افغانی دنبالھ آنرا نگ

این جریده . تاسیس و نشر کردند) سراج االخبار افغانیھ(وسیعتر و شکل تازه تر بنام 
مصور پانزده روزه در شانزده صفحھ تحت نگارندگی محمود طرزی پدر مطبوعات 

نورین ان و مافغانستان بھ نشرات آغاز کرد و نقش مھم در انکشاف جنبش تجدد طلب
  .بازی کرد) جوانان افغان( افغانستان 

جریده مذکورنھ تنھا رھنمائی فکری و تربیتی افغانھا بود بلکھ در کشورھای ھمسایھ و 
منورین و روسنفکران بخارا، سمرقند، ایران، ھند، ترکیھ و . شرق میانھ نیز اثر گذاشتھ

نسخھ ازین 150ند کھ بھ تعداد اسناد آرشیف ملی ھ. مصر آنرا بھ غور مطالعھ میکردند
جریده بھ اندازه در ارگان استعماری تزلزل انداختھ بود کھ حکومت روسیھ تزاری آنوقت 

اثرات سراج االخبار رسماً اقدام کرد بھ استناد اسناد آرشیف ملی ھند در ضعیفبرای ت
ال گورنر جنر) kuroptkin(حکومت روسیھ تزاری توسط جنرال کوراپتکین 1917سال 

ترکستان سعی نمود کھ توسط بریتانیا زمینھ را آماده سازد تا امیر افغانستان خط مشی 
نماینده سیاسی گورنر ) Tomonousky(سراج االخبار را عوض کند لذا بھ تومانوسکی 

توجھ . (چنین تلگراف صادر کرد1918فبروری 18جنرال ترکستان در دھلی بتاریخ 
دارم کھ نظریات و افکار ضد روسیھ و بریتانیا کھ از شما را بھ این حقیقت معطوف می

کھ در کابل بھ نشر میرسد نشات میکند راه خود را جانب ) سراج االخبار(نشرات افغانی 
بخارا و ترکستان بازکرده است جنرال کوراپتکین آرزو دارد بداند کھ آیا حکومت ھند 

) آن عوض شده بتواندمیتواند یک فشار خاص باالی امیر اندازد تا خط مشی مضر
1917،5،3A.H.Grant.  

الخبار واضح نشان میدھد کھ این اوراق و اسناد آرشیف ملی ھند مربوط جریده سراج 
اخبار اندازه زیاد احساسات مسلمانان را علیھ بریتانیا تشدید میکرد و حیثیت و پرستیژ بین 

ضیح جریده سراج االخبار ھراس انگلیس را از نشریھ تو. المللی بریتانیا را لطمھ میزد
ام نشریھ اصلی اخبار در ھند بھ اندازه مت. میتوان ازین نوشتھ شان بھ وضاحت درک کرد

  . این تعداد کمترین تاثیر مستقیم داشتھ میتواندکھ کم است 
نقص در اینجاست کھ بھ پیمانھ وسیع اقتباسات از مقاالت سراج الخبار در مطبوعات 

ن آسانترین روش در معاملھ با این سوال آنست کھ مطابق قانون بنابر آ. بومی ھند میشود
انگلیسھا . نشر مجدد و یا اقتباس مقاالت سراج االخبار منع گردد) Press act(مطبوعات 

ع نشرات سراج االخبار گردند، بھمین منظور بود نان نوبت بر امیر فشار آوردند تا مچندی
  . گردیدکھ چند نوبت مقاالت آن سانسور و مصادره 

بھ 1916جنوری 7بود کھ در شماره ) ی علی الفالحح(یکی از ین مقاالت تحت عنوان 
این شماره طوریکھ تذکر داده . نشر رسید و در آن استقالل کامل افغانستان تائید گردیده بود

  . شد بھ قوت و اشاره استعماری سانسور و از مردم پنھان گردید
ور و منظوم اجتماعی و سیاسی خویش مفکوره ھا و ایده سراج االخبار با نشر مقاالت منث

ھای حیاتی مھمی چون آشنا ساختن مردم بدانش و فرھنگ جدید، انتقاد و افشای بقایای 
فیودالیزم در کشور مبارزه قاطع علیھ استعمار و امپریالیزم کھ در آن دوره مفکوره ھای 

جاست کھ جریده بزودی مرکز از ھمین . بس مترقی و پیشرو محسوب میشد بھ جلو راند
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ان ثکھ وار) جوانان افغان(علنی آزادیخواھان و اصالح طلبان و مشروطھ خواھان 
  .مشروطیت نخستین بودند گردید

برای ) سراج االطفال(این جریده در آخر سال نشراتی خود چراغ روشن دیگری را بنام 
  .تنویر افکار اوالد افغان با خود ھمراه آورد

مورد راج االخبار پالیسی حکومت حبیب هللا خان را در جنگ عمومی اول از آنجا کھ س
باعث موضوع انتقاد قرارداد و شمولیت افغانستان را در جنگ جھانی خواستار بود این 

شد تا سراج االخبار از نشرات خود باز داشتھ شود، اخبار مذکور در آخرین شماره خود 
کھ نوشتھ بودلت علیھ مستقلھ افغانستان استقالل دوتحت عنوان ) 1918فبروری 13(

وطی عنوان فوق دالیل آزاد افغانستان دولت با استقالل آزاد بوده و ھست و خواھد بود
  . بودن آنرا اعالن کرده است

  
بمنظور طبع کتب، جراید، نظامنامھ ھا، تکت ھای پستی و غیره مطابع : مطابع.3

بخار ید کھ ھردوی آن بھ قوه تاسیس گرد) چاپ حروف(لیتوگرافی، تیپوگرافی 
.زنکوگرافی برای نشر آثار مصور نیز تاسیس یافتحرکت میکرد، ھمچنان مطبعھ 

در عصر حبیب هللا خان امور پستی انکشاف بیشتر نمود در تعداد پستھ :مخاربرات4
داگ خانھ دولت خدا (خانھ ھا و خطوط پستی افزایش بھ عمل آمد و پستھ خانھ بنام 

و برای باراول وسایل عصری تیلیفون و . در پشاور تاسیس گردید) نداد افغانستا
. تلگراف در کشور معرفی شد

در عصر حبیب هللا خان بار اول طب عصری در افغانستان معرفی :امور صحی5
گردید و شفاخانھ ھای ملکی و عسکری بنا یافتھ در آن ھا داکتران مسلمان ھندی و 

در پھلوی طب معالجوی بھ طب و قایوی نیز . ندترکی بھ معالجھ مریضان میپرداخت
توجھ بعمل آمد چنانچھ بھ غرض جلوگیری از امراض آب پغمان توسط نل بھ 

. شھرکابل انتقال داده شد
خان یک نفر جیولوجست استخدام شد تا در دوره امیر حبیب هللا :معادن و صنایع6

ره را راجستر کند معادن ذغال سنگ ، احجارقیمتی، معادن طال، آھن، مس وغی
ذخایر ذغال سنگ غوربند، تالھ برفک و دره 1907جیولوجست مذکور در سال 

صوف را مطالعھ کرده در قسمت ساختمان جیولوجیکی شمال افغانستان کتاب نشر 
بعد فاصلھ و عدم موجودیت شوارع و وسایل حمل و نقل باعث گردید تا . نمود

یافتد و در عوض آن فابریک قوه آب جبل استفاده از ذخایر ذغال سنگ بھ تعویق ب
. السراج کھ نخستین فابریکھ آبی در کشور است تاسیس و مورد استفاده قرار گرفت

درھمین عصر بود کھ استخراج الجورد بھ پیمانھ زیاد روی دست گرفتھ شد و ھم 
در معادن سرب فرنجل غوربند، یاقوت جگدلک و طالئی قندھار عملیات اکتشافی 

کیلووات آغاز نمود و 1500فابریکھ برق جبل السراج و ظرفیت تولیدی . مدبعمل آ
از برق آن در تنویر قصر شاھی و تدویر فابریکات پشمینھ بافی و ماشین خانھ ھای 

- 4تنھا در کابل بین سالھای . کھ ھمھ درین دوره تاسیس گردیده بود استفاده میشد
تخدام شدند و در اواخر دوره کارگر در ورکشاپ دولتی اس1500در حدود 1901

نفر میرسید اجرت کارگران 5000سلطنت حبیب هللا خان تعداد کارگران تخمیناً 
روپیھ بود انکشاف صنعتی کشور بھ نسبت عدم موجودیت 30تا 20ماھر از 

کارگران ماھر، قلت مواد محروقاتی برای تدویر فابریکات، نبودن سرمایھ کافی، و 
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موجودیت موافقھ نامھ ھای تجارتی با کشورھای جھان، دست سیستم بانکداری عدم 
مزد و اجرت ناکافی، شرایط و حاالت ناگوار طبقھ کارگر و رنجبر خیلی بطی و 

.آھستھ بود
امیر حبیب هللا خان در سرسبزی و شادابی کشور از طریق : زراعت و آبیاری7

سراج قندھار و جالل ازجملھ نھر (حفر نھرھا ) تعمیر مجدد بند غزنی(اعمار بندھا 
احداث باغھا و پروژه ھای زراعتی مساعی بخرچ داد چنانچھ آثار دوره ) آباد

.مذکور تا ھنوز واقع بوده از آنھا استفاده میشود
یکی از عمده ترین کاریکھ درین دوره انجام یافت ترمیم و :مواصالت و فواید عامھ8

داث سرکھای جدید پروگرام برای اح. احداث سرکھای موتر رو در افغانستان بود
نفر 8000الی 5000کارعامھ بوجود آمد و قوای تشکیل گردید کھ تعداد آن از 

کاروان سراھا بنام رباط بھ فاصلھ ھر شش گروه باالی مردم آباد گردید، ♣میرسید
امیر حبیب هللا خان در اثنای بازدید . کھ دارای مسجد، آب و محل بود و باش بود

وره نشان سنگ ھا را کنار سرک ھا بھ منظور نشان دادن فاصلھ با خود از ھند مفک
پلھای آھنین چندی باالی بعضی از دریا ھای کشور . خود آورد و آنرا عملی کرد 

ازیاد کارھای وی است اولین بار معرفی موتر بھ افغانستان در زمان حبیب هللا خان 
ر را از طریق قندھار بھ صورت گرفت در اثنای بازدید خود از ھند دو عراده موت

کابل آورد، وجود موتر در دربار باعث شد کھ بھ اعمار و ترمیم سرکھا و تاسیس 
عراده موتر در 30قریب 1918در . شرکت ترانسپورت موتر اقدامات بعمل آید

ادی سازی، رنگ مالی و تخنیک بپھلوی آن ورکشاپ ھای و در♣کشور موجود بود
ر، اسپ و غیره صورت میگرفت و ماشین باب ثقیل تجارت توسط شت. تاسیس کرد

در زمان حبیب هللا خان تعمیرات چندی درکشور ساختھ . توسط فیل نقل داده میشد
.شد کھ تا امروز از آنھا استفاده میشود

در مملکت حکمفرما بود لذا تجارت بھ مثابھ انکشاف چون امنیت و آرامش :تجارت9
وچند گردید و تجارت با بخارا توسعھ خط آھن در حرکت بود، حجم تجارت با ھند د

سالھای باره رونق گرفت و بسا مشکالت و موانع کھ درود) ترانس کپسین الین(
اخیر دوره عبدالرحمن بنابر بروز و وقایع پنجده و پامیر رو بھ کندی گذاشتھ بود، 

ن دربی. تجارت داخلی نیز رو بھ انکشاف و توسعھ گذاشت. درین دوره برطرف کرد
تجارت خارجی افغانستان را با روسیھ تشکیل % 38تقریباً 1911–15سالھای 

میداد با این ھمھ تجارت افغانستان تا زمان امان هللا بازارھای غرب تماس مستقیم 
نداشت، بلکھ اموال درشھرھای سرحدی تبادلھ میشد متاسفانھ با شروع جنگ 

رات افغانستان در روسیھ عبارت صاد. می اول ، راه ھای تجارتی مسدود گردیدعمو
پشم، پنبھ، پوست باب، گوسفند، گاو، اسپ، کشمش، بادام، پستھ، گندم، ابرایشم، : از 

ھمچنان افغانستان مال التجاره ھندی مثل ململ، داکھ، . زیره، قالین، تریاک و غیره
صحن رنگھ و مرچ و غیره را بھ آسیای مرکزی و روسیھ صادر میکرد و در مقابل 

روسیھ پارچھ باب ابریشمی وزری پشمی و نخی، سیخ آھن، چرم ، کاغذ، چینی از
کلوش، چای، المونیم نفت، گوگرد، ساعت ، موزه، چودن وغیره وارد باب، شیشھ، 

سبزیجات، غلھ، پشم، تنباکو، قالین، گلیم، و اسپ افغانستان بھ ھند میوه باب، .میکرد
گ باب بوره، چای، تار، ادویھ و ماشین میفرستاد و در مقابل آن تکھ ھای نخی، رن

.باب وارد میکرد
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عوارض و مالیات دولت گوناگون بوده و شدت مالیات و انواع :امور مالی10
مالیات کشورھمھ . خریداری دولتی و شخصی و بیگار، کمر مردم را خم کرده بود

. نددر اجاره مستاجرین گذاشتھ بود، دفاتر تحصیلی بر جان و مال مردم مسلط بود
میلیون روپیھ 1312قرار تخمین عواید ساالنھ کشور بدون پول امدادی انگلیس بھ 

یل و ومیرسد اکثراً مالیھ بصورت جنس در گدام ھا و تحویل خانھ ھای حکومتی تح
.ذخیره میشد

کابل، قندھار، در دوره حبیب هللا، افغانستان بھ والیت شش گان :وضع دولت و دربار
ن افغانی و بدخشان تقسیم شده بود و ھریک از والیات کھ بھ نواحی ھرات، فراه، ترکستا

چون امیر حبیب هللا میدانست کھ . کوچکتر تقسیم شده بود توسط یک نفر والی اداره میشد
ت عسکری مخالفت نشان نمیدھد و وجود آنرا برای دفاع اسالم ضروری امردم با صالح

توجھ کرد، اسلحھ جدید و پروگرام ھای خود بھ امور عسکریمیدانند لذا مانند اسالف 
مکتب عسکری را تاسیس کرد و . رھنمائی بھتر را نسبت بھ گذشتگان خود معرفی نمود

خدمت عسکری بھ اساس ھشت نفری . روپیھ در ماه افزود13بھ 8معاش عسکر را از 
ود از امور دولت بین برادر وپسران او تقسیم شد و خ. بود و برای سھ سال خدمت میکردند

امین : یک سلسلھ دفاتر مملکتی کھ آمرین آنھا بھ نام ھای چون. باالنظارت میکرد
دفتر میرسید موجود ده االطالعات، امین الوجوھات و امثال آن یاد میشد و تعداد آن بھ 

تشکیالت در بار زیاد بود سھ نفر منشی بنام ھای منشی حضور، خارجھ و داخلھ و . بود
  .ام ھای حضوری، ملکی، نظامی و خارجھ موجود بودچارایشک آغاسی تحت ن

در باریان بھ عنوان مصاحبین خاص اھل میز حضور غالم بچھ گان خاص و غالم بچھ 
د شاھی را ارگ. گان حضوری تقسیم شده بودند، و در قبال آنان ده ھا باشی قرارداشت

شاه بھ تدریج در امیر مانند تیمور. رکابدار، خان اسپور میراسپور تشکیل میداد،سسرو
Jawetteزنده گی حرم فرورفت و دستگاه اداری وی رو بھ انحطاط و فساد نھاد جویت 

تا 600نویسنده امریکائی تعداد زنان صورتی و کنیزان دربار امیر حبیب هللا را بین 
  .نشان میدھد1000

قیام ھای از آنچھ کھ دسپلین مجازات و مکافات ازبین رفت ظلم و رشوت و بیکاری زیاد 
در مناطق مختلفھ افغانستان رونما گردید، قیام ھای مردم قندھار در برابر مظالم سردار 
محمد عثمان والی قندھار کھ موضوع در جریده سراج االخبار نیز بھ نشر رسیده است و 

  . قیام مردم پکتیا در برابر ظلم سردار محمد اکبر نمونھ و موئید گفتار است
مسایل وضع زنده گی امیر حبیب هللا کھ مشابھت زیادی با طرز رخالصھ عالوه برسای

زنده گی ناصرالدین شاه قاجار بود، نھ تنھا دربین آزادیخواھان، روشنفکران و درباریان 
  . بلکھ در میان توده نیز تنفر و انزجار تولید کرد

. رداشتنیز قدم ھای بامیر حبیب هللا خان در ساحات اجتماعی : اصالحات اجتماعی. 11
امر منع زندان . اولین داراالیتام در کشور را باز کرد، انواع تعذیب و مجازات را منع کرد

بریدن گوش، . ھای موسوم بھ سیاه چاه را صادر نمود و محبس نسبتاً عصری تعمیر گردید
از قوانین ضد غالمی حمایت و . قین وفانھ، تیل داغ، کشیدن چشم و غیره ممنوع گردید

مگر آزادی شان اعالم نشد، برای اولین . د، و خرید و فروش غالم منع گردیدپشتیبانی ش
  .بار کوشش بعمل آمد تا برای محبوسین صنایع دستی آموخنانده شود
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در جھان بشری : نھضت دیموکراسی و تبارز نخستین حزب مشروطھ خواه افغانستان
با پدیده ھا و مسایل دیگر بظھور ھیچ حادثھ یا پدیده و واقعھ تاریخی ناگھان و بدون ارتباط 

از کوچک و بزرگ، مانند حلقھ ھای اعمنپیوستھ است بلکھ بروز تمام وقایع تاریخی 
. زنجیر پیوستھ با یکدیگر بوده ھمھ آنھا عوامل مختلفھ زیر بنائی و روبنائی داشتھ اند

گاھانھ مبارزه آمشروطیت در افغانستان کھ موج کوچک ولی تندی از جریان عظیم جنبش
میباشد نیز یکی از آنجملھ وقایعی است کھ فھم بدون مطالعھ ماحول و فکتور ھای مردم ما

روی ھمین ملحوظ است کھ . ملی و بین المللی ، زیربنائی و روبنائی امکان پذیر نیست
مقدمھ چینی با پیدایش مفکوره حقوق بشر و مشروطیت کھ یک پدیده و خواست 

گردید، سپس نفوذ و اثرات آن در کشور ھای ھمسایھ و بورژوازی است در غرب آغاز
ماحول افغانستان مطالعھ شود و بعداً شرایط داخلی افغانستان قبل از آغاز قرن بیستم زمینھ 

از آنکھ . بروز این حرکت را در زمان امیر حبیب هللا مھیا ساختھ است گذارش داده شود
والت کالم میگردد و مجال بیان آن در تذکر و تفصیل تمام موضوعات سابق الذکر مورد ط

اینجا نیست، محض بھ تفصیل و مطالعھ اوضاع و شرایط عینی و ذھنی این جنبش را در 
  :داخل افغانستان بصورت موجز بیان میداریم

باید بھ خاطرداشت کھ شرایط بین المللی پیدایش ھستھ بورژوازی در افغانستان با شرایط 
ا تفاوت نمایان داشتھ است باین معنی کھ قرن ھژدھم اروپا، پیدایش و رشد بورژوازی اروپ

صاحبان بزرگ کارخانھ جات و پرولتاریای انقالبی را بوجود آورد، پروگرام صنایع 
دستی از عرصھ تولید بیرون رانده شدند، کاخ ھای استبداد و فیودالیزم سرنگون شد، 

مناسبات نوین قوانین و . فتبورژوازی بھ حیث طبقھ نیرومند، قدرت سیاسی را بدست گر
یک رشتھ حقوق و آزادی ھای دیموکراتیک در چارچوب منافع بورژوازی وضع شد 

  . زمینھ برای استعمار کھن مھیا گردید
. میلیون ھا مردم در قاره ھای آسیا، افریقا و امریکا تحت سلطھ استعمار جویان در آورند

افغانستان نیز در مردمتی بود کھ در چنین وضع بین المللی، اقتصادی، سیاسی و صنع
  . مسیر تاریخی استعمارگران خون آشام قرار گرفتند

با آمدن ھئیت بریتانوی نخستین تماس مستقیم افغانستان و انگلیس در زمان شاه شجاع 
صورت گرفت از آن تاریخ بھ بعد اشخاص متعدد برای کسب 1809در سال ) الفنستن(

معلومات سیاسی و اقتصادی زیاد را راجع بھ افغانستان معلومات بھ افغانستان آمدند و
  .جمع کردند، و دلچسپی ھندبریتانوی را بطرف افغانستان بیشتر جلب نمودند

انگلیس ھا با اولین تماس خود با افغانستان اموال تجارتی شان را از کلکتھ و بمبئی در 
ارا راحمل و نقل میکردند کابل تمرکز دادند، حمل کنندگان کھ اموال بین ھند کابل و بخ

  .بودند کھ توسط اشتران خود این شغل را انجام میدادندلوھانیان
خالصھ ھمین کمپنی ھند شرقی درنیم قاره ھند تسلط یافت بالدرنگ در کشورھای ھمسایھ 

  . وممالک آسیای از جملھ افغانستان نفوذ سیاسی تجارتی و اقتصادی خود را پھن کرد
و ساختمان ھای شھرھای قرون وسطی افغانستان طرز تولید کھن خالصھ ترکیب جمیعت 

  ران شھری وــــــــــــنعت گـــــنعت پیدایش صـــــــدائی زراعت از صـــــودالی، جــــــفی
  ،اصناف

انقالب صنعتی در اروپا، پیدایش استعمار و گسترش نفوذ آن در سیاست و پیروزی 
انستان تالش استعمارجویان را برای بدست آوردن افغکشورماھا، از جملھ کشورتجارت 

  بازار ھای ھند افغانستان و آسیای میانھ موقیعت جغرافیائی افغانستان، بھ مثابھ 
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رونق تجارت و رودکاال ھای صنعتی اروپا، تمرکز روزافزون " اتصال مراکز تجارتی"
برای بستھ شدن جمعیت شھری نیازمندیھای مردم، ھمھ و ھمھ شرایط بالنسبھ مساعدی را

  .بورژوازی ملی دربطن فیودالیزم افغانستان پدید آوردنطفھ
خان باردوم برتخت سلطنت جلوس کرد یک سلسلھ پروگرام ھای حینیکھ شیرعلی 

اصالحی در ساحات اقتصاد، تجارت، صنعت، فرھنگ و عمران روی دست گرفتھ شد بھ 
" جنین" افغانستان زمینھ روئیدنتطبیق این پروگرام ھا برای باراول درجامعھ فیودالی

سرمایھ داری آماده گردید در دوره امیر عبدالرحمن خان با ھمھ نارسیائی ھا و اشتیاھات 
توانست کھ باردیگر در شرایط فیودالی دولت را مرکزیت بخشد و امنیت سرتاسری (( او 

ه بود تبادلھ جنس و کشور را قایم نماید لھذا بھ آنکھ ماھیت اقتصادی رژیم فیودالی باقیماند
پول رو بھ انکشاف آنھا در مقدمھ پیدایش سرمایھ تجارتی را در دایره وسیعی فراھم نمود، 
یعنی ھستھ کھ با دوره شیرعلی خان یکجا معدوم شده بود احیا گردیده و سرمایھ تجارتی 

ید بمیان آمد و درطی بیست سال آینده طبقھ بورژوازی تجارتی متراکم گرد" بسویھ ملی "
بدین سان دیده میشود کھ با وجود احتناق )). و در پھلوی آن فرھنگ جدید ظھورکرد

طوالنی دوره عبدالرحمن چرخ شتابنده زمان متوقف نگردیده نیروھای مولده بطور 
اجتناب ناپذیری کم و بیش رشد کرد، تاریخ جامعھ نیز بر وقف قوانین عینی تکامل در 

گرفت و نخستین فابریکھ حربی بار دیگر درکابل مسیر انقالبات صنعتی جھان قرار 
از قوای بخار برای تاسیس شد و چھارھزار کارگر در آن مصروف کارگردید با استفاده

  .بار نخست در افغانستان جوانھ ھای ضعیف بورژوازی ملی برشد آغاز کرد
آن با رویکار شدن امیر حبیب هللا در آغاز قرن بیستم قسمیکھ در صفحات گذشتھ از 

تذکرات بعمل آمد، تحوالت اجتناب ناپذیر در ساحات اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی بروز 
  . نخستین حزب ملی مساعد گردیدپیدایش کرد و زمینھ ھرچھ بیشتر شرایط برای 

اندیشھ ھای آزادیخواھانھ و نظریات سیاسی سید جمال الدین افغانی از کران تاکران آسیا و 
ریشھ جھان " ملل و مردمان مستعمره" روان مسلمانان وقاطبھافریقا در اعماق شعور و

دوانیده بود کارنامھ ھای ترقی بخش و سازنده کابینھ ملی سیدنورمحمد شاه فوشنجی ھنوز 
سراج االخبار " نشرات بیدار کننده نخستین شماره . از خاطره ھا فراموش نشده بود

ھ محمود طرزی و معلمان وطن پرست اندیشھ ھای دیموکراتیک و آزادیخواھان" افغانستان
. حبیبیھ در قشر کوچک روسنفکران وسایر تحول طلبان تاثیرات شورانگیز بجامی نھاد

  .درکشورھای ھمسایھ غربی ما فارس نیز نھضت مشروطیت رشد مینمود
و آزادیخواھانھ پیکارملیدرنیم قاره ھند. نیز مشروطیت اعالن شد  در ترکیھ عثمانی 

نشرات بیدار کننده و پرھیجان حلقھ ھای انقالبی و آزادیخواھان ھندوستان .گسترش میافت
و فارس ترکیھ عثمانی و ملل غربی شرق میانھ در ذھن و دماغ افراد و حلقھ ھای ملی و 

از جملھ نشرات و . دیموکراتیک جامعھ افغانی تاثیرات رھائی بخش معینی بجا مینھاد
وثرترین نشریھ خارجی بود کھ در بیدار نمودن کنکتھ م" حبل المتین" جراید خارجی 

  . شروطھ طلبان افغانی نقش ارزنده بازی نموده استماذھان و شعور سیاسی 
سراج " مصادره اولین شماره و در چنین یک شرایط مساعد ملی و بین المللی بعد از نشر 

نشرات بود کھ نخستین حزب مشروطھ خواه کھ بروز آن مختلط از" االخبار افغانستان
  . مختلف بود، در افغانستان جوانھ زد و تبارز کرد
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نیروھای ملی و دیمکراتیک کشور برای اولین بار مبارزات متشکل را بخاطر تنظیم 
حیات ملی طرز استعمار و استبداد داخلی، حکومت قانون و در نھایت بخاطر تحول وضع 

  .سیاسی و اداری افغانستان آغاز کردند
خالل نوشتھ ھا ازمرام نامھ تحریری و کتبی در دست نیست ولی از مشروطیت نخستین

و مصاحبھ ھا باتنی چند از اعضای مشروطھ خواھان از جملھ سید قاسم لغمانی مرام 
  : مشروطیت نخستین را میتوان چنین لست کرد

.استقرار نظام شاھی مشروطھ واژگون ساختن استبداد و برقراری حکومت قانونی.1
).شورا(مجلس تشکیل و تاسیس .2
تفویض یک اداره تنیل، فاسد و عیاش یک نفری بھ یک اداره فعال و صالح و .3

.کارکن گروپی
.کسب فرھنگ و علوم جدید بھ پیمانھ وسیع و تعمیم معارف و تاسیس مطبوعات.4
.تاسیس مطبوعات.5
.کسب تمدن جدید و لزوم بسط آن.6
.تأمین عدالت اجتماعی، مساوات و حفظ حقوق مردم.7
.مبانی وحدت ملیتحکیم .8
. تأمین استقالل سیاسی در سایھ یک نظام ملی.9

با تاسف باید یاد آور شد کھ علی الرغم رعایت دقیق موازین مبارزه مخفی و تازه کردن 
سوگند ھا مغز و ھستھ این سازمان و جمعیت از گزند جاسوسان در بار مصنون نماند و 

1909مطابق مارچ 1325اخر حوت ھمھ رازھا را بھ دربار سپردند در نتیجھ در او
  .فرمان انحالل این جمعیت و حکم زندان و کشتار اعضای حزب مشروطیت صادر گردید

امیر محض با کشتارو حبس مشروطھ خواھان اکتفا نکرده عسک العمل دیگری نیز از 
ارف را محدود نگھداشت و از تعمیم آن عمبعدخود نشان داد یعنی کھ ازین تاریخ بھ 

سردار نصرهللا خان از مخالفان مشروطھ خواھان با این ھم قانع نبودند در . ی نمودخوددار
از معارف " دربار عام بھ امیر پیشنھاد الغای مدارس موجوده کابل را کرد و گفت 

  ".مشروطھ میزاید و مشروطھ نقطھ مقابل تسلط شرعی سلطان است
ھان افغانستان را در ربع اول در واقع امر مشروطھ خوا): جوانان افغان(مشروطیت دوم 

قرن بیستم بدو گروپ مشروطھ اول و دوم تقسیم کرده نمیتوانیم چھ مبارزه ھای مشروطھ 
طلبی دوامدار بوده منتھا مدوجذر داشت با آن ھم نزد غالب مردم با ذھنیت مشروطیت 

ن نام موجود است بنابر ان ماھم آنھا را بھ ھمی) جوانان افغان(نخستین و مشروطیت دوم 
  .یاد میکنیم

خواھان در نفوس روشنفکران باقی مانده تاثیر عمیق و شدیدی کرد، طھ سرکوبی مشرو
شھید ھمرزماناینھا بھ صفت بقایا و وارثان مشروطھ خواھان نخستین، درفش آرمانھای 

خود را دوباره بر افراتشند مفکوره ھای سیاسی و اجتماعی این جمعیت تا اندازه زیاد 
  .عداد وقایع داخلی و خارجی و جریانات ذھنی جھان شکل گرفتھ بودتوسط یک ت

آھستھ )1906(در " سراج االخبار افغانستان"بدین شرح کھ ھمان قسمیکھ با نشر جریده 
نقطھ آغاز " سراج االخبار افغانیھ"مشروطیت نخستین گذشتھ شد جانشین این جریده یعنی 

گردید چھ ایشان جریده مذکور را بھترین ) وارثان مشروطھ اول(فعالیت مشروطیت دوم 
  .وسیلھ برای رسیدن بھ اھداف مالی خویش دانستند
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بود کھ خود را با گروپ سراج االخبار و جنبش محمود طرزی ھمنوا و بھ ھمین لحاظ 
جوانان افغان عالوه بر نزدیکی با محمود طرزی و استفاده از نظریات و افکار او . ساختند

ی، ایرانی، ترکی، غربی، جاپانی و ماوراء النھر باترکان کھ بحیث و مطالعھ جراید ھند
مستخدم در افغانستان اجرای وظیفھ میکردند تماس نزدیک داشتند و این تماس ھا خیلی 

این تنھا نبود جمعیت جوانان افغان و محمود طرزی باھئیات ترک و جرمنی . موثر بود
این تماس ھا موثر و ارزنده بود، تماس ھا و مالقات ھای خصوصی و مستقیم داشتند

ھمچنان جمعیت مذکور با اعضای حکومت موقتی ھند در کابل رفت و آمد و ارتباطات 
  . داشتند

. بی تاثیر نبوده است" جوانان افغان" مھاجرت ھندیان بھ افغانستان نیز در نفوذ افکار
نگلیس جنبش روسیھ و ا1907وقایع مھم جھانی از جملھ جنگ روس و جاپان کانونشن 

  مشروطھ خواھی فارس مبارزه جنبش مشروطھ طلبان جوانان ترک، جنبش چین 
افکار و نظریات آزادی خواھانھ سید جمال الدین افغان، جنگ ھای ) 1911–1906(

جنگ اول جھانی اعالمیھ ) 1913–1912(جنگھای بالکان ) 1911(ترکیھ و ایتالیا 
بذات خود تاثیرات مھمی بر افکارو نظریات ھرکدام ) Wilson(چھارده گانھ ویلسن 

  . محمود طرزی و اعضای جمعیت جوانان افغان وارد کرد
کھ الھامات خود را از جریانات و وقایع مختلف ملی و بین ) جوانان افغان(بھرصورت 

  :المللی گرفتھ بودند مرام ھای ذیل خواستھ ھای ایشان را تشکیل میداد
بھ حیث مانع راه آزادی ھای سیاسی و حصول از بین بردن امیر حبیب هللا .1

.استقالل
.رویکار آمدن حکومت مشروطھ.2
.بوجود آمدن قانون اساسی.3
.تاسیس شورای ملی.4
.تشکیل کابینھ بشکل عصری.5
.تامین عدالت اجتماعی و ریفارم ھای اداری .6
.تعمیم معارف و فرھنگ جدید.7
.و استقالل اقتصادیمعرفی ساینس و تکنالوژی جدید بھ پیمانھ وسیع و موثر .8
.آزادی مطبوعات.9

.ضدیت با استعمار بریتانیا.10
.حصول استقالل سیاسی افغانستان.11

بقدرت 1919سال اعلحضرت امان هللا خان درازبین برده شد و خان حینیکھ حبیب هللا 
زندانی ھای سیاسی رھا ،و رزمندگان راه آزادی ملی بھ خصوص جوانان افغانرسید

  . ن افغانستان مستقل و آزاد فعاالنھ سھم گرفتندشدند و در ساختما
  

امیر حبیب هللا خان از درگذشت پدر و جلوس خودش : سیاست خارجی امیرحبیب هللا خان
بی امیر جدید در بدوی مرحلھ از روش و سیاست . بر مسند کابل بھ بریتانیا اطالع داد

ھ ھند بریتانوی از امیر اعتنائی در مقابل انگلیس کارگرفت و الردکر زن نائب الحکوم
تقاضا کرد تا بھ ھندوستان سفر نموده و روبرو با وی مالقات کرده بھ زعم خود شان از 

ریتانیھ اطمینان حاصل کند و در ضمن معاھدات جدید را با دولت ھندبریتانوی باراده نیک 
  .ترتیب دھد
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این روش بی امیر این خواھش را مسترد کرد ، حکومت انگلیس مدت قریب سھ سال با 
اعتنائی امیر مقابل ماند تا باالخره ھئیت سیاسی انگلیس بھ سرکردگی لوئیس ویلیم دن 

مارچ ھمین 21وارد افغانستان شد و در 1905سکرتر امور خارجھ حکومت انگلیس در 
کھ بھ موجب آن (( سال معاھده بین امیر حبیب هللا خان و نماینده انگلیس بھ امضا رسید 

 خان تمام تعھدات را کھ پدرش در برابر انگلیس کرده بود تجدید نمود و امیر حبیب هللا
وعده کرد کھ در جزئیات و کلیات امور از قبیل معاھدات در موضع سیاست داخلی و 
خارجی و تعھدات کھ از طرف واالحضرت امیر و یا پدرمرحوم او عقد گردید امیر 

ه و رفتار خواھد کرد و ھیچ گونھ موصوف نیز بھ اساس موافقت و اتحاد رفتار نمود
  )).حرکت خالف وعده از او سر نخواھد زد

بھ این ترتیب امیر را مثل اجدادش در میدان سیاست مغلوب ساخت و استقالل خارجی 
پوند ساالنھ 160000افغانستان را بھ انگلیس واگذار شد و در عوض انگلیس ھا مبلغ 

بھ امیر وعده دادند کھ با ورود اسلحھ بھ افغانستان اعانھ و کمک مالی بھ امیر میدادند و ھم 
بعد ازآنکھ ھئیت بریتانیا افغانستان را ترک کرده رھسپار ھند . قید و قیود تحمیل نگردد

. گردید حکومت ھنداز امیر خواھش کرد اراده خویش را نسبت بھ سفر ھند ابراز نماید
با صد نفر درباریان 1907نوری حبیب هللا خان این دعوت را پذیرفت و در اوایل ماه ج

نفر عسکر وارد ھند شد و مدت قریب دوماه صد مامورین افسران و عملھ حضوری و سھ 
را در انجا سپری کرد و پس از مشاھدات خود در ھند بدین نتیجھ رسید کھ افغانستان بھ 

  . ریفارم و اصالحات احتیاج دارد
، حافظ سیف هللا خان نماینده بریتانیھ در امیر حبیب هللا خان ھنگام بروز جنگ جھانی اول

بھ اساس . و بدو اطمینان داد افغانستان بیطرفی خودش را حفظ میکندکابل را احضار 
من دو رویھ (( راپور حافظ سیف هللا حبیب هللا درحین مالقات در قصردل گشا بھ او گفت 

کھ من دوست ... دھیدنیستم شما باید متقین باشید و از طرف من بھ حکومت خود اطمینان
امیر در طی یک دربارعام 1916جنوری 29و ھم بھ تاریخ ....) صمیمی بریتانیا ھستم

وی نمیتواند از سیاست عنعنوی افغانستان در (( بیطرفی افغانستان را اعالم کرد و گفت 
بھ این ترتیب در حالیکھ در افغانستان ھیجان )) برابر ھمسایھ ھای خویش انحراف نماید

مومی بطرف داری از ترک و جرمن برضد استعمار انگلیس احساس میشد و مردم ع
  . سرحدات آزاد افغانستان منتظر اعالن جھاد بودند مایوس گردیدند

جنگ بین روسیھ و جاپان بر 1905–1904در : روابط افغانستان با دولت روسیھ
  . منجر گردیداپان جموضوع منچور یا در گرفت کھ نتیجھ آن بھ شکست روسیھ و غلبھ 

دول غرب خاصھ روسیھ و بریتانیا برای کنترول بر آسیا و تالقی شکست در منچور یا 
جھانیان ت کنترول خود را قایم کنند و در مقابل بکوشیدند کھ بر افغانستان، ایران و ت

بنابر ان دولتین روسیھ و انگلیس دو ھمسایھ نیرومند افغانستان . صاحب پرستیژ باشند
ظر داشت موضوع سابق الذکر ازیکطرف و جلوگیری از توسعھ و نفوذ جرمنی ، و بادرن

اگست 31پاریس را در ھاسترالیا، ھنگری در شرق میانھ از سوی دیگر ، موافقت نام
  :بھ امضاء رسانیدند و بھ توافق ھای ذیل نایل آمدند1907
خود را در افغانستان در ماده اول این موافقنتامھ گفتھ شده بود کھ انگلیستان نفوذ .1

ھمچنین روسیھ . طور صلح آمیز بکار برده برضد روسیھ اقدامی نخواھد کرد
قبول کرده بود کھ افغانستان را در خارج از محدوده نفوذش بشناسد و بدون اجازه 

.یا با افغانستان روابط سیاسی بر قرار نخواھد کرد و سفیری نخواھد فرستادبریتان
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متعھد شود کھ سرزمین افغانستان را بھ ھند بریتانوی ملحق در ماده دوم بریتانیا.2
.نخواھد کرد و از دخالت در امور داخلی آن کشور خود داری خواھد ورزید

در ماده سوم روابط مستقیم بین روسیھ و افغانستان برای حل قضایای محلی .3
.سرحدی کھ ماھیت سیاسی ندارند قبول شده بود

ت بین روسیھ و افغانستان و حکومت انگلیس موافقت در ماده چھارم در باره تجار.4
.کرده بود

در ماده پنجم اعتبار این موافقت نامھ مشروطھ بھ قبولی و تائید امیر افغانستان .5
.بود

در باین ترتیب در غیاب امیر مسئلھ افغانستان مورد بحث قرار گرفت و موقیعت انگلیس 
معاھده مخفی بین روسیھ و انگلیس امضا تا زمانیکھ این. افغانستان باز مستحکم گردید

نشده بود، حکومت افغانستان از آن آگاه نساختند ولی در ختم موافقھ موضوع رسماً بھ امیر 
اطالع و خواستند افغانستان نیز موافقت خودش را اعالن کند و آنرا امضا نماید مگر از 

موقف جدی اختیار کرد لذا آنجایکھ امیر بیشتر تحت نفوذ گروه ھای آزادی خواه آمده بود
  . از امضای آن خود داری کرد

چون معاھده سابق الذکر افغانستان را خارج از منطقھ  نفوذ روسیھ قرارداده بود لذا روابط 
سیاسی این دو کشور معدوم ولی روابط تجارتی شان برقرار بوده رو بھ انکشاف گذاشت 

  . اختیار میکردو داد و ستد تجارتی بین دو کشور روز بروز وسعت
روابط دولتین افغانستان عادی بوده و یگانھ موضوع مھمی کھ : روابط افغانستان با فارس

روابط این دو کشور ھمسایھ تاثیر وارد میکرد ھمانا موضوع دریای ھلمند بود کھ حکمیت 
وارد سیستان شد و از 1905مذکور در . آن بھ جنرال مکمھان انگلیس تفویض گردید

میل مربع آن را بھ ایران واگذار شد و باین ترتیب 2847میل مربع اراضی 7006جملھ 
  . بدون کدام اساس قانونی اراضی سیستان را با ثلث آب ھلمند بھ فارسی ھا داد

  : جنگ جھانی اول و بی طرفی افغانستان
شروع جنگ عمومی اول افغانستان را برای یک باردیگر وارد صحنھ سیاست بین المللی 

و توجھ کشورھای بزرگ بدان سمت معطوف گردید و با ورود ھئیت نظامی نیدر ساخت
  . دوره تجرید افغانستان خاتمھ پذیرفت) Neider Mayer Hentig(یروھنتگ ام

بعد از آنکھ ترکیھ بھ طرفداری از جرمنی داخل جنگ شد از مفکوره پان اسالمیزم و 
ضد روسیھ تزاری و انگلیس استفاده احساسات مذھبی مسلمانان آسیائی میانھ و ھند بر 

کرده و ھئیت ھای را بھ دولت ھای اسالمی منجملھ افغانستان فرستاد تا بھ طرفداری از 
ترکیھ داخل جنگ شود در افغانستان طرفداران عصری ساختن کشور ضرورت حمایت 
از پیشتیبانی ترکان عثمانی منحیث یک دولت بزرگ اسالمی و مدخل اروپا پیشوای عالم

اسالم و اینکھ تازه بھ اصالحات آغاز کرده است توضیح نموده اند و از ورود ھئیت با 
جوش و خروش استقبال کرده اند دولت ترکیھ نماینده ھای دولت جرمنی را نیز جزو ھئیت 
خویش ساخت ازین طریق ھئیت خویش را وزین نشان نھد بدون اینکھ خصوصیت پان 

ھئیت ھای مختلط آلمان و 1915اکتوبر 12بتاریخ . اسالمیزم از ھئیت وی سلب گردد
نفر مـــــــــیرسید بھ ریاست اوسکارنیدر مایروفن ھنتگ 80ترکـــــــــــیھ کھ تعداد آنھا بھ 

)Oskar Neider Mayer Von Hentiq (وارد نو کاظم بیگ از راه بغداد و ایرا
انی بھ عنوان امیر افغانستان با خود افغانستان شدند و نام ھای از خلیفھ عثمانی و قیصر آلم

در جملھ ھئیت دو نفر از سرشناسان و پیشوایان انقالب و نھضت آزادی خواھی . داشتند
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و برکت هللا نیز شامل بودند بعداً عبدهللا ) Mohendtrapratap(ھند یعنی موھند را پرتاب 
. آنھا پیوست نیز با)) بانی تحریک انقالب معروف بھ تحریک خطوط ابریشمی((سندی 

ھئیات بعد از ورود بھ کابل درباغ بابر محصو رنگھ داشتھ شدند و اجازه نداشتند بھ جای 
دیگری بروند و بعد از آنکھ ھئیت بھ اعتصاب گرسنگی دست زد امیر آنھا را بھ دربار 

)اقامتگاه تابستانی حبیب هللا خان(راه داد ھیات در اواسط ماه اکتوبر دو مرتبھ در پغمان 
با امیر مالقات نمود این ھئیت امیر را تشویق میکرد از اعالن جھاد طرفداری کرده دول 
محور علیھ دشمن عنعنوی خویش داخل جنگ شود ھئیت بھ موافقت سردار نصرهللا خان 
از پان اسالمیست ھای مشھور بود نیز نامھ عنوانی نیکوالی دوم تزاری روسیھ برصفحھ 

  . اش را خواستند اماتزار جوابی ندادمطال حک کردند و در آن نظر
با وجودیکھ قسمت بزرگ فامیل حبیب هللا خان و درباریان ، مامورین افغانستان و 

از قبیل نصرهللا خان، عنایت هللا خان، امان هللا خان ) War Party(اعضای حزب جنگ 
س و محمود طرزی طرفدار اتحاد و شمولیت در جنگ بھ نفع دول محور و برضد انگلی

بودند و توده ھای مردم و اکثریت قبایل سخن از جھاد میزدند و روحانیون و مالھا 
موضوع حمایھ اسالم را بھ نفع ترک و جرمنی تبلیغ میکردند، حبیب هللا خان از مفکوره 
گروپ طرفداران انگلیس بدور شخص عبدالقدوس خان صدراعظم جمع شده بود پیروی 

ای سابق الذکر را ناکام ن بیطرفی نمود و ھئیت ھاعال1916جنوری سال 29کرده در 
  . رجعت داد

افسرھای جرمنی گاھی کھ بھ حضور امیر حبیب هللا میرسیدند اصرار میورزیدند تا (( 
در مقابل امیر آنان را بصبرو . جنگ علیھ بریتانیا تاریخ را تعین نمایندبرای شروع 

اشتند کھ گفتگو و مذاکرات شان با جرمن ھا ازین امر شکایت د... حوصلھ توصیھ میکرد
امیر در اخبار ھای انگریزی نشر میشد ازین جھت آنھا امیر را بھ دور وی ملزم 

واقیعت امر این بود کھ امیر از دولت بریتانیا حمایت میکرد ولی از آنجایکھ از . میساختند
ت مینمود اما افقذھنیت و آرای عامھ افغانھا ھراس داشت ظاھراً با ھئیت جرمنی ابراز مو

رئیس ھئیت از راه ایران بھ ترکیھ ...)) از جھاد طرفداری میکردندرای عامھ جداً 
بازگشت نمود عده از ترک ھا دربین افریدی ھا، مسعود و وزیر رفتھ ایشان را بھ جھاد 

و برخی از آنھا از راه پامیر بھ داخل سیکیانگ رفت وعده دیگر آنان کھ . تشویق کردند
خود را در افغانستان عملی کرده نتوانستند مسلمان ھای ترکستان بخصوص مقاصد اولیھ

  .ترکمن ھا را تحریک میکردند کھ فتنھ و بلوا را آغاز کنند
درختم جنگ جھانی اول نشنلست ھای افغانی امیر حبیب هللا خان را تشویق کردند تا 

یر مذکور سھ ھفتھ قبل از مطالبھ کند کھ افغانستان در کنفرانس صلح نماینده داشتھ باشد ام
بھ وایسرای ھند نوشت کھ افغانستان در 1919مرگ خود بھ اصرار آزادیخواھان در 

کنفرانس صلح پاریس باید آزادو مستقل شناختھ شود ولی جواب آنکھ بعد از قتل حبیب هللا 
  .خان گرفتھ شد یک وعده مبھم بود

خان مدت ھجده سال درکمال امن و امیرحبیب هللا : نظری بھ دوره امیر حبیب هللا خان
در اوایل سلطنت اش مردم افغانستان کھ از خشونت پدرش گرفتھ . آرامی سلطنت کرد

خاطر بودند زمامداری او را مغتنم شمردند، اما امیر حبیب هللا خان نتوانست این وضع را 
) 1893(در باب تجدید قرارداد ) سرلوئیس دن(با 1905تا آخر حفظ کند چنانچھ در سال 

و تمام تعھدات دوره پدرخود . میالدی بین امیر عبدالرحمن و دیورند مذاکرات بعمل آورد
را تائید کرد این معاھده قشر روشنفکر افغانستان را از اراده امیر مأیوس ساخت بھ تعقیب 
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آن قلع و قمع مشروطھ خواھان نخستین کھ در دربار و خارج از دربار نفوذ و اعتبار یافتھ 
دیموکراسی آزادی و استقالل میزدند این استبداد حاکمھ و جانتداری از د و دم از زوال بودن

یاس و ناامیدی را بھ کینھ و انتقام مبدل کردکھ نتجھ آن سوقصد ھای متعدد بھ جان امیر 
  .بود

در رمش وسازش سیاسی امیر باانگلیس کھ وی را در جانبداری از سیاست انگلیس ن
با جلوگیری از عزم جھادمردم افغانستان وسرحدات  تھ بودتوام افغانستان مشھور ساخ

حینیکھ ھیات ھای ترکیھ وجرمنی،آستریای وھندی .تاثیر عمیق ومنفی در کسورنموده بود
یعنی بودوارد افغانستان شدندباوجودیکھ در کشورمافرصت خیلی مساعددست داده 

المیزم، نشنلزم و استقالل طلبی اسپانو عنعنھ پسندان ھر دو تحت شعار) جوانان افغان(
پر شده بود آماده قیام مسلحانھ علیھ انگلیس بودند و خالی سیاسی بین این دو گروپ 

روحانیون و توده افغانی ازین امر حمایت میکردند و مردم سرحد وعده عسکر و اسلحھ 
خودش بھ داده بودند اما امیر حبیب هللا بھ لطایف الحیل مانع این کار شد و مطابق گفتھ

دیگری از ینجاست کھ امیر خود را در موقف . عھد خود در برابر انگلیس وفادار ماند
قرارداده و حتی ھواخواھان قبیلھ وی از او فاصلھ گرفتند و موضوع از بین بردنش بمیان 

  .آمد
در قبال مسایل سابق الذکر بی باکی، تکبر و تھدید امیر در باریان را بر ضد او برانگیخت 

یات خصوصی او کھ درحرم فرو رفتھ بود در بین مردم نفرت و انزجار تولید کرده و ح
مردمگرچھ امیر حبیب هللا فرصت کافی برای ریفارم و اصالحات وسیع بھ نفع . بود

افغانستان داشت ولی طوریکھ شاید و باید چندان موفق نگردید با آن ھم اقدامات چندی در 
عامھ، تجارت، فواید عامھ زراعت و صنایع ساحات معارف جدید مطبوعات، صحت

بعمل آورد پروژه ھای دست داشتھ وی باعث ازدیاد نفوس شھری گردید و یک طبقھ 
نفوذ غربی درین دوره ھویدا گردید و ھئیات . کوچک بورژوازی عرض وجود کرد

بعد از سوء قصد ھای چندی کھ علیھ امیر حبیب هللا . اروپائی در کشور راه پیدا کرد
طلبان، محافظھ کاران، و عنعنھ پسندان پالن از بین بردن اصالح ورت گرفت بالخره ص

مھر شریف او را طرح کردند، امضا کننده گان این پالن کھ دوازده نفر بودند در قران 
21آن توسط شجاع الدولھ خان غوربندی عملی گردید چنانچھ در شب و اجرای♣نمودند

ه سلطنتی بنام کلھ گوش لغمان ازدست داد و بساط سرش را در شکارگا1919فبروری 
  .دوران ساکت و بی تفاوتی اش در افغانستان برچیده شد
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  فصل یازدھم
  اعلیحضرت امان هللا خان

  1929جنوری 1919فبروری 
  

فبروری کشتھ شد و روزدوم قتل وی نصرهللا خان در جالل 21امیر حبیب هللا خان در 
چون موقف امان هللا خان در پایتخت . ابل اعالن سلطنت کردندآباد و امان هللا خان در ک

فبروری ، نصرهللا خان خودش را خلع کردو با اتفاق عنایت هللا 28قوی بود لذا بروز 
بدینسان کامیابی شاه امان هللا بھ رقبای سیاسی اش در . خان بھ امان هللا خان بیعت کردند

  .تان محسوب میشودواقع نقطھ از عطف در تاریخ معاصر افغانس
  

نظری بھ اوضاع داخلی کشور و جھان خارج، مقارن جلوس و سالھای اول پادشاھی 
  :اعلیحضرت امان هللا خان
  :اوضاع داخلی جھان از ینقرار بود1919ھمزمان با انقالت سیاسی 

در افغانستان از قرن ھژدھم بھ بعد، شکل سیاسی ملوک الطوایفی تغیر خورده میرفت، 
سرمایھ تجارتی کھ طالیھ سپاه اقتصاد سرمایھ . صاد فیودالی رو بھ انکشاف بودزیرا اقت

داری است از زمان امیر شیرعلی خان بھ شکل پراگنده سرزده بود، در پھلوی آن عالیم 
و در زمان امیر عبدالرحمن مرکزیت دولت . فرھنگ جدید و صنایع عصری دیده میشد

رت گردید و ضمیمھ ظھور سرمایھ تجارتی امنیت در سرتاسر کشور باعث توسعھ تجا
بسویھ ملی آماده گردید، در زمان سلطنت امیر حبیب هللا بورژوازی تجارتی تراکم کرد و 
فرھنگ جدید ظھور نمود، ھم اکثریت ملت یعنی طبقھ دھاقین چوپانان و پیشھ وران 

ت فیودالھا و کماکان در زیر بار مالیات، انواع حوالھ جات، بیکاری و کاربدون مزد دول
ارباب ھا و مستاجرین بسر میبردند و ھم در حالت امن و آرامی بھ دولت عسکری میدادند 
و در وقت جنگ شخصاً زیر سالح میرفتند بھ این ترتیب ھزار ھا نفر دھقان و پیشھ ور 
موجود و ھمھ برضد استعمار خارجی و استثمار داخلی و مستعد قیام عمومی برعلیھ 

  .ظلم و استبداد داخلی بودندتجاوز خارجی و 
بورژوازی تجارتی خواھان العای انواع گمرکات محلی و داخلی ورانده شدن تجار ھندی 

اد را برای نشو و نما و انکشاف و توسعھ تجارتی خویش زبوده و وجود یک فضای آ
  .خواستار بودند
و روشنفکران گی بھ انگلیس نداشتھ باشندکشور طرفدار دولتی بودند کھ بستقشر روحانی

کھ بھ حیث نمایندگان مردم افغانستان قبالً باظلم و استبداد داخلی و نفوذ سیاسی خارجی 
مبارزه کرده و بھ سختی سرکوب شده بودند، اینک بقیھ السیف آنھا کمافی السابق درحال 

بھ افغانستان شرایط ضدیت با دولت و نفوذ استعمار خارجی باقیمانده بودند، رویھمرفتھ 
اسی و اقتصادی زمینھ یک تحول اجتماعی، و انقالب سیاسی را برضد استبداد داخلی سی

نفوذ امپریالیزم خارجی آماده کرده بود، درچنین شرایط بود کھ کودتای از باال و از طرف 
لیبرال ھای در باری بعمل آمد، امیر حبیب هللا خان کشتھ شد و امان هللا خان کھ عضویت 

بھ پادشاھی رسید و در راس 29و حزب جنگ را داشت درسن جمعیت مشروطھ خواھان
  .جنبش جدید قرار گرفت و جلوس وی مصادف بھ خاتمھ جنگ اول جھان بود

جنگ عمومی اول بیش از چھارسال بھ طول انجامید و سھ قاره را استیال نموده بود نتایج 
روسیھ تزاری، آن تاثیرات ناگوار برپیگری موسسات کھن سال امپراطوری ھای آلمان 
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درحقیقت جنگ جھانی اول، ھمھ چیز و ھمھ . آستریای ھنگری و ترکان عثمانی وارد نمود
  .کس را تکان داد و ظفرکامیابی از برای دیموکراسی نمایان گردید

نقشھ دنیا را تغیر داد و از تجزیھ امپراطوری 1919پیمان و ارسای یا کنفرانس صلح 
ھای خورد و ریزه بھ نقشھ سیاسی جھان عرض وجود ھای فرسوده یک تعداد زیاد دولت

  . کرد
یکی از نتایج عمده جنگ عمومی اول جنبش ھای انقالبی و بیداری کشورھای شرقی و 
مجاھدات آنھا برای بدست آوردن آزادی و استقالل بود، درتمام کشورھای آسیای و 

جنبش ھای نیرومند و افریقای شمالی، ناسیونالیزم و احساسات ملی رشد فراوان یافت و 
  .نھضت ھای بر ضد دولت ھای امپریالیست غربی بوجود آمد

نھضت ھای انقالبی را در ترکیھ مصطفی کمال اتاترک و در ایران رضا شاه بھ عھده 
(( داشت در راس نھضت آزادی خواھانھ ملی ھند را مھاتماگاندی قرار گرفت و سازمان 

ھیاجانات عظیم در اینجا 1919د، در ماه اپریل را تشکیل دا)) انجمن مبارزه عدم خشونت
تشاشات و بلوا ھا در غبرضد انگلیس نسبت گرفتاری دو نفر رھبرشان شروع گردید و ا

نقاط مختلف ھند پراگنده شد و در واقع تمامی ھند صرف نظر از اختالفات عقاید و مسلک 
ھ درنیم قاره ھند رخ داد ھا یکجا برضد اشغال گران خارجی قیام کردند، تمام این وقایع ک

  . ف با حصول استقالل افغانستان بوددمصا
بلوچستان، پشتونستان و قبایل آزاد ھمزمان با قیام مسلحانھ ملی افغانستان بھ کوره آتش 

ھمرزمان و عمده ترین تکیھ گاه جنبش قھرمانانھ و وفادارترین، گشتضد استعمار مبدل 
  . افغانستان بودندمردم

ن احوال بود کھ افغانستان نعره آزادی خواھی و مبارزه ضد استعمار را بلند دنیا در چنی
  .کرد و آتش جنگ بین افغانستان و انگلیس کھ سرشار فتح جنگ اول جھانی بود در گرفت

  
  جنگ سوم افغان و انگلیس 

  
28فبروری سلطنت خود را اعالم کرده بود در 23اعلیحضرت امان هللا خان کھ در 

ط اعالمیھ ھای مفصل چاپی مردم افغانستان را مخاطب قرارداده و مرام خود فبروری توس
! ای ملت عظیم افغانستان: (( را شرح داده کھ اینک خالصھ این اعالمیھ ھا تقدیم میگردد

من ھنگام شھادت پدرم ، وکالت سلطنت درکابل و اکنون بھ اصالت آن بار سنگین امانت 
من : فتم وقتیکھ ملت بزرگ تاج شاھی را برسرمن نھادبا بعھده گرععتمأرا متوکالو

عھد بستم کھ بایستی افغانستان جھان در داخل و خارج کشور مانند سایر قدرتھای مستقل 
آزاد و مستقل باشد ملت افغانستان در داخل کشور آزادی کامل داشتھ و از ھرگونھ تجاوز 

  .ع قانون باشند وبسیو ظلم محفوظ و مردم فقط باید مط
حکومت ما در افغانستان اصالحات . کار اجباری در تمام رشتھ ھا ممنوع و ملغی است

خواھد نمود کھ ملت و مملکت ما بتواند در بین ملل متمدن جھان مقام مناسب بھ خود را 
من در اجرات امور کشور ، مشورت را بھ حکم مشاور ھم فی االمر . حاصل نماید

  .رھبرخود قرار خواھم داد
درحفظ دین و دولت و ملت خود بیدار و درنگھبانی وطن ! عزیز وای قوم باتمیزای ملت 

نوع انسان خیر نیاسالم وکلیت باھلمن از خداوند برای شما و . خویش ھوشیار باشید
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قات دھقان، مالدار، تجار، پیشھ ور و روشنفکر را این اعالن، طب....)) وسعادت میخواھم
  .ت ، زیرا مواد آن بھ خواستھ ھای ملت مطابقت میکردبھ حمایت از دولت جدید برانگیخ

ھمچنان اعلیحضرت امان هللا خان در نطق ھا و اعالمیھ ھای خود راجع بھ آرامش عسکر 
  .سخن زد و بھ این ترتیب پیشتیبانی عسکر را نیز حاصل کردو ازدیاد معاش شان 

هللا خان در مسجد پیش از آنکھ بیعت نامھ ھا از ھرگوشھ و کنار مملکت رسید، امان
ای ملت شما بھ من بیعت کرده مرا : (( عیدگاه رفتھ و نطق شاھانھ خویش را ایراد فرمود

بھ پادشاھی انتخاب کردید، اما این تاج شاھی را تا آنزمان برسر نخواھم گذاشت تا ھمھ 
ا شما عھد نکنید کھ برای استقالل و آزادی افغانستان اگر الزم شود جان ھای خود را فد

زیر حمایت دیگری را برسر خود بگذارم تاجھمت من قبول نمیکند کھ . د کردیخواھ
امان هللا خان درین . درین اثنا از مردم صدای قبول آن بلند شد)) وخود را پادشاه بگویم

نطق خود  عالوه از استقالل خارجی افغانستان راجع بھ آزادی فردی در داخل کشور 
از آنجا کھ شعار پر . لت و صداقت دولت جدیده حرف زدمساوات و برابری تامین عدا

روشنفکران، تاجران امان هللا خان با منافع حیاتی دھقانان، چوپانان، " جھادملی" محتوای 
مردمانملی، کارگران صنایع دستی و پیشھ وران و بطور کلی با منافع حیاتی کلیھ 

شھامت کشور برخوردار مردم باافغانستان مطابقت داشت بنابران از پیشتیبانی بی دریغ
گردید لذا امیر مذکور بعد ازاعالن فوق بھ منظور جلوگیری از تعرض دشمن و 

  .استحکامات سرحد سھ منصب داربزرگ خویش را بھ سھ جھت مامور ساخت
سفورد نایب السطنت ھند ھالردچل1919اعلیحضرت امان هللا خان بھ تاریخ سوم مارچ 

من ھیچ شک ندارم کھ دوست : (( طالع داده چنین اظھارات داشتبرتانوی رااز قتل پدر ا
من، کھ جاللتماب شما از ین حادثھ دردناک بسیار متاثر خواھد گردید، مراعات تمام 
شرایط بی طرفی و رفتار نیک روابط دوستانھ کھ در گذشتھ و حال اعلیحضرت پدر فقید 

خان بھ برعالوه امان هللا )) کر نیستقابل تذ... من ، نسبت بھ برتانیھ از خود نشان داده
خلع شدند و ھم )) اصب ھاغ(( اطالع مذکور رسانده و گفت کھ وی امیر انتخاب شده و 

نباید بر آن رفیق ما پوشیده بماند کھ حکومت مستقل و آزاد افغانستان ((......تذکر داد کھ 
بات دوستی و امثال ھم خود را آماده میداند کھ در ھر وقت و ھرموسم بادرنظر داشتن ایجا

قراردادھا و معاھدات را بھ حکومت نیرومند انگلستان عقد نماید کھ در راه منافع تجارتی 
دولت افغانستان از فرستادن این .)) برای حکومت ما و حکومت شما مفید و سودمند باشد

پیام منتظر جواب انگلیس نماند و عمالً سیاست آزاد و مستقالنھ در پیش گرفت یعنی
متوجھ فرستادن نماینده و تاسیس مناسبات سیاسی با دولت روسیھ شوروی گردید لھذا 
یازده روز بعد از اعالن استقالل افغانستان یک نفر نماینده برای کسب اطالعات در بخارا 

. اعزام شدوقت اویک ماه بعد یک ھئیت سیاسی بھ قیادت محمد ولیخان بھ کشور شوروی 
بھ حیث نخستین دولت جھان کشور افغانستان را 1919مارچ 27دولت شوروی در 

انگلیس بھ امان هللا خان رسید کھ گفتھ شده حکومتاپریل جواب مکتوب 15شناخت و در 
  :بود

درحالیکھ افغانستان ضیاع یک زمامدار بزرگ را کھ در راه بھبود و سعادت .............. 
اری عاقالنھ مملکت را از آتش مردمان مملکت خویش کوشان بود و از روس سیاستمد

جنگ جھانی کھ بھ ھمین روز ھا پایان یافتھ نجات بخشید تعزیت میگیرد، حکومت 
بریتانیھ فوت یک دولت دوست وفادار کھ در سرتاسر دوره زمامداری خویش بین دو 

  .حکومت اتحاد استواری را تامین داشتھ بودند نیز تعزیت میگیرد
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کھ اھالی کابل و اطراف و اکناف شما را با اتفاق ارایھ یدودمن متشکرم ازین کھ مطلعم نم
مسرور و شادمان شدم از اینکھ شما فرمودید کھ بر دوستی و .......... حیث امیر شناختند

ھمدردی کھ بین دو حکومت وجود دارد و وجود خواھد داشت متکی میباشم این دوستی 
قید با حکومت بریتانیا نموده بود و سراج برای معاھدات و تعھدات کھ ضیاو الملتھ والدین ف

الملتھ والدین فقید آنھا را تائید کرده بودند بنیاد گذاری شده اند و چیزیکھ من از فرموده 
. شما فھمیدم اینست کھ حکومت افغانستان عزم وارده کھ برھمان اساس گذشتھ عمل نماید

ایجابات ده است بر اساس برعالوه شما فرمودید کھ افغانستان درھر زمان و موقع آما
. دوستی چنان موافقت ھا و معاھدات را عقد نماید کھ بسود تجارت ھر دو حکومت باشد

بعضی تعھدات و معاھدات کھ در بھ ازین نکتھ برمی آید کھ ایجابات تجارتی افغانستان 
  .باالذکر شده احتیاج دارد

تجارتی حرف زده بود ولی با این ترتیب حکومت ھند بریتانوی از لزوم عقد یک معاھده
  .از عقد قرارداد سیاسی و شناختن استقالل افغانستان حرفی بمیان نیاورده بود

دولت افغانستان بدون آنکھ کھ کتباء اصراری نماید بھ آرامی امر تجھیز سپاه و سفر بری 
در جھات سھ گانھ کشور صادر کرد و سوقیات سپاه بھ استقامت سرحدات ھند برتانوی 

صالح محمد خان قوماندان اعلی وزیر دفاع 1919بتاریخ اول ماه می . گردیدآغاز 
افغانستان جانب دکھ و خیبر حرکت کرد، تقریباً در ھمین وقت جنرال محمد نادرخان بھ 

  .طرف پکتیا حرکت نمود و عبدالقدوس خان بطرف قندھار فرستاده شد
اشد در چھارم ماه می امر صالح محمد خان بدون آنکھ رسماً اعالن جنگ صادر شده ب

قوای افغانی خط دیورند را عبور کرده یک دھکھ 1تعرض را در جبھھ خیبر صادر کرد
 Spinaسوکھ ھمنطقھ کافر کوت واقع در جنوب لندی کوتل سپینبامردمان شینواری 

Soka را اشغال کردند، در چنین فرصت کھ جنگ بھ منفعت قوای افغانی دوام داشت یک
دم انگلیسی از راولپندی رسید و صالح محمدخان قوماندان جبھھ شرق کھ تطمیع فرقھ تازه 

شده بود از انگلیس زخم برداشتھ بھ جالل آباد عقب نشینی کرد تا اینکھ دستھ دیگری قوای 
افغانی و سپاه داوطلب ملی دشمن را در جالل آباد درھم شکست و سپاه انگلیس تا دکھ 

شمن حالت دفاعی اختیار کرد تا کھ انگلیس ھا متار کھ را فرار کرد و تاختم جنگ قوای د
  . امضا کردند

در محاذ قندھار عبدالقدوس خان اعتماد الدولھ صدراعظم وقت با اردوی خویش مشتمل 
برھزاران نفرد او طلب و عساکر دولتی با استقامت سرحد ھند برتانوی در حرکت افتاد 

و قوای افغانی نھ تنھا منطقھ نظامی چمن ویک نیم میل درماورای خط دیورند پیشرفت 
بلکھ قرارگاه کویتھ را نیز تحت تھدید قرارداده اند، مگر ھنوز جنگ واقیعی درین محاذ 

  . شروع نشده بود کھ متارکھ بین دولتین افغان و انگلیس با مضاء رسید
در توسط جنرال محمدناقوای متحد ملی و عساکر منظم دولتی در جبھات سھ گانھ پکتیا 

28در حال پیشرفت بودند و ضربات سنگین بر دشمن وارد کردند در خان رھبری میشد 
فتح گردید و بیرق افغانستان بر فراز آن بر افراشتھ شید ل قلعھ مھم ت1919ماه می 

پیروزی افغانھا در تل سد راه حرکت برتانیھ بھ طرف جالل آباد گردید و سبب بوجود 
و نقل و خطوط ارتباطات بریتانوی ھا شد در سایل حمل آوردن حمالت قبایلی ھا برو 

                                                
ل باه شرکت انبوھی از با آغاز جنگ آزادی بخش ملی مناسبات افغانستان وبریتانیا قطع شد تمام شاگردان لیسھ حبیبیھ و مکاتب شھرکاب1

مظاھره کنندگان از کنار منزل حافظ سیف الرحمن سفیر . شھریان کابل بھ مظاھره باشکوه پرافتخار ضد امپریالیستی و ضد انگلیس پرداختند
  . انگلیس در مراد خانی با غرور خشم انگلین عبور کردند و شعار دادند کھ زنده باد افغانستان مستقل مرده باد انگلیس
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تھدید قرارداده بود و قوای افغانی تحت چنین موقع کھ قوای فاتح تل، کوھات و پشاور را 
عدوممیتوانست بھ یک حرکت جناحی در پشاور بھ خیبر رسیده سپاه انگلیس را در خیبر م

امپراطوری بھ توده ھای آتش مبدل کند و ھردو کنار دریای سند را در زیر پای استعمار 
سازد کھ ناگاه پایتخت کابل بدون مشوره با مردم افغانستان خواھش متارکھ دولت انگلیس 

مسدود شده بود پذیرفتھ و بھ قوماندان ھای محاذات جنگ، را کھ تمام چاره ھا بروی شان 
باوجود . شمن افتادامر تخلیھ مناطق فتح شده بود، بھ شمول قلعھ نظامی تل دو باره بدست د

نفر جنرال ھای ورزیده و 23ھزاری خود را تحت امر 340کھ دولت ھند برتانوی اردو 
جنگیده در طول محاذ افغانستان از چترال تابلو چستان متمرکز ساختھ بود ولی نتوانست 
مرام شوم و ناپاک خود را عملی کند چھ با اعالن استقالل افغانستان و سوقیات کابل بھ 

بھ ) پشتونستان(ھند برتانوی نخست درطول سرحدات آزاد افغانی قامت سرحدات است
ھزاران نفر افغان جنگ جوی مسلح و آماده جنگ گردید و رھبران قوم از سرحدات آزاد 
وارد جالل آباد شدند و ترتیبات جنگ را با دشمن گرفتند در پشتونستان محکوم، ھیجان 

ضای انقالبی بر مرام میرزا غالم حیدرخان مدیر ملی رونما گردید و در شھر پشاور اع
فغانی عمل نموده بھ قیام مسلح ضد انگلیس و جنگ ھای پارتیزائی اقدام اپوستھ خانھ 

ورزیدند، اعالمیھ ھای امیر امان هللا خان در طول سرحدات پخش گردیده بود و از قبایل 
، حملھ پی گیر قبایل غیر آماده باشنددعوت شده بود کھ برای رستا خیز و قیام در ھند 

خطوط مواصالت انگلیس ھا ایشان را دست و پاچھ ساختھ ظم برکمپ ھای منفرد و من
موقعیت قبایل مخصوصاً برای برتانیھ خطرناک بود، ھمچنان نعره آزادی و وضع . بودند

و مبارزه طلبی افغانستان و احساسات ضد انگلیس را شدید کرد در سرتاسر کشور خواھی 
  .ھند طنین انداخت و مردم با پولیس مسلح انگلیس رزم دادندپھناور

باالخره چون دولت ھند برتانوی مشاھده کرد اقدام و جنگ برتانیھ و افغانستان عساکر ھند 
الت حمبرتانوی را مدت طوالنی مصروف میسازد و عساکر برتانوی در میان آتش 

آزادی بخش و شورش شبخون و خصومت آمیز قبایل خواھد سوخت وھم جنبش ھای 
برای عظیم در ھند رونما خواھد گردید بنابرآن بادرنظر داشت این خطر عظیم 

امپراطوری ھندش و نیز اینکھ دولت انگلیس تازه از جنگ اول جھانی فارغ شده بود و 
گرفتار مشکالت اقتصادی بود مایل بھ صلح و تصدیق استقالل افغانستان گردید وراه 

25آتش بس بھ روز سوم ماه جون اعالن شد ویک ھئیت افغانی بروز . مذاکره را باز کرد
  . جوالی بھ راولپندی رسید تا در مذاکرات سھم بگیرد

  ): 1919اگست 8(مذاکرات صلح راولپندی 
  

    

  


