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 پیشگفتار مترجم

 

دالغنی یک شخصیت ) معروف بھ داکتر عب١٩۴٣ – ١٨۶۴محمد عبدالغنی جاللپوری (

. او سرطبیب دفتر در دربار افغانستان بود ٢٠فعال در اوایل سده  اصالح طلب و مسلمان

 امیرحبیب هللا خان بود.انگلیسی امیرعبدالرحمن خان و  طبی و منشی شخصی

پس از بازگشت » مروری بر اوضاع سیاسی آسیای مرکزی«غنی زیر نام عبدالاثر داکتر 

در الھور نشر شد. این کتاب تحوالت  ١٩٢١و در سال  غانستان بھ ھند برتانوی نوشتھاز اف

جیوپالیتیک در آسیای مرکزی را پس از جنگ جھانی اول، انقالب بلشویک ھا در روسیھ 

بررسی می کند. او می گوید، رھبران ھند  ١٩١٩و دستیابی استقالل کامل افغانستان در 

کنند تا بتوانند کشور خود  باید تغییرات جیوپالیتیک در آسیای مرکزی را بھ درستی درک

 را با خیال راحت و با موفقیت بھ استقالل ھدایت کنند. 

فصل است. چھار فصل اول مربوط بھ افغانستان  ١٢این اثر او شامل پیشگفتار، دیباچھ و 

است و » پیشروی روسیھ در آسیای مرکزی«است. فصل پنجم زیر عنوان  و حاکمان آن

 ١٢تا  ١٠را تحلیل، بررسی و نقد می کند. در فصل ھای  چھار فصل دیگر بلشویزم روسیھ

روسیھ، افغانستان و ھند پرداختھ در بین و مناسبات » ھند و مبارزه انقالبی کنونی جھان«بھ 

 است.شده 

ش ھای د. آموزدر جاللپور جتان گجرات زاده شداکتر عبدالغنی فرزند مولوی عبدالصمد 

 ١٨٨۵در رساند.  در کالج دولتی الھور بھ پایان  ١٨٨٣را در  یعالاولیھ را در جاللپور و 

 د. تبدیل ش سیاسیمشھور بھ یک فعال در آنجا و  بھ برتانیھ رفتدوره لیسانس برای 

 رساند، امیر بھ پایان ١٨٩٠لیسانس پزشکی خود را در ھنگامی کھ داکتر عبدالغنی 

. دشخصی خود منصوب کربھ عنوان منشی و  نمودعبدالرحمن او را بھ افغانستان دعوت 

ی مبارازات ضد استعماری ا، زیرا افغانستان را مکان مناسبی براو این دعوت را پذیرفت

نھ تنھا  صداقتبنا بر سخت کوشی و و  بود استعدادیبا او مرد با ھوش و . خود می دانست
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 پذیرایی بھ خاطراو . گرفتقرار نیز ملکھ و پسرانش بلکھ مورد لطف و مھربانی امیر، 

 :دالرحمن خان این شعر را سرودگرم امیرعب

 بستان رسیدم بھ بستان سرا    کنار آب دریا می پریدم 

 م در وییزھر نغمھ سرایید    زمانی چند پاییدیم در وی 

 بسی مسرور شد دارای بستان    نوای ما غریبان  ز نیرنگ

 تبسم کرد و فرمود این خطابی    گلستان اندر آمد بامدادی 

 صدایت تازه می سازد دل و جان  مینای خوش خوان و خوش الحان کھ ای 

 جان ھوشم رباید ز دل صبر و ز   ای دل می کشاید نوایت غنچھ 

 بھ دیگر طایرانم یار باشی   بخواھم کاندرین گلزار باشی 

 نوای جان فزا و خاطر افروز    بھ مھر و لطف ایشان را بیاموز 

 بھ خیل طایران استاد ھستی    درین بستان سرا آزاد ھستی 

 بھ پروازت مزاحم ھیچ کس نیست   ترا پابندی ای تار و قفس نیست 
 

 
 

عوت ملکھ ویکتوریا بھ لندن بھ د توانستبھ علت مریضی ن ١٨٩۵وقتی امیرعبدالرحمن در 

با ملکھ ویکتوریا او داکترغنی ترجمان  د وافرست پسر بزرگ خود راسردار نصرهللا  د،بیای

مسلمان در ھمکاری با برادران خود (و سایر آموزگان و در زمان امیرحبیب هللا خان  . اوبود
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خستین آن مکتب حبیبیھ در کھ ن بنیاد گذاشت را در افغانستان دی) سیستم آموزش مدرنھن

 پایان د، اما امیرحبیب هللا او را درمدیر کالج اسالمیھ الھور ش ١٩٠۴. او در بود ١٩٠٣

 مات افغانستان را بھ عھده گرفتخواند. او مقام مدیر عمومی تعلی فرادوباره بھ کابل  ١٩٠۶

آورد. اما  تان موفقیت ھای چشمگیری بھ دستو در راه گسترش آموزش عموی در افغانس

بھ اتھام توطیھ بر ضد سلطنت، سازماندھی و ریاست شورای فداییان  ١٩٠٩در سال 

و شمار زیادی علی و مولوی محمد چراغ)  انش (مولوی نجفبا برادر» جمعیت سری ملی«

 باشد: (یا شامل حال او) از او  این سروده شایدد. زندانی ش

 دوستان! گوش بھ این نالھ و فریاد کنید   تاب پرواز ندارم، بھ من امداد کنید 

 قدمی رنجھ سوی منزل صیاد کنید  چھ نمودم کھ مرا در قفس انداختھ اند 

 لیک باید حذر از آن ستم ایجاد کنید   ، گرفتاری مرغان چمن زو بپرسید

 دست و پا جمع در آن کوچھ بیداد کنید  ای دام بود، حلقھ ای دروازه او حلقھ 

 روی در گلکده با بلبل آزاد کنید   گر نیاورد دلیل قفس و دامم را 

آزاد  ١٩١٩هللا در  داکتر عبدالغنی پس از کشتھ شدن امیرحبیب هللا و تخت نشینی امیرامان

ھیئت مذاکرات  امان هللا، شورای قانون گزاری و(مشاور) شورای شخصی  ، عضودش

  د.صلح راولپندی گردی
 

 
 

 ھییت صلح راولپندی پیش از امضای معاھده صلح
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ھند رفت و بھ نوشتن این کتاب بھ دوباره  ١٩٢٠یا اوایل  ١٩١٩ در پایانداکتر عبدالغنی 

 نوشت؛ ١٩٣۶در » ختصر سیاسی افغانستانتاریخ م«دیگری زیر عنوان کتاب . او پرداخت

 .بھ نشر رسید ١٩٨٩در سط برادرزاده اش تو اما
 

 
 

حبیب هللا در امیراز دوران امیرعبدالرحمن و و بی طرف  اثر دست اولھیچ کھ  از آنجا

کشور وجود ندارد (بھ استثنای تاج التواریخ و سراج التواریخ کھ زیر نظر دربار نوشتھ شده 

روایت «و زیر نام  را برگرداناین اثر فصل ھای مربوط بھ افغانستان تنھا اند)، خواستم 

رگردان یکجا با باین اثر امیدوارم م. نشر نمای »ن هللارحمن تا امادست اول از دوران عبدال

کھ ماه گذشتھ » ١٩١٠گزارش نھایی در باره افغانستان، سید افتخارالدین، «کتاب دلچسب 

(کھ با  ھا بیندازدسال و سیاه آن  تاریکدوران ی بر روشنایی نسببتواند ، رساندمبھ نشر 
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گونھ مثال بھ . گزارش ھای تاریخ نگاران درباری و سرکاری دوران ظاھرشاه فرق دارد)

ایجاد کشور افغانستان ، (فصل اول) مھمان نوازی افغان ھاروایت مختلفی از غنی داکتر 

، کشتھ شدن (فصل سوم)و افغان ھای جوان  جمعیت سری ملیکارکرد (فصل دوم)، 

جنگ افغان و انگلیس  چگونگی آغازبھ ویژه بھ قدرت رسیدن امیرامان هللا و ، امیرحبیب هللا

 .خواھد بودنھایت دلچسب  تاریخ کشور کھ برای عالقمندان دارد(فصل چھارم) 

داکترغنی روایت دلچسبی از حکومت امیرعبدالرحمن و چگونگی ایجاد کشور افغانستان 

چیزی بھ مفھوم کشور در  پیش از عبدالرحمن،د کھ با صراحت می گوی او. توسط او دارد

مجزا کامال و ؛ بلکھ مجموعھ ای از مناطق مستقل و خودمختار این جغرافیا وجود نداشت

این موضوع . نیز وجود نداشت)» مرز«(صرفنظر از اینکھ چیزی بھ نام  دیگر بودنداز یک

 جنگید؛تمام  سال ١۵ . امیرعبدالرحمندیده شود) ٣۴(صفحھ  می کند اظھاررا خود امیر نیز 

و سرنیزه مستقل را با زور شمشیر مناطق قبایل و تمام خان ھا و سران  کلھ منارھا ساخت؛

جابجا سازی و ) ٣٩ ص(» افغانیزم«اندیشھ ترکیب قومی کشور را با تفریق و ؛ نابود کرد

 ره جات، نورستان (کافرستان) و سایر مناطقدر شمال (ترکستان)، ھزا» افغان«ناقلین 

در جغرافیای منطقھ بھ » افغانستان«نام ھ کشوری باین ترتیب، بھ . تغییر داد) ٣٨(ص 

ل آن در زمان و اسقال هدامیرعبدالرحمن تعیین گردیدر زمان  آن مرزھایکھ (د مآ وجود

 !شده است) امان هللا اعالنامیر

 

 لعل زاد                  

 ٢٠٢٠دسمبر  ١٣لندن،          
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 [مولف] پیشگفتار

 

با راحت را لعھ ارگ (کابل) زندانی شدم، دنیا در ق بخت سیاهبنا بر  ١٩٠٩ی در مارچ توق

از زندان ارگ وارد جھان آزاد شدم،  ١٩١٩ھنگامی کھ در اپریل ترک کردم.  و آسودگی

افغانستان و در انقالب  الب بلشویک روسیھ باانق انقالب دیدم: ھ جاآن را آشفتھ و درھم

بود. ھیچ کس نمی در حال تحول . اندیشھ سیاسی ھند بود ھمراهنقالبی در اروپا امشکالت 

خوشحال باشد در زیر حاکمیت خارجی  حتی اگرانکار کند، ملت را یک تواند مشروعیت 

، ھسپانیھ با ندیوغ التین را دور انداخت انگلیس ھا. آزاد شود آرزو دارد کھبازھم د، باش

طبیعی  چنین مبارزات مبارزه کرد، یونان خود را از ترکیھ آزاد ساخت. حاکمیت سراسنی

 .نیست میرندهملت مبارز می دھد کھ نشان و  و سالم است

نادرست نشان داده  رزه ھندی ھا در کشورھای ھمسایھ، جای تاسف است کھ مبابا این حال

باور دارم کھ  منفعال با مردم ھند شده است. لی ھمد باعث ابرازنمایش نادرست این و  شده

کھن را می  ؛ زیرا سوئ تفاھم مناسباتاشتباه عمدی و در نتیجھ ایجاد سوئ تفاھم جرم است

ھر کشور دیگری اما چرا افغانستان، روسیھ شوروی یا وست را دشمن می سازد. گسلد و د

امال یا ک آنھاست )خودی-منافععالقھ شخصی ( با ما ھمدردی کند؟ آیا ھمدردی آنھا نشانھ

و اگر بلی، تا چھ اندازه؟  استفاده کنیماز چنین ھمدردی  غیرخودخواھانھ و انسانی؟ آیا ما

سیاسی ھند  رھبرانبرخی از کھ بوده ام و متوجھ شده ام این پرسش ھا من بسیار نگران 

کھ با  این فکر ھمیده و اغراق کرده اند. سطحی بودناین ھمدردی خارجی را نادرست ف

سوئ تفاھم اعث ھ بیان نادرست کمک کرده و بب، شودمی  نگھداری» مشویق عوات« آرای

یل نوشتن این دل ،»از دست دادن ھند« و این اشتباھات از عواقب سنگین می شود. ترس من

بازی  و عمل کنیم وما جدی تر، ژرف تر، آرام تر و نظام مند تر فکر ای کاش کتاب است. 

 را نبازیم.

ات یدارم نظر ی حقمرا محکوم کنند، اما من بھ عنوان یک ھندممکن است  متفکران افراطی

اطمینان خود . من برای برادران ھندی نکنندمحکوم ناشنیده  مرابیان کنم و امیدوارم را  خود
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بھ انجام چنین کاری  مرا وادارآینده ھند ھزیستی در باحساس عمیق می دھم کھ چیزی جز 

اغراق ، اصال کمک خارجی یا پوچی وابستگی ھندی ھا بھبلشویزم من از تقبیح  نکرده و

قرار گیرد، قدردانی اگر مورد  دارم ورا نظریات خود  ی صداقت. من فقط ادعاآمیز نیست

این است ای دلیل کافی بردر چنین زمانی آن ھم و  دیدگاه ھاچنین بیان خواھم بود.  خشنود

اگر تصحیح شوم، بسیار مرھون خواھم . استکھ دادگاه تحسین یا تشویق از قلب من دور 

 بود.

 

 م. عبدالغنی        

 جاللپور جتان، گجرات (پنجاب)        

 ١٩٢١می         
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 ی مرکزی باشد؟آسیا ھند باید عالقمندچرا  – دیباچھ

 

تماشای  شاھداین فرصت را داشتم کھ در انگلستان بودم، کھ سده گذشتھ  دھھ آخر پایاندر 

ی را برای زوقتی پس از اصرار زیاد روم، در مجلس عوام باش و دردناک نمایش غم انگیز

کمی از اعضا حاضر شده بودند  لطف نمودند. تعدادوزیر مربوط ھند جھت مسایل ھندیان 

تعیین ملیون انسان  ٣٠٠سرنوشت  پس از چند بیانیھ،. در خواب بودند برخی از آنھا واقعاو 

آن  کار نیھ را بپندانند؛ملیون ھا انسانی کھ روز و شب عرق می ریزند تا خزانھ برتا –شد 

 برای ارتش شمشیر و خون آنھاحتی  و ساختھانیھ ترین گوھر در تاج برتگرانبھا ھا ھند را 

آفریده است: اما عالقھ مردم برتانیھ و نمایندگان آنھا بھ پیروزی ھا در خارج ھند برتانیھ 

شد، چون شمار زیاد  تری نشان دادهزیادھ . در اوایل این سده، عالقبودبسیار کم امور ھند 

در م برتانیھ قرار دادند، رانجی مردمعرض دید ھندیان امور خود را بھ گونھ مستقیم در 

 برای تقویھ ارتش برتانیھ و یمالاز ھزینھ انسانی و ھند کرد و خوبی بازی  الرد ھا مجلس

 .دریغ نکرددر جریان جنگ جھانی پیروزی آن 

زیر پای اروپاییان  گذشتھ یک سرزمین ناشناختھ بود و آسیای مرکزی در نیمھ اول سده

ا در شده بودند و برخی از آنھ داخل آن مناطقبسیار کمی گردشگران لگدمال نشده بود. 

غربی سلسلھ کوھھای ھیمالیا و دیوار بلند  شاخھاین فکر کھ آن ناپدید شدند. رسیدن بھ تالش 

ن تمد ؛تغییر کرد در مالکیت ھند بود، باعث اطمینان برتانیھبوده و بور ھندوکش غیرقابل ع

رھا آنھا ی رحم تر باشندگان بو  ھای بی رحم برفآن مناطق کوھستانی را بھ  ،ھای کھن

 ١٩نیمھ دوم سده در . برخاستند و افتیدندخود و ھمیشگی  ویرانگرانھکھ در مبارزات  ندکرد

نفوذ روسیھ در آن بدانند. ھا ی در باره آن سرزمین ھاتالش ھای اجباری شروع شد تا چیز

ای ھای غیرمترقبھ  ترس ناگھان، آن زمان غیرقابل نفوذ تصور می شدتا سرزمین ھا کھ 

 خرس بزرگکھ شبح درک شروع کردند . آنھا بھ این برانگیخت در اذھان ھند برتانویرا 

 گام برداشتھ و تان مسیر است. خرس قدم بھ قدم آ قطبی با آھستگی در حال پیشروی در

ن در پلومات ھای آی. تھدید منافع برتانیھ باعث غوغای ده استمرزھای شمال بخارا رسید
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مرزھای شمالی  بھ تعریف/تشخیص ٧٣ – ١٨٧٢منستر و کلکتھ شد و آنھا در  ویست

ند. ک تحملبا اطمینان از آن جانب را سنگینی ھرگونھ نفوذ تا بتواند افغانستان شروع کردند 

ارتفاعات و  کش، کوین لونبا ھندوھمراه  افغانستان بھ عنوان یک حکومت سازمان یافتھ

و مطمیین بھ مقابل  یک سد قویمی تواند  –کھ در بین آنھا قرار دارد  -» بام دنیا« پامیرات

 مت باقی بماند.بدون مزاح یل داده و شیرخرس را تشکتھاجم ھای 

 توجھ» انگلستان و روسیھ در شرق«ر ھنری راولینسن مقالھ سُ  )١٨٩۶حوالی در وقتی کھ (

برتانیھ در  متصدیبر  یلاحتما و خطرھای احساس زنده مسئولیت ھا«مردم برتانیھ را بھ 

قدرت « ،ھند لندن در مقدمھ سرمقالھ خودمعطوف ساخت، آقای چارلز بالک از دفتر » ھند

بود  منستر تا سیملھ از ویستدور یک فریاد  این«، تنوش» ای مرکزیھای دشمن در آسی

در رابطھ بھ مناطق افکار عمومی د، ھندوستان چنین بو در مورد. اگر بود نسبتا ناآشنا و ھند

 ».بود کم تر روشنآن  مجاور

 یآگاھی بھترھند  افکار عمومی دردر رابطھ بھ این مناطق، متاسفاتھ مشاھده می شود کھ 

بطور عمده  است؛ حالدر خطر تصدی برتانیھ در ھند تصور می شد کھ اگر قبال . ندارند

 .خطر قرار دارددر معرض 

بھ فکر کردم مفید خواھد بود تا وجود دارد،  ن و حکومت ھندافغانستابین در تنش  حال کھ

 و تماس نزدیک یک سالھ با نمایندگاناز افغانستان و دربار کابل  دلیل اطالع نزدیک خود

در  روشنی بیندازم کھاوضاع سیاسی آسیای مرکزی در کابل، کمی در باره ھا بلشویک 

 .مکابل قادر بھ مشاھده آن بود

برتانوی کھ عمیق و ھند  ،طرف د در آسیای مرکزی ظاھرا دوجانبھ است. در یکمنافع ھن

بیش از حد شوھر مانند یک  باشد. برتانیھ از اوحمایت  عالقمند است، باید بھ دنبال صادقانھ

، ھرگز با دبھ اشتباه نمی گیررا خود عشق واقعی  او بھوفاداری  کھ مشکوک مھربان، اما

مانند یک  ھند . از جانب دیگرنگاه ھای دزدانھ او بازی نمی کند بھحسودانھ  بسیارنگرانی 

است، تمام  کرده و شوھران زیادی را تیر نموده زن پیر کھ ازدواج ھای متعددی را تجربھ

 ،یاز دست داده و بصورت طبیع راگرم شوھر کنونی خود ھای آغوش  باور خود بھ اصالت

بیوه  می دھد کھ ترجیحبی شمار خود ندارد. او  فرزندانرفاه عالقمندی دیگری بھ غیر از 
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ھداری محتاطانھ از او نگ ، کسانی را کھ او باور دارد»عروسی کندرا  فرزندان خود«باشد و 

 داشتھ باشد.نمی خواھد آقای جدیدی و  می کنند. ھند مریض است، از تبدیل آقاھا خستھ شده

در باالی نمی خواھد بھ ھیچ صورت نگاه می کند و بھ اطراف خود ترسناک  بدگمانیبا  او

. او با رضایت نھ باشد خود انھ در بین عاشقان رقیبشقاعشاھد تظاھرات سینھ ھای خود 

محافظت می کند، بلکھ بھ او از کھ قلھ ھای برفی ھیمالیا  بھ شمال نگاه می کند، جایی تنھا

از غرب و شمالغرب  تر اود. ترس بیشی تماشا داراعتماد با ترس و بینیز تمام جھات دیگر 

بھ جاپان نیز سوي ظن دارد کھ شاید یک او  ، با آنھماو استکھن آسیب پذیر  است کھ جانب

 .مدعی احتمالی باشد

غربی خود می ترسد؛ و چھ  مرزھای شمال مداخلھ گران در طبیعی از بنابراین،  او بطور

ا نھایی یت ھ گونھ، بباشد افغانستان و روسیھکسی می تواند چنین مدعیان ناخواستھ بھ جز از 

نباید چنین حتی در آینده نزدیک ، یکجایی؟ افغانستان بھ تنھایی، اگر احساسی داشتھ باشد

و ارتش پر  نماید کھ خزانھ ایجسارت می تواند چنین زمانی  در سر بپروراند. اواندیشھ ای 

ھر و حداقل ھ داشت دیده، سازمان یافتھ و مجھز، با توسعھ کامل منابع خود آموزش کارآمد،

بھ عنوان مدافع تحصیل کرده و مسلح سرزمین مادری خود آن  جمعیت یک از پنج مرد

 د.افتخار کن

سازد. لذا  رتانیھ قوی تردوچند ب پیش از آنکھ خود را ،روسیھ بھ تنھایی تردید خواھد داشت

افغانستان در  – مطمین باشدمکاری افغانستان ھر زمانی خواھان ھند باشد، باید از ھاگر او 

بررسی  در این کتاب کوچکمن  زی، سازماندھی و قوی شدن است. بنابراین،حال بازسا

 .است خیالییا  خطر ھند از آن جھت چقدر واقعیمی کنم کھ 

بازھم در ھند،  ھند.از ون ھند و بیر ، دررفتدو موقعیت را در نظر گباید در این رابطھ 

 استاستوار حکومت ھند کھ کامال و مطلقا بر بنیاد منافع برتانیھ نظر یکی  –نظر داریم  دو

تا حدی کھ  ،دیگر می دانند را باالتر از تمام مسایل مردم ھند کھ منافع خودنظر و دیگر 

ی می دانند کھ اقداماتمحکم از پشتیبانی را تنھا با حکومت موجود  ی ھشیارانھحتی ھمدرد

است  ناکدرد مناسب است. برای منشان خود ادری امنیت سرزمین م برای آنھاباور  بھ

. چرا این بینممی را ھند برتانوی و  در بین اذھان ھندگسترش خلیج ھمیشھ در حال کھ 
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، یعنی استمالمت  کھ دھدپاسخ برتانوی  ھندوجود دارد و چرا موجود باشد، بگذار فاصلھ 

نامطلوب بودن آن منافع برتانیھ  نماینده حکومت اعلی حضرت و متولی بھ عنوان کسی کھ

 .را بپذیرد

با نگرانی دانند کھ اشغال ھند توسط برتانیھ اندازه کافی ھوشیار شده و می  مردم ھند بھ

، بھ تاج کمپنیرا بھ بھانھ بزرگ شدن اداره ن آغاز شد و بعد آکمپنی تجارتی ھند  تجارتی

بیش ای نگرانی تجارتی  اکنون نیز و. این یک نگرانی تجارتی بود برتانیھ سپردو تخت 

 .ندارد و حکومت برتانیھ جز رونق ملت یانگیزه دیگرنیست و 

 ،دیردر نظر گچھ نگرشی را کنونی باید در شرایط بحرانی اد بھ حکومت برتانیھ کھ پیشنھ

اظھار این  ر قلب خود دارم، نمی توانم ازمنافع ھند را د من چون شاید کفرآمیز تلقی شود؛

جنگ مثال بھ آنکھ پیش از ، حکومت برتانیھ باید دو بار فکر کندکھ  دداری کنمخو نظر

 موضوع چون این ،مردم ھند باید بیش از دوبار فکر کنند اقدام کند وافغان -نگلیسا

اگر جنگ با افغانستان اعالن  ».خواھد بودآینده ھند برای دربرگیرنده بزرگ ترین مسایل «

می  مطمینا در افراد، پول و مواد اما، نھ در جنگشاید شود، ھند نمی تواند شکست بخورد، 

، ھند بھ دنبال داردطبیعی  بطور بزرگ جنگھر کھ عادی ررھای زیرا افزود بر ض ؛بازد

کھ  وبرو شودربحران اقتصادی  ھای بعدی چنین جنگی باید مانند روسیھ بابھ عنوان پیامد 

 ،دولتمرداند. باز داربرای استقالل ملی تالش  ی دیگر ازاو را برای نسل ھاممکن است 

. من برتانوی چھ چیزی را از دست می دھد آن قدر خردمند ھستند تا پیش بینی کنند کھ ھند

 .باشد »در آسیا زندگی یا مرگ برتانیھ«برای آنھا سوال  اینکھ از اینترس دارم 

رای سالیان دیگر ب و نگھ داشت فتح کرد،پلوماسی برتانیھ ھند را یشمشیر و دبدون شک 

، چھ مدتیتا  او را حفظ کنند، امامالکیت  آنھا می توانندفزیکی نگاه . از د کردنگھ خواھنیز 

 از دست داده اند. حتی بھ عنوانقبال ھ را زمیناین  نمی توانم بگویم، ولی آنھا از نگاه اخالقی

بی داشتند تا رفتار قل انتظاربرتانیھ و تخت از تاج برتانوی  ھندنمایندگان  رتی،نگرانی تجا

 در عوض از قلدری امپراتور مآبانھ. اما و مالیمی را بھ نفع کشور خود شان در نظر گیرند

سرکوبگرانھ و  ذھن ھندیان شده است. اقداماتکامل بیگانگی  کھ منجر بھاند ه استفاده کرد

دوره تصدی برتانیھ بر ھند را و ظاھرا  خلیج استاین در حال گسترش و تعمیق اجباری 
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مداران برتانیھ آگاه اند، بھ دلیل خود توسط زما یاعتماد کوتاه می کند. ذھن ھندیان کھ از بی

برای فراخوانی حتی  – ندنناامیدی و عالقھ بھ تغییر، بھ راحتی از حملھ خارجی استقبال می ک

تا عملیات تعرضی یا  خواھند کردخواھند پرید، یا ھرج و مرج کافی ایجاد  یا حمایت از آن

زیاد  شمار شان کھ –آنھا  . قابلیت اشتعال آسانبرای حفاظت از ھند را انجام دھندی دفاع

شرایطی ممکن است دیگران را برافروختھ و ، روبرو شدبا آتش دیوانگی یکبار و  –است 

چھ کسی می تواند بگوید کھ این آتش سوزی در مکھ  .د کندایجا را فراتر از ھرگونھ درمان

یا توکیو ختم می شود، یا حتی بیشتر گسترش می یابد و سواحل افریقا و امریکا را تحریک 

 می کند.

 مندم کھ برای بھترین منافعنھ تنھا برخالف منافع برتانیھ است، بلکھ باور یتیچنین وضع

 است. کشنده ھند در مرحلھ کنونی تکامل خود

تانیھ برنده بربرگ  باید بدست آوردن قلب ھند باشد. قلب ھند اکنونبرتانیھ بزرگ ترین ھدف 

و حفظ باالترین ترین پیروزی  بزرگکسب آن کھ  یس استلجدول بازی ھا سلطنتی انگدر 

 و نجیب ترین دستاورد او است.

تحول شرایط بررسی کنیم. این شامل بررسی از اوضاع بیرون ھند را  حال اجازه دھید

ستان و روسیھ است. در ھر دو شرایط جدیدی یعنی افغان ،سیاسی در دو کشور ھمسایھ

دارد. افغانستان جدید تعدیالت بھ مناسبات جدید، مالحظات جدید و نیاز کھ  بوجود آمده

ایجاد  برای او یبیشرایط عجیب و غرآن  بیرون شد و استقالل نوپای ستگیاز واب ناگھان

دی، صنعتی، اجتماعی از نگاه سیاسی، اقتصا –. روسیھ کامال دگرگون شده است کرده است

  جدیدی بھ خود گرفتھ است، درکشکل کامال و اخالقی. بنابراین، مسئلھ آسیای مرکزی

است. من پیشنھاد می کنم کھ یک بررسی برای رھبران سیاسی ھند مطلقا الزم آن درست 

انجام دھم و تذکر دھم کھ آنھا جداگانھ  از شرایط جدید ھر دو کشور بطورمختصر کلی و 

 آینده احتمالی آنھا چگونھ خواھد بود.چگونھ تکامل یافتند و 

. انجام می دھدبزرگی در ھند  شیطنت» عوامتشویق «ھده کرده ام کھ ھا مشادر این روز

در بین مردم بھ حکومت ھند  ین برتوھد. جریان اندیشھ سیاسی مترقی را گمراه می کناین 

قرار می گیرد و  قدردانیمورد و خشن  شده است. سخن ران یا نویسنده فحاش مود تبدیل
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رھبر «. چنین می شودتبدیل » رھبری عمومی«ای برای گذرنامھ بھ میز یک آدرس توھین آ

ندان ھ راحتی وارد زند، بفدا می ک» عوامشویق ت« انجام خود را در محرابسر» عمومی

گام  او با فریب توسط بت خود د.تبدیل می گرد» قھرمان«و » شھید«بھ یک و  می شود

چنان سریع  اشتباه می کند،داند کھ  می کھ می رود، در حالی بر می دارد، سراسیمھغلط 

ر می فک ھمان طور کھ» (شرافتمندانھ«تا آنجا بھ پیش می رود کھ نمی تواند می رود و 

ود. یک با لطف خوب بت خیعنی  ،»با افتخار«بلی،  –بازیابی کند کند) گام ھای خود را 

میان توده ھاست.  روحیھ آزادی در ایجاد می کند، ایجاد »رھبران عوام«کھ  فکر پیشرو

اندیشی و احساس فعالیت  دور روحیھ ایجاد می شود، برانگیختھ می شود و متالطم می شود.

و پیروان آنھا و سردرگم یج نتیجھ شکست است. رھبران گ. ز بین می رودسازمان یافتھ ا

برای فاجعھ ای خشونت غرق می شوند و  ی شوند، بدون کمترین سازماندھی درعصبانی م

 گم می شود. می آورند. ھدف در سردرگمیتبلیغات خود  خود و

، شاید می دانمش انفرزندھند و دور از شان را » زبان شیک«استفاده از چنین بگویم کھ  اگر

بدست آورد. از این طریق چیزی می تواند نھند من باور یا بھ و  خوانندگان را ناامید سازم

 دور اندیشیو  ھوشیاریسطحی نگری و نبود ضرر کنیم. شیوه ھا می ترسم کھ با این من 

ھم  . مناندشده مکتب ملی افکار سیاسی ما در حال تبدیل شدن بھ ویژگی ھای اصلی در 

در عین حال مودبانھ، صادقانھ و اما انتقاد کردم، با تلخی مردم ھند را ھم حکومت ھند و 

شود و فعالیت ه و سرنگون اندشکست» عوامتشویق «بت  نجام شود. بگذارھمانطور کھ باید ا

. این جایگزین آن شود افکار متعادل و دور اندیش وشمند بر بنیادو ھ ھای سازمان یافتھ

فرزندان و ھوشیارانھ  آمیز نیست، بلکھ اقدامات متحد، سازمان یافتھ، مصمم ونتزبان خش

 .ھد بود کھ ھند را آزاد خواھد کرداو خوا
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 وضاع عمومی افغانستانا –فصل اول 

 

سیاسی نوسانات  ومی کند تا درک کاملی از وضعیت خواننده کمک  افغانستان بھدانش تاریخ 

کشور در  . اما تاریخ آنداشتھ باشدشرایط کنونی  تحول آن دردر سده گذشتھ و ردیابی آن 

انجام می دھم تا را موجود  شرایط یک بررسی کلی ازفقط من  محدوده این کار نیست؛

برای شناخت واقعی آن  ، طوریکھ موقعیت فعلی ووضعیت کنونی امور را داشتھ باشیم

مطلقا الزم است، شاید برای مردم برتانوی  ھندسیاست خارجی تعیین مھم ترین بخش ھای 

 ھند قابل درک باشد.

جرمنی یا فرانسھ  افغانستان یک کشور کامال قبیلوی است. مساحت آن کمی بزرگ تر از

ملیون نیست. در این مورد، گزارش  ١۵ بود. نفوس آن کمتر از پیش از جنگ جھانی

 افغان ھا ھ در مورد منشاینظری احصاییھ افغان ھا قابل اعتماد نیستند. شش جغرافیای ما و

و  ان، ترکان، مغوالن، گرجیانیھودیان، قبطیبھ  وجود دارد کھ توسط مورخین مختلف

یھودی  نھا معلوم نیست. بھ نظر می رسد ریشھاما منشای حقیقی آ .نسبت داده شده اند انارمنی

نمی  وجود بیشتر محتمل باشد. با این ،و عشق آنھا بھ پولبھ دلیل ویژگی ھای رایج آنھا 

پیدا ھمان گونھ معاملھ کنیم کھ آنھا را  . باید با آنھااتکا کرد فقط روی حدس و گمان توان

 .کرده ایم

ھا و  درهآن را بھ  –کوھھای مختلف  وجود سلسلھ –افغانستان  اصلی جغرافیایویژگی 

می یک قبیلھ مختلف زندگی ردنھ یا گدره . در ھر می کندتقسیم  تریھای محدود گذرگاه

سنت ھای و  رسومآداب و د. این قبایل بھ عنوان جوامع جداگانھ زندگی کرده اند و با نک

حداقل  ھا منجر بھ وجود اند. انزوای آنبا یکدیگر داشتھ  رابطھ و تعاملکمترین  ،مختلف

زبان متفاوت در کشور شده است کھ برخی از آنھا برای سایر باشندگان آن کامال نامفھوم  ٢٠

و  بدوی، روح مستقل ھر قبیلھقبایل کم و بیش  ھ الزم چنین توزیع جغرافیاییتیجاست. ن

عموما یک خان قرار دارد کھ ھر قبیلھ در راس . ه استقانون اساسی بسیاری از خانات بود

و شود ق ممکن است خانواده دیگری موف. استقرار نداردثی است. اما این قاعده مقام آن ار
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ھر یک  ند،ھ انداشت ھمسایھ ھرگز زندگی دوستانھ ندازد. خاناتخان را با زور از قدرت برا

کافی برای حملھ بر خان تا قدرت  بوده دیگری قرار داشتھ و ھمیشھ مراقبدر حسادت با 

. کوچک ترین بھانھ ھای قبیلوی ھرگز پایانی نداردپیدا کنند. دشمنی قبیلھ اش  یا ھمسایھ

د. این وضعیت باعث تولید ومی ش آسانی ساختھ، بھ شودانھ ای پیدا نو اگر بھ کافی است

مرگ یک  ،نگھداری شده و مرگ در کفشو  حفظدرست در بین قبایل شده، روحیھ جنگی 

و تا  دهچپاول و غارتگری گردیعادت  این روحیھ باعث ایجاد. تلقی شده است شرافتمند

درست و مربوط بھ قبیلھ دیگری باشد، با گذشت زمان یک عمل  نی کھ طرف سرقتزما

است. بھ این ترتیب، بھ ھنگام سفر از یک بخش کشور بھ بخش دیگر، شده مشروع پنداشتھ 

 داشتن نگھبانان مسلح الزم بوده است. 

گول بھ کمین و انواع ای خود بھ دام انداختن طعمھ  سارق ضعیف باشد، برایای اگر دستھ 

فقط در زیر سقف میزبان ی ین مھمان دارندروع ھا ساختھ شده و قوا زدن متوسل می شوند.

شویق نقض می شود. مسافران را تبھ آسانی  آمدن از خانھپس از بررعایت می شود، اما 

آمادگی ات سفر آنھا آگاه شوند، تا و جزئی موال و داراییاز ا می کنند تا مھمان آنھا شوند تا

د؛ وداده می شقول ھا . فراھم شودبیشتر موفقیت و اطمینان روز بعد با اجرای برنامھ برای 

. یردمی گمورد استفاده قرار د؛ و تمام حیلھ و فریب ھای ممکن وسوگند ھا خورده می ش

ھ است. قلب یافت پرورش فضایل کاھشبرای  فرصت ھاو شده کم رنگ حس اخالقی آنھا 

از کود/رمز اجتماعی و شفقت ھمدردی و بھ نظر می رسد کھ . ھای شان سخت شده اند

 است.کنار گذاشده شده اخالقی آنھا 

یک . خانوادگی در خود قبیلھ استرگیری ھای دیگر زندگی قبیلوی عبارت از د ویژگی

خون ھا ریختانده شده و زندگی ھا  ،ھا کشیده شدهمناقشھ کوچک می تواند داغ شده، خنجر

کھ  استبوده حاکم  در جامعھ بدویھمان قدر » زور حق است«ای از بین برود. قاعده 

 »زور«ن است کھ . یگانھ تفاوت در ایوجود دارد ییاروپا عمتمدن ترین جوامامروز در 

اکنون و  تفنگ ھا بودزمخت ترین خنجرھا یا  ھمراه با قدرت فزیکی بھ معنایبرای آنھا 

کھ محصول مغزھای است  و کشنده ترین سالح ھاسازمان با پول، ھمراه قدرت فزیکی 

شرفتھ است. خانواده ضعیف ھمیشھ خود را مظلوم پنداشتھ بسیار عالی و پیدارای آموزش 
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پدر خانواده بدون قدرت یا فرصتی برای اجرای آن پیدا کند. اگر  تا اسو در جستجوی انتقام 

خون «د. بھ این ترتیب، خود وصیت می کنفرزندان رد، این وظیفھ را بھ یمچنین سربلندی ب

ترین وظیفھ بھ  ترین و مبرمعنوان مقدس  بھ میراث تبدیل شده و دشمنی بھ» در بدل خون

 د.وگذاشتھ می ش ارث
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 امیرعبدالرحمن خان –فصل دوم 

 

یا  نھ در زمان شاھان سدوزیحتی ، استاستقرار نداشتھ افغانستان ھرگز بنا براین، 

بھ عنوان یک کشور متحد  گذار ھرگز فرصت افغانستانامیردوست محمد خان و پسرانش. 

خان در صحنھ ظاھر شد، کسی کھ با مرحوم امیرعبدالرحمن  کھ اینتا  ه بودپیدا نکردرا 

قوی و کامال یک سلطنت و  پیروز شد قبیلویو بر اختالفات خانوادگی خود دست قدرتمند 

 را بنیاد گذاشت. مطلقسازمان یافتھ از استبداد 

از طرف دیگر او کامال بی سواد بود و  کتابی نداشت.عبدالرحمن ھیچ گونھ تحصیالت 

در آن زمان در گذشتھ بود. او از سن مدرسھ زمانی خواندن و نوشتن را یاد گرفت کھ 

پس ھای مختلف بود کھ بھ مقابل تخت کابل (خان)  میر مطیع سازی بدخشان و مصروف

است کھ جالب بود.  م کردهتمابدخشان را ه مشکالت تاز. او قیام کرده بودندپدرش از اشغال 

 شتن را از زبان خودش بخوانیم: نوری یگچگونگی یادداستان 

خان دختر سردار محمد اعظم دختر عمویم  دربار نشستھ بودم، کاغذی از روزی بھ«

کھ نامزد من و در کابل بود برایم رسید. او بھ قاصد خود دستور داده بود کھ نامھ 

م، کھ قبال گفت خودم بنویسم. چنانو جواب را ھم باید  اش را بھ شخص خودم بدھد...

ی ھم کھ خوانده بودم فراموش شده من ھیچ وقت مایل خواندن و نوشتن نبودم و اندک

م و ح اولیا را نزد خداوند شفیع نموداروا بود... آن شب وقت خوابیدن گریھ کردم و

عالم رویا دیدم شخصی  وقت سحر بھ خواب رفتم. در زیادکردم... بعد از گریستن  دعا

بدالرحمن برخیز مالیمت می گوید: ع .. بر سر من ایستاده و باظاھر شد. مقدسی

و بھ نظرم آمد  ره بھ خواب رفتم. مجددا ھمان نفربیدار شدم... دوبا بنویس. من فورا

می گویم بنویس... دفعھ سوم ھمان شخص ظاھر شده با حالت تغییر گفت: اگر گفت: 

سینھ تو را با عصای خود می شکافم... دیگر نخوابیدم. غالم بچھ  ،دوباره خوابیدی

در مکتب می نوشتم در آوردند، کلماتی را کھ  ا فریاد کردم. کاغذ و قلم برایمھا ر

 ..دم.شروع بھ نوشتن کلمات روی کاغذ کرآمد... و  نظرم مجسم نمودم... بھ خاطرم
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ھای شخصی خود را می خواندم  نداشتم و نامھ منشی خود پس از چند روز نیاز بھ

مورد آن تردید در  و جواب می نوشتم... بھ پدرم نوشتم و برایش روان کردم. پدرم

ار تنگھ (طال) نقد و پنج ھز باشی مرا باور نموده و در آخر سخنانپدرم داشت... 

شمشیر یراق طالیی با ده توپ کمخاب و چند توپ پارچھ ھای خلعت قیمتی ھمراه با 

 ».این ھدایا اظھار تشکر نمودمخاطر فرستاد... بھ ایم رپشمینھ ب

و با نرم و پاالیش شده  ، با تعلیمات دینیتمایالت قوی افغانینابغھ مادرزاد با  عبدالرحمن

پدر بزرگش، پرورش یافت کھ اصیل در میان دشمنی ھای آموزش عمومی در خانواده ھای 

و گرایش ھا از زیادی تجربھ  او در کنار آن،بود. بر جای گذاشتھ امیردوست محمد خان 

ری کھ یکی پس از دیگ شخصیت مردم خود داشت، زیرا در زمان زندگی پدر و کاکای خود

تخت کابل را اشغال کردند، حاکم ترکستان بود و نیروھای آن را فرماندھی می کرد. خان 

پس از درگیری ھای سخت کردند و او  اقتدار کابل قیامای آن مناطق و قبایل آنھا بر ضد ھ

. در اینجا نبوغ اداری او نقش مھمی بازی کرد و کرد تارومارآنھا را یکی پس از دیگری 

اخراج نیروھای  او از روسیھ برایبھ ھنگام بازگشت   نفوذ و تجربھ بدست آمده در ترکستان

ھ ھای . او در حسادت ھا و دسیس، بسیار کمک کرده بودندردکاشغال  کھ کابل رابرتانوی 

. او حمایت نمی کردسیاست ضعیف و متزلزل گرچھ از بود، وفادار خانوادگی بھ پدرش 

بھ مسموم موفق یکبار و قاطعیت او آینده نگری ت با مشاھده قدر شپسران کاکا و کاکاھای

را بھ ظن توطیھ جوان خوش فکر این پدرش، امیرمحمد افضل خان شدند و  سازی ذھنیت

د. زمان دیگری او بھ عنوان ختنمی کرد، بھ زندان اندامحافظت از او  با جانکھ  علیھ پدر

 می کرد.حکم رانی و فرماندھی  رال با اعتباریا جن یک فرماندار

بھ  ر محمد اعظم خان تقدیم کرد و خودبرای کاکای خود امی او تخت را بھ ھنگام مرگ پدر

ضعیف  ره او داد. اما کاکایشبرای ادا عنوان فرمانده ارتش باقی ماند و مشوره ھای خوبی

حسادت داشتند، بسیار با سردار عبدالرحمن  و بھ زودی توسط درباریان او کھ فکر بود

استراحت شد کھ شھزاده جوان را بھ ترکستان بفرستند. حتی در آنجا نیز اجازه  متقاعد

ترک درباریان شروع بھ و  لشکر کشیدکابل  اینکھ امیرشیرعلی از قندھار بھ، تا نداشت

. عبدالرحمن تا بھ کمکش بیایددعوت کرد  در آخر برادرزاده خود رااو  کردند؛کاکایش 
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. نیروھای آنھا در نزدیک رفت بھ غزنی شاز آنجا با کاکایو  لشکر کشیدبھ کابل بالفاصلھ 

شیرعلی عبدالرحمن دو بار نیروھای ورزیده شدند. نیروھای مجھز و  روبروغزنی با ھم 

را خودکشی می  ھا کھ عبدالرحمن آن ھای اصرار ورزید شیوه یر بر. امرا شکست داد

بھ مجبور  بود. نتیجھ این شد کھ ھر دوکاکای خود  دساتیر ت، اما او مجبور بھ اجرایدانس

 .شدنداز کشور فرار 

 گرکھ  گذشت و بھ بخارا رفت، جایی فراوان از آموسختی ھا و خطرات گذراندن او پس از 

 دبھ او نشان دادنسردی زیادی از آن پس پذیرفتھ شد، اما توسط شاه با افتخار بار نخست چھ 

سال باقی  ١٠ مدتدولتی کھ بھ عنوان پناھنده  جایی، برودد کھ بھ روسیھ او مجبور گردیو 

رد. روسیھ برای او زندگی کدر آنجا فقیرانھ  با فقر وارد روسیھ شد و با درآمد ماند. او

کھ قرار کھ در واقعیت او را برای کارھای آموزش داد سخت ب یک مکت چیزی نبود، جز

 پس از آن در کشور خود انجام دھد.بود 

گرفت،  کابل را در اختیار پس از شکست امیرشیرعلی خانوقتی حکومت برتانیھ 

کھ در با چند نفر از دوستانش  عازم افغانستان شد. او عبدالرحمن با اجازه مقامات روسی

باقی مانده بودند، از طریق بخارا وارد او فرار آخری و در میان ابھام دوست و وفادار 

را دعوت افغان ھا  کمک از برخی میرھای آنجا شد و ترکستان شد. او در ترکستان خواھان

بھ . نگاھی خود بیرون کننداز وطن مقدس کرد تا زیر بیرق او جمع شوند تا خارجی ھا را 

شخصی و شخصیت روحیھ  زیرا نشان دھنده جسارت،نیست،  خالی از عالقھمکاتبات او 

 .یوغ خارجی آمده بودزیر کھ او برای اداره و رھایی آنھا از است افرادی 

از خانواده او زن گرفتھ بود، در عبدالرحمن شھزاده حسن یکی از روسای ترکستان کھ 

کھ از  نوشتبرایش  فرستاده بود، پاسخ نامھ اش کھ از خواجھ گلگون (دھکده ای در بخارا)

خاک شان با پای یک افغان ای از توتھ  قومش عھد کرده اند کھ اگرآمو نگذرد، چون او و 

بیرون خواھند انداخت، چون ھر دو بھ ھمرای عبدالرحمن خاک را ای تماس کند، آن توتھ 

 نجس شده اند. عبدالرحمن بھ جواب او چنین نوشت:

پرستاری کردم. من با سال چندین ت را ھایتو و برادر. ای احمق، نامرد ناسپاس«

درد من خواھید ھ لزوم دید بخانواده نامرد شما وصلت نمودم بھ خیال اینکھ در وقت 
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اگر از مرگ کرده ام، از طینت اصلی شما اطالع یافتم، اشتباه خورد، حال می بینم 

خواھد شد از ما دو نفر کدام فردا معلوم  ،ای نامردمی آمدم. نتا اینجا  یدم،می ترس

 ».یک پرزور تر است

ھزار نفر جمع آوری کرده بود،  ١٢بھ تعداد نفر  ١١٠در مقابل او از آمو گذشت. شھزاده 

د و ر این مورد بھ خدای خود اعتماد نمواما با شکست ننگینی مواجھ شد. او می گوید کھ د

قوی  آن قدرقلب من «. او می نویسد: می تواند تمام دنیا را بھ مبارزه بطلبدکرد کھ  احساس

شوم، مانند پشھ ای در زیر پای من نخواھند بود. من  گر با تمام ارتش جھان روبروبود کھ ا

کھ او برایم داده است... است  روحی، بلکھ جسارت نیست ین را بھ نام خدا می گویم. اینا

او  داشتھ باشند، این تجربھ زندگی من است کھ اگر مردان قلب راستین در خدمت خدا

 ».امروز شاه ھستم اعتقادم این است کھ. نتیجھ می کندپیروزی آنھا را تضمین 

یکی برای مردم و دیگری برای و در مسیر راه این دو نامھ را  رفترستاق  او پس از آن بھ

 آن مناطق فرستاد: سران

یم، باشند جنگ نمانیامده ام با افغان ھا کھ اھل اسالم می مسمالنان! من اھل ای «) ١(

ذا الزم است ھمھ شما ھا از من اطاعت کنیید. حکم من بلکھ بھ جھت جھاد آمده ام. ل

ما ھمھ بنده خدا ھستیم و ھمھ ما ھا مکلف بھ جھاد  ،از جانب خداوند و رسول است

 ».ھستیم. امضا یک نفر مسلمان

تاثیر قدرتمندی نسبت  »مسلمان«امضا کرد و معتقد بود کھ کلمھ » یک مسلمان«این نامھ را 

ضا کرد و بھ میربابا (یکی بود، خودش ام ای دوم کھ خطاب بھ سرانبھ نام او دارد. نامھ 

 ) فرستاد:از سران

میر شھزاده حسن و سرکرده ھای اھالی فیض آباد بدانند کھ من آمده ام مملکت «) ٢(

 کار را با صلح انجامدست انگلیس ھا آزاد کنم، اگر توفیق یافتم و این افغانستان را از 

والیت اھل نباید بگذارید  ،میر ھستیدشما ھمھ م. یکن باید جنگدھم، خوب. درغیرآن 

و ناموس ما برباد اعتبار  ،گیرندما ب آنھا والیتبھ دست فرنگ ھا بیفتد. اگر اسالم 

ندارند و بھ تعصب و غیرت کھ میرھا  دفکر خواھند کردنیا واھد رفت و مردم خ

اگر نصایح مرا بپذیرید، ند. ای میرھا والیات و دین خود را از دست دادسبب نفاق، 
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بھ حرف من ندھید، صریحا تکلیف من این است کھ با شما مثل کفار جھاد گوش شما 

نمایم. رای خود را مستقیم نمایید یا اینکھ حامی دین خدا و پیغمبر باشید یا بھ جھت 

 ». جنگ من حاضر شوید

بزرگ خود مشورت کردند کھ نمی خواھند تسلیم عبدالرحمن شوند. او و مردم با میر  سران

بھ کشمیر فرار کرد و پس از مدت کوتاھی درگذشت. او بعدا بھ میر ھای قطغن نامھ نوشت 

 و اجازه عبور از قلمرو آنھا را با کمک پول و مردان خواست. میرھا پاسخ دادند: 

بنابراین م یا آنھا را از خود برنجانیم. بھ مخالفت انگلیس ھا برخیزینداریم  قدرت ما«

 ». ما عبور کنید شما از والیتاجازه نمی دھیم کھ 

بھ مقابل او تھدید کرد، اما او تسلیم نشد. بنابراین » غزا« عبدالرحمن رئیس آنھا را با اعالن

 نامھ کوتاه بھ ارتش بلخ و با شرح زیر ارسال کرد: ١٠٠٠او 

من در حال رفتن بھ رستاق ھستم، کھ دھم می  اطالع شماافغانستان، بھ  ای اھالی«

 ». نمی گذارد بیایم و با شما ملحق شوماما میر شما سلطان مراد 

در این میان، میرھای بدخشان زیر ریاست میربابا در حال توطیھ برای دستگیری او بودند 

 :تا او را بھ انگلیس تحویل دھند؛ در این رابطھ معلومات زیر را دریافت کرد

با میربابا خان  ه امشنیدمی باشم و  ییک تاجر افغانھستم، نویسنده این نامھ کھ من «

چند نفر سرکرده ھای بدخشان و دبیر مصلحت نموده است کھ شما را اسیر نموده 

نزد انگلیس ھا بفرستند کھ بعد ھا حکومت بدخشان در خانواده آنھا باقی بماند، محض 

 ».فیض آباد نیاییدهللا بھ 

اما عبدالرحمن درنگ نکرد و بھ سفر خود ادامھ داد. میربابا ظاھرا با او صمیمی بود، اما   

پس از چند روز قلعھ محل اقامت او را محاصره کرد. عبدالرحمن مردان کمی در قلعھ 

داشت. بنابراین لباس خود را تغییر داد تا شناختھ نشود. او از قلعھ بیرون شد و تفنگچھ خود 

د پنھان کرده بود. ھیچ کس متوجھ او نشد تا اینکھ خود را بھ میر وتین خرا در زیر آس

و بھ ن او را گرفت و او را مجبور ساخت کھ سالح خود را بر زمین بگذارد انید. گردرس

د کھ از دروازه خارج شوند. میربابا تسلیم شد و عبدالرحمن بھ سفر خود افرادش اجازه دھ

. در قندز ه بودبا او یکجا شدھزار نفری  ٢٠رسید، یک ارتش وقتی او بھ قندز تا ادامھ داد. 
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از او استقبال کرد. او در اینجا نامھ زیر را از ُسر لیپیل  فیر ١٠١ارتش محلی با سالم 

 گریفین دریافت کرد:

سالم و تبلیغات رسمیھ از  بعد دوست بزرگوار من سردار عبدالرحمن خان؛«

حمت افزا می شود کھ دولت انگلیس از زومندی مژده سالمتی شما اطالعا زرآٰ 

استماع اینکھ شما وارد قطغن شده اید مشعوف ھستند و خوشنود خواھند شد بدانند 

 ».کھ شما از روسیھ بھ چھ قسم حرکت نموده اید و اراده خیاالت شما چیست

ل گریفین صورت گرفتھ ُسر لیپیو بین او  مکاتباتی کھ حکومت ھند، معاھده او باپیش از 

جالب است. عبدالرحمن ارتش خود را جمع کرد، نامھ ُسر لیپیل گریفین را برای آنھا  ،بود

روز مھلت  تن پاسخ بھ او کمک کنند. آنھا دوخواند و از افسران درخواست نمود کھ در نوش

پیش نویس برای او تقدیم کردند کھ شرخ برخی از آنھا بھ قول  ١٠٠خواستند، پس از آن 

 ت:امیر این گونھ اس

ای ملت انگیس باید از مملکت ما خارج شوید یا شما را بیرون خواھیم کرد یا جان خود «

یکی دیگر از آنھا خواستار جبران خسارات گذشتھ ». را در سر این کار خواھیم گذاشت

و ضررھای کھ بھ  غرامت خسارت ھ با شما وارد مذاکرات شویم، بایدپیش از اینک«بود، 

باید صد کرور روپیھ غرامت خراب «دیگری نوشتھ بود، ». اید، بدھیدده افغانستان وارده کر

نخواھیم گذاشت یک نفر انگلیسی زنده بھ پشاور  ھا و قلعھ جات ما را بدھید و اال کردن توپ

شما  ،ای کفار غدار«سرکرده ای نوشتھ بود، ». کھ در زمان سابق کردیم برسد، چنان

اید و حاال می خواھید افغانستان را ھم بھ ھمین ھندوستان را بھ مکر و فریب متصرف شده 

قسم بھ ھندوستان محلق نمایید. تا وقتی کھ قوه داشتھ باشیم دفاع خواھیم کرد، بعد دولت 

 ».شما جنگ نماییم با ما محلق خواھد شد کھ بھ مقابلدیگری مثل دولت روس 

خواندم. بعد از آن اظھار ھمھ را بھ آواز بلند  م این مزخرفات را نزد من آوردند،خالصھ تما

داشتم، من ھم جوابی در حضور شما می نویسم تا شما خیال نکنید قبال با کسی مشورت 

از خداوندی کھ پروردگار ھمھ مخلوقات است، مسئلت نمودم  ،کرده ام. کاغذ و قلمی برداشتھ

و  اوزبکھزار  ٧جواب سزاواری بنویسم. پس از آن در حضور تا کھ بھ من الھام نماید 

 بھ قرار ذیل نوشتم:افغان 
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این جانب سردار عبدالرحمن خان بھ دوست محترم خود گریفین صاحب نماینده «

د. از وصول مراسلھ محبت آمیز شما یتانیای عظمی سالم فراوان می رساندولت بر

و از اینکھ سالما وارد قطغن شده ام اظھار مسرت فرموده بودید مشعوف گردیدم. در 

مرقوم داشتھ بودید کھ از روسیھ بھ چھ قسم حرکت نموده ام، اظھار جواب سوالی کھ 

می دارم کھ من با اجازه ژنرال کافمان فرمانفرمای دولت روس از روسیھ حرکت 

نموده ام و اراده من از این اقدام فقط این است کھ در این پریشانی و اشکاالت زیاد 

 ».از ملت خود ھمراھی نمایم. زیاده والسالم

مراسلھ مذکور را بھ آواز بلند بھ جھت عساکر خودم قرایت نموده سوال کردم آیا جوابی «

کھ نوشتھ ام پسند دارید یا خیر، جواب دادند ما حاضریم تحت فرمان شما بھ جھت حفاظت 

مذھب و مملکت خود جنگ نماییم ولی نمی دانیم با سالطین بھ چھ قسم باید مکالمھ کرد. بعد 

م بھ من دادند کھ ھر چھ مناسب بدانم بنویسرسول قسم یاد نموده اختیار کامل از آن بھ خدا و 

این مراسلھ کھ نوشتھ اید جواب صحیحی  ،و صدای خود را بھ یاد چھاریار بلند نموده گفتند

 .»ھ ما ھا با این جواب متفق ھستیماست و ھم

بل پیام شفاھی داد پس از این او بھ سوی چاریکار حرکت کرد و بھ مقامات انگلیسی در کا

بھ چاریکار است تا امور را با آنھا حل و فصل کند. در زمان رسیدن او  کھ در حال حرکت

ھزار غازی ارتش منظم و شبھ نظامی رسیده بودند. در  ٣٠٠بھ چاریکار، پیروان او بھ 

نامھ دیگری از ُسر لیپیل گریفین دریافت کرد کھ او را ترغیب می کرد  ١٨٨٠اپریل  ٣٠

 می جواب داد: ١۶. اما امیر در دکابل بیاید و زمام پادشاھی افغانستان را در دست گیربھ 

من از دولت انگلیس امید زیاد داشتھ و دارم و دوستی شما تصدیق  !دوست عزیز«

صحت و اندازه خیاالت مرا می نماید. شما از عادات اھالی افغانستان بھ خوبی مطلع می 

ین نباشند کھ بھ جھت بھبودی آنھا مذاکره ینی کھ بھ او مطمباشید کھ حرف یک شخص تا زما

می نماید ثمری ندارد. مردم می خواھند قبل از اینکھ بھ من اجازه دھند عازم کابل شوم، 

 جواب سواالت ذیل را بدانند و سواالت بھ قرار ذیل است:

 . حدود ممالک من تا کجا خواھد بود؛١

 خواھد بود؛ . آیا قندھار ھم داخل ممالک مذکور٢
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 . آیا یک نفر فرنگی یا انگلیسی در افغانستان خواھد ماند؛٣

 . دولت انگلیس توقع دارند کدام دشمن ایشان را دفع نمایم؛۴

. دولت انگلیس چگونھ منافعی را وعده می دھد کھ بھ من و اھالی مملکت من عاید ۵

 دارد؛

 . در عوض چگونھ خدماتی توقع دارند.۶

ا باید بھ ملت خود بدھم و قبال از ملت خود معلوم نمایم کھ تا چھ اندازه جواب این سواالت ر

می توانم در این کار اقدام آن وقت شرایط عھدنامھ را کھ پذیرفتن و اجرای آن ممکن باشد 

بھ صوابدید آنھا قبول خواھم کرد و از خداوند امیدوارم کھ این ملت و من روزی متفق شده 

چھ دولت انگلیس محتاج این خدمات نیست، ولی بازھم احتمال  بھ شما خدمت نماییم. اگر

 ».مواقع الزمھ فراھم آید ،دارد

 ن فرستاد:جو ١۴پیل گریفین پاسخ زیر را در ُسر لی

پس از احترامات. بھ من امر شده است کھ جواب ھای دولت ھندوستان در باب سواالتی «

 کھ نموده اید بھ شما ابالغ نمایم. 

دولت  .نکھ حکمران کابل با دولت ھای خارجھ چھ مناسبات خواھد داشتاوال در باب ای

چون روسیھ و انگلیس اجازه نمی دھد دول خارجھ در افغانستان حق مداخلھ داشتھ باشند. 

ایران متعھد شده اند کھ از ھر گونھ مداخلھ در امور افغانستان خودداری کنند، آشکار است 

رت خارجی، بھ غیر از انگلیس ھا، رابطھ سیاسی داشتھ کھ حاکم کابل نمی تواند با ھیچ قد

و اگر یکی از دولت ھای خارجھ بخواھد در افغانستان مداخلھ نماید و مداخلھ مذکور  باشد

منجر بھ تعدیات بی موجب نسبت بھ حکمران کابل شود، آن وقت دولت انگلیس حاضر 

نماید  شود دولت مذکور را دفعر افغانستان معاونت نماید و اگر الزم خواھد بود از امی

ر در باب روابط خارجی خود بھ صالح دید دولت انگلیس رفتار مشروط بر اینکھ امیر مزبو

 نماید.

ثانیا در باب مملکت افغانستان بھ من امر شده است اظھار بدارم کھ تمام والیت قندھار بھ 

صرف خود دولت ھ تشین و سیبی کھ باز محاالت پ غیر ،حکمران مستقلی تفویض شده است

ذا دولت انگلیس در این مسایل و در باب قرارداد حدود مغربی و شمالی انگلیس خواھد بود، ل
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افغانستان کھ با امیر محمد یعقوب خان داده است نمی تواند تجدید مذاکراتی با شما بنماید. با 

ر افغانستان این مستثنیات دولت انگلیس مایل است کھ شما اقتدار کامل و مبسوط خود را ب

چنانکھ قبال امرای خانواه شما داشتھ اند مستحکم نمایید و در تصرف ھرات دولت نمی تواند 

بھ شما اطمینان بدھد، ولی از اقدامات کھ خودتان خواستھ باشید بھ جھت تصرف نمودن 

دولت مشارالیھ ممانعتی ندارد. دولت انگلیس نمی خواھد کھ در  ،ھرات بھ عمل آورید

اخلی این مملکت دخالت نماید و این را ھم از شما نمی خواھد کھ سفیری کھ امورات د

انگلیسی باشد در ھیچ جای افغانستان اجازه اقامت دھید مگر بھ جھت سھولت مراودات 

متعارفی و دوستانھ بین این دو دولت ھمجوار قرین مصلحت خواھد بود کھ بر حسب قرارداد 

 ». انگلیس در کابل اقامت نمایدیک نفر وکیل مسلمان از جانب دولت 

عبدالرحمن بھ طور خالصھ بھ آن پاسخ داد، اما جدایی قندھار از پادشاھی خود را تایید 

 پرسش ننکرد، زیرا این والیت بخش اساسی افغانستان را تشکیل می داد. دلیل باال نکردن ای

در آن زمان این بود کھ او بھ یقین می دانست این مسئلھ بھ تدریج در اختیار خودش قرار 

 می گیرد، بنابراین چرا باید یک تعھد ویژه نسبت بھ دولت انگلیس متحمل شود؟

ده است. روسا و متحیر شتمایالت او  از اھداف واو در چاریکار شنید کھ ارتش برتانیھ 

بھ عنوان جوالی  ٢٠در عبدالرحمن خان را ر آنجا حضور داشتند، دسران افغانستان کھ 

یک دربار رسمی جوالی  ٢٢در  بھ نام او خواندند.اعالن کردند و خطبھ را خود شاه و امیر 

شناخت حکومت برتانیھ از با بیان این جمالت، ر لیپیل گریفین شد و سُ  در چاریکار برگزار

 عالن کرد:او را بھ عنوان امیر با شرایط زیر ا

وضع امورات حالت سردار عبدالرحمن خان را بھ جایی رسانیده است کھ مطابق «

میل و خواھش دولت انگلیس مشعوف ھستند کھ اعالن نمایند سردار عبدالرحمن خان 

نوه امیرمعظم امیرمرحوم دوست محمد خان را بھ امارت افغانستان می شناسیم و 

خوشنودی است کھ طوایف و سرکرده ھای این فقره بھ جھت دولت انگلیس اسباب 

مجرب و آنھا شخص ممتازی را از خانواده بارکزایی کھ مرد شجاع معروف و 

ده اند. خیاالت امیر معظم هللا نسبت بھ دولت انگلیس بھ عاقلی می باشد انتخاب نمو

انتھا درجھ دوستی است و تا زمانی کھ حکومتش ظاھر دارد این خیاالت در قلبش 
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امداد دولت انگلیس بھ او خواھد رسید و بھترین وضعی کھ دوستی خود  زنده است

را نسبت بھ دولت انگلیس ثابت نماید این خواھد بود کھ با رعایای خودش کھ بھ ما 

 ».خدمت نموده اند بھ طور رافت سلوک نماید

 :سپرده شدامیر مطرح گردید و بھ در شروع ماه اگست موافقت نامھ زیر 

رمانفرمای ھندوستان از شنیدن این خبر مشعوف ھستند کھ حضرت مستطاب ف«

یس بھ طرف کابل روانھ شده حضرت واالی شما بھ موجب دعوت دولت بھیھ انگل

الحظھ ذا نظر بھ خیاالت دوستانھ کھ حضرت واالی شما را محرک است و بھ ماید. ل

ی این مملکت قلھ تحت اقتدار شما عاید سرداران و اھالتسفوایدی کھ از تاسیس دولت م

می شناسد و  ی شما را بھ عنوان امیر کابلخواھد شد، دولت انگلیس حضرت واال

از طرف فرمانفرمای ھندوستان اجازه دارم کھ حضرت واالی شما را مطلع نمایم 

کھ دولت انگلیس میل ندارد در امورات داخلی حکومتی والیاتی کھ در تصرف شما 

یک نفر انگلیسی بھ سمت سفارت در ھیچ جای  می باشد، مداخلھ نماید و نمی خواھد

بھ جھت سھولت مراودات متعارفی و داخلھ مملکت مذکور اقامت داشتھ باشد، ولی 

ودوستانھ چنانچھ بین دو مملکت ھمجوار باید برقرار باشد قرین مصلحت خواھد بود 

اید یک نفر وکیل مسلمان از جانب دولت انگلیس بھ موجب قرارداد در کابل اقامت نم

حضرت واالی شما خواھش نموده ااند کھ خیاالت و قصد دولت انگلیس در باب 

شما کتبا مرقوم می شود. ت بھ دول خارجھ بھ جھت اطالع حکمران کابل نسب

فرمانفرمای ھندوستان بھ من اجازه دادند کھ بھ شما اظھار بدارم از آنجایی کھ دولت 

ن حسن مداخلھ داشتھ باشند و نیز دولت انگلیس قبول نمی کند دول خارجھ در افغانستا

ایران و دولت روس قول داده اند کھ از مداخلھ نمودن در امورات افغانستان احتراز 

نمایند. واضح است کھ حضرت واالی شما نمی توانید غیر از دولت انگلیس با دیگر 

تھ دولت خارجھ روابط پولیتیکی داشتھ باشید و اگر احدی از دولت ھای خارجھ خواس

باشند در افغانستان دخالت نمایند و مداخلھ مذکور بھ تجاوزات بھ مملکت حضرت 

در آن صورت دولت انگلیس حاضر خواھد بود بھ اندازه و طریقی واالی شما گردد، 

کھ الزم بداند بھ جھت دفاع مداخلھ مذکور از شما کمک نماید، مشروط براینکھ 
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بر حسب مصلحت دولت انگلیس حضرت واالی شما در باب روابط خارجی خود 

 ».صادقانھ رفتار نمایید

محمد از دست در قندھار متحمل شکست بزرگی رسید کھ ارتش برتانیھ  در این زمان خبر

اگست با  ٨ابرت در ارتش برتانیھ بھ زودی کابل را ترک کرده و جنرال ر ایوب خان شده،

دو روز پس بطرف پشاور ا آنھنده . باقیماعازم قندھار می شودارتش افغان یک  بدرقھ

. این پایان گریختد. ایوب در اول سپتمبر شکست خورد و بھ طرف ھرات حرکت می کن

 جنگ دوم افغان بود.

زنجیر  کھ ھند بود، وقتی از محدوده ت در خارجی یک دولتوھین آمیز برااین یک معاھده 

 چنین. اما امیر قرار داشتبرتانوی  جنگی افغان در بین افغانستان و ھندقبایل دراز حایل از 

کھ خواھد باز او شاید می ترسید کھ حکومت روسیھ در آن زمان پذیرفت، زیرا  شرایطی را

سمت بھ  ھپیوست یھاو می دانست کھ روسزیرا کمک کند، در عملیات ضد برتانیھ بھ آنھا 

توانست  امیر نمیند. پیشروی دارد و راه خود را برای حملھ بر ھند ھموار می کافغانستان 

می د. او می مانتنھا زیرا او بدون پشتیبانی یک قدرت قوی  د،روسیھ را رد کنخواست این 

می دانست کھ جنگد و آنھا را شکست دھد، اما با ارتش برتانیھ در کابل ب توانست بھ آسانی

و شاید قوی تر توسط  دیگرحملھ اید با خالص شود، بھ زودی شآنھا با زور از شر اگر 

رگرداند کھ رھایی از چنگال آغوش خرس روسی باو را دوباره بھ شود و ارتش ھند روبرو 

 .یستآسان ن آن

مسالمت آمیز نفوذ  العھ کرده بود کھ بھ ھیچ وجھرا مطسیاست استبدادی تزار او در روسیھ 

ر گونھ روابط ھ. او می دانست کھ فتح بودوحشیانھ برای  بلکھ قدردانی از طمع، نبود

خواھد تکھ تکھ سلطنت او را  ااست کھ مطمین ھروسیای فانھ لبھ نازک  دپلوماتیک با روسیھ،

 کرد.

او ھمیشھ  ا. متعاقبکرداھانت آمیز  چنین مالحظاتی بود کھ او را مجبور بھ پذیرش یک پیمان

داده بود، باید آن را آن گونھ کھ قول ، اما کھ این کار را کرده است می کرداحساس تاسف 

ھ مکاتبات کلکتھ بی حوصل رخیب یدیکتاتور ام کھ در مقابل لحن همن او را دید .حفظ کند
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فروش خود بھ حکومت برتانیھ گاز می گرفت و می  می شد و پشت دست خود را بھ دلیل

 ». عمل کنمقول خود بھ من یک مسلمان ھستم و باید  ،آه«گفت، 

در یک مورد،  شرایط توافقنامھ را با احتیاط رعایت می کرد. گیھوشمندی ھمیشبا  ،آنھم با

افغانستان شد کھ  ظاھرلندن تایمز  از طرف نماینده پارلمان در ستون وقتی یک نامھ ناشناس

آن را نابود خواھد یک ھفتھ  کھ حکومت برتانیھ ظرف ه بودرا تحقیر نموده و ادعا کرد

می نیک افغان زنده باشد، یک انچ خاک افغان  تا ،نوشتپاسخ بلند شد و چنین  کرد، پشت او

 :خواندبیتی پارسی را این دواو  اشغال شود وقدرت خارجی  تواند توسط ھیچ

 کھ ساالر باشم، کنم بندگی  مرا مرگ بھتر از آن زندگی 

 *کھ نامم برآید بھ ننگ ،از آن بھ  مرا سر نھان گر شود زیر سنگ

 نویدو  ظاھرا این رفاه مردمکھ چنین معاھده صلح و دوستی را پذیرفت. بود ین مردی ا 

بھ نظر می داد. تحت تاثیر قرار را  ات شخصی اوگی آینده کشورش بود کھ احساسیکپارچ

 ند سال حاکمیتچدر  اطمینان داشت ویک دولت آزاد  می رسد او از ساختن پادشاھی خود بھ

 .بنا نھادآن را  خود، پایھ و اساس

مخوف، شکوه و قدرت  جاسوسی آشنا شد کھ بھ عنوان سالح ا سیستماو در روسیھ ب

یک سیستم بالفاصلھ او وقتی تخت کابل را گرفت،  حفظ می کرد. بنابراین،امپریالیزم را 

ای وارد می ھر خانھ  تبعات جاسوسی آن تقریبا دررا ایجاد کرد کھ  اطالعاتی پیچیده ای

ھمسران برای . حتی نداستخدام شد جاسوسیای کشف و زنان براز  یزیاد شد. شمار

خود را از ھر آنچھ  بنا براین. شده بوداستخدام  از پدرانشوھران و دختران از  جاسوسی

سازماندھی سیستم بھ  می گذشت، آگاه می ساخت. او شروع -خانھ آن نھ در ھر  –در کشور 

کرد و بھ ھمھ ناعتماد کس  بھ ھیچ«داشت، استبدادی کامال جنبھ کرد کھ  مدیریت خود

 ».مشکوک بود
 

 

از ترجمھ فردوسی شاعر ارجمند، سھراب سیرت در دریافت این دو بیتی دوست عزیز و * 

 آن کمک کردند کھ از ایشان سپاس گزارم. 
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اعتماد کامل آنھا بھ خود جلب برنامھ تسخیر قلب مردم و  بھ زودی پس از تخت نشینی،او 

یک مھمانی بزرگ  او تمام باشندگان کابل و روستا ھای شش میلی را بھ را شروع کرد.

در خارج شھر و در فضای زیادی  یخیمھ ھا اتخاذ گردید،دعوت کرد. ترتیبات بزرگی 

 بزرگ تنظیم گردید. آشپزخانھ نیز کوچکدوگاه یک ارچادرھای آزاد برافراشتھ شد و مانند 

برنج، آرد، گوشت و سایر ضروریات آشپزی، ھای بزرگ  تر از یک شھر نبود، با مغازه

واع ان طور خالصھب –موسیقی، آوازخوانی  ، شیر، انواع میوه تازه و خشک،چای، شکر

آرزو خیالی  وارهدر یک جشن افغان می تواندیک قلب  سرگرمی ھا و رفع خستگی ھا کھ

آن ھا یا چادررا در کردند؛ نوشیدنی ھا بھ ریختن شروع با طلوع خورشید، مھمانان  کند.

می خواھند کھ می توانند آن گونھ  گفتھ شد کھھ آنھا د. بگونھ کھ می خواستند، توزیع می ش

شھری آداب و رسوم از شھروندان کابل کھ در ابتدا قدم بزنند. یا  در ھر جایی بنشینند

ھ غیرمنتظره و وسعت صحنشان کھ عظمت روستایی برادران ند، یکجا با برخوردار بود

 بودند. و ساکت  آرام، ه بودتاثیر کرد بر آنھا

بھ درک ماھیت پذیرایی گرم آب شد و آنھا  با افزایش مھمانان، یخ شرم و حیا در زیراما 

بھ فرمایش  حال. بھ آنھا تعلق می گرفتکردند کھ شروع این مراسم و حق تفریح رایگان 

پیشخدمت ھا در اجرای ناپذیر تاخیر اجتناب  دنی ھا شروع کردند و حتی بھدادن نوشی

اینجا و آنجا ھای شان اعتراض کردند. بھ زودی اعتراض ھا بلند تر شد و مھمانان  فرمایش

پدر خود بھ عنوان » فرزندان«و با بیاید چاشت  امیر قرار بود. تافتندبھ کمک یکدیگر ش

ذایی، مواد غنامحدود ھای  دیدن مغازهاما آزادی فضا و ام بخورد. شنان  شرعایایی سلطنت

بھ درخواست مودبانھ پیشخدمت ھا گوش نمی کردند آنھا  ھ بود؛برانگیختاشتھای مھمانان را 

بگیرید، ، در ضمن کمی پیشخوراک می شودلطفا کمی صبر کنید، غذا بھ زودی آماده «کھ 

ی از میوه جات و شیرینی برخی از شھروندان با دیدن انبوھ ».امیر صاحب بیاید بگذارید

 )یاری-خودکمک بھ خود (چشم شان نتوانستند مقاومت کنند و فکر کردند کھ جلوی ھا در 

و نگھبانان بی فایده بود؛  شود. مقاومت پیشخدمت ھا یک فضیلت بزرگ است و باید عملی

غارت . برداشتند –رسید  چیزی کھ دست شان ھر آنبھ و  –ھا، میوه ھا، کیک ھا نیشکر

 عمومی شروع شد. 
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شد، از  سوار وارهجشناز راه رسید، از اردوگاه امیر ، ج و مرجھرلحظھ ین ست در ادر

آنھا را کنترول کھ نمی تواند فھمید . او کرد را تماشا میان آنھا و سوگمندانھ آزادی حرص

ھمدردی و من فکر کردم کھ «. او اظھار داشت، بنابراین بی توجھ و بی پروا گذشتکند؛ 

از  متاسفم کھ نمی تواناما با ابزارھای مالیم کسب کنم.  تسلیم ارادی رعایایم را می توانم

من ھم ھر اکنون دھند و  نچھ خوش دارند، انجامآ گرفت. بگذار ریق جلوی آنھا رااین ط

 ».آنچھ خوش دارم انجام می دھم

احتمالی  یرا حاکم ساخت و بھ پاک سازی ھمھ نامزدھا او یک استبداد مطلقپس از این 

، یکجا با کسانی کھ پشتیبان فعال امیرشیرعلی بودند یا انگلیس ھا را تخت شروع کردتاج و 

؛ ن کردندپر شدشروع بھ زندان ھا در جریان اقامت کوتاه شان در کابل کمک کرده بودند. 

. دست ھا را اجرا کردند» توتھ کردن و پراندن«توپ ھا فرمان . گلو رسیدند تاھا سیاه چاھ

ند. بھ ھر سمتی پرتاب شدو  شدند جدا شونت از یکدیگربا خو پا ھا و سایر اعضای بدن 

 منادی«داده شدند کھ لول ای ھ پشتکنار دند و از ا، افتندتوپ فتبال ترکانده شد جمجمھ ھا مانند

بی رحمانھ تکھ تکھ شدن  و ناظر ماندهآویزان کھ ھای  روح –گاه داشت در آن اردو »مرگ

فروپاشی ناگھانی راضی از  شاید با فراربا زور کشیده شده و کھ خود بودند قفس ھای  از

 بودند. 

در کشور  یشدند. سکوت مرگبارمبھوت و خاموش ، حسرت خوردند و مردم حیرت کردند

ھای دوستانھ دارد. دیدارحضور ھمھ جا در بھ نظر می رسید روح امیرعبدالرحمن حاکم شد. 

اجرا می  گردید. معامالت با لحن بی صداوع نمھای جمعھ م متوقف شد. وعظدر جامعھ 

ھوا صدای شان را بھ گوش ھای بیش از باد/مبادا شد. مردم با زمزمھ سخن می گفتند، تا 

ھای گاه و بیگاه  غرشبود بخشید، اما بھاوضاع را  کمی ،رساند. زمانحد حساس امیر ب

 حد مرگسرا تا گوشھ ھای سلطنت او می رسید و آنھا رمیر در دربار حتی بھ دورترین ا

مریضی مردم در کابل بودم. در زمان مرگ او من اتفاقا نگھ می داشت. وحشت در ترس و 

. وقتی ی را پیش بینی می کردندچیزھای ترسناک تربازی می دانستند و یک حقھ را امیر 

امیر زنده است، او فقط می « می گفتندر نمی کرد. آنھا مرگ او زمزمھ شد، ھیچ کس باو

یا چھ می کنیم. برادران خاموش باشید؛  ھ ما در چنین اوضاع چھ می گوییمند کخواھد بدا
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روزی کھ جسد او را ». مین باشید کھ بھ زودی غرش زنده و مرگبار او را خواھید شنیدمط

در اما جمعیت غیرعادی اخبار آن ھمگانی شده بود،  اغ باال انتقال می دادند، گرچھاز ب

چند عابر تناب می شد، بھ جز از با آنکھ از آن مسیر اجشد. سرک ھا و کوچھ ھا دیده نمی 

او بھ نظر می رسید کھ طبیعت در سوگ ھیچ کسی دیده نمی شد. ھمھ خاموش بودند. پیاده 

او می خواست دفن بی سروصدا عبور کرد و وارد مکانی شد کھ او وکب . معزادار است

جدید، حبیب هللا خان برگزار شد و جسد پدرش بدون  توسط امیردربار عزاداری . یک شود

ھمان در یک گور مرمرین در مرکز اکنون او بھ خاک سپرده شد. گونھ مراسم عمومی ھیچ 

صادر کرده بود. این ھا انسان رفتن روح برای  ھزاران حکم اتاقی قرار دارد کھ از آنجا

؛ حال صر حکومت کردمرگ است. مرگ زنده در آن قخانھ ھم  خانھ مرگ بود و حال

 مرگ درمانده در زیر آن قرار دارد. قصر بھ یک مقبره تبدیل شده است.

یک است. بلی، این از دنیا رفتھ کھ امیرعبدالرحمن و سلطنت وحشت او  کابل متیقین شد

 میخ مربع در یک سوراخ مربعآنچھ برای کشور ضرور بود، یک بود، اما کومت وحشت ح

 .کردمستقر تا آن را محکم و 

ھ شتیکی پشت دیگری گرفتار، زندانی، تبعید یا ک در جریان سلطنت او بیشتر خان ھای قبیلھ

بھ عین سرنوشت دچار شدند. نیز خانواده یا قبیلھ خودش  شدند. تمام شخصیت ھای مشکوک

کردند، اما  در جامعھ باقی نماند. مردم در بعضی مناطق قیامخودش  دیگری بھ جز ھیچ سر

 آھنین سرکوب کرد. با دستاو آنھا را 

یک والی بنام سردار  ھار را حکومت برتانیھ بھ عنوان والیت جداگانھ زیر فرمانداریقند

د، اما او نتوانست آن را اداره کند. منصوب شده بوخود شان توسط کھ قرار داد شیرعلی 

ھ امیر ب آن را ١٨٨١اپریل  ٢١و با تخلیھ قندھار در  کنار نموداو را بربنابراین حکومت 

توسط ارتش انگلیس بھ در قندھار . محمد ایوب خان پس از شکست عبدالرحمن تسلیم کرد

. ارتش امیر در لشکر کشیدقندھار  گریخت کھ از آن زمان در اختیار او بود، حال بھھرات 

وب در ابتدا شکست جوالی واقع شد. ارتش ای ٢٠آنجا برای مقابلھ با او برآمد. جنگی در 

بودند و نمی خواستند زنده  در میدانکھ صد سوار دلیر او ، اما حدود اری شدخورد و متو

 حرکتآن بیفتند، باالی ارتش قندھار حملھ کردند و بھ سمت افسران ارشد دست دشمن  بھ
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کامال  ت نشده بودند. این افسران فرار کردند و ارتش امیرھ اندازه کافی حفاظکھ ب دندنمو

 قندھار شد. وارد ندانھ. ایوب خان پیروزممنھدم شد

. ارتش امیر لشکری را رھبری کردشخصا یر با شنیدن این اخبار بسیار شوریده شد و ام

کست شد. ایوب خان ش در ساحھ قندھار قدیم با ایوب خان روبرو ١٨٨١سپتمبر  ٢٢در 

خورد و بسوی ھرات باز گشت. اما امیرعبدالرحمن خان پیشاپیش حرکت او را پیش بینی 

ر برای حملھ بھ ھرات منصوب کرده بود، دو سردار عبدالقدوس خان را از کابل  بوده کرد

راه بود کھ سردار ھرات را گرفتھ بود. ایوب خان در  حالی کھ او در قندھار می جنگید،

 .؛ بنابراین بسوی مشھد رفتشنیدرا رات خبر سقوط ھ

مسلط کرد، آن گونھ کھ ان افغانستبر کل را  والیت ھای قندھار و ھرات عبدالرحمن الحاق

زیادی  کاربپذیرند،  را او تسلطقبایل ھمھ از اینکھ  پیشدر آن زمان تعریف شده بود. اما 

امیر در زندگینامھ  . سخناندر حال استقرار استگفت کھ پادشاھی او نیاز بود تا بتوان 

 کند. او می گوید:می  این شرایط را بھ گونھ بھتری بیان خودش

موقع دیگر اظھار داشتھ ام ھر آخوند و مال و سرکرده ای ھر طایفھ و چنانکھ در «

سال آزادی و خودسری  ٢٠٠خود را پادشاه باالستقالل می دانستند و از مدت  ،قلعھ

بیشتر ازاین آخوند و مال ھا را حکمرانان سابق افغانستان متعرض نشده بودند. 

ایی بالنسبھ از امرای میرھای ترکستان و میرھای ھزاره و سرکرده ھای غلیج

افغانستان قوی تر بودند و تا زمانی کھ آنھا حکمران بودند، پادشاه نمی توانست در 

درجھ تحمل گذشتھ بود. یکی از مملکت عدالت نماید، حکم و تعدی این اشخاص از 

صفحات آھنین ھای آنھا این بود کھ سرھای مرد ھا و زن ھا را بریده روی  مزاح

ھ جست و خیز سرھا را تماشا کند و بعضی رسومات بدتر از این می گذاشتند ک داغ

ھم داشتند، ولی از بیم اینکھ مطالعھ کنندگان کتاب من متنفر نشوند اظھار نمی دارم. 

ھر سرکرده و مامور و شاھزاده حتی خود پادشاه افغانستان دستھ جات قاتلین و تعداد 

ھزنان مسافرین و کسبھ و تجار زیادی از قطاع و دزد ھا مستخدم نموده و چون را

متمول مملکت را می کشتند و اموال نقدیھ آنھا را غارت می کردند. اموال مسروقھ 
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خود داشتند  از این قطاع الطریق ھا دستھ ازبین خادم و مخدوم تقسیم می شد. ھریک 

 کھ مسلح بھ تفنگ ھا بودند.

جھت گرفتاری دو نفر  در فصل بعد بیان خواھم داشت کھ چقدر اقدامات مجدانھ بھ

کھ چندین مرتبھ لشکر بھ عمل آوردم از این قطاع الطریق ھا موسوم بھ سادو و دادو 

بھ قلھ کوه  ،مرا شکست داده بودند. یکی از این ھا را فعال در قفس آھنی گذاشتھ

موسوم بھ لتھ بند محبوس است. اکثر این مال ھا عقاید غریب در باب مذھب اسالمی 

می نمودند کھ در احادیث پیغمبر ابدا وجود نداشت و ھمین عقاید سخیفھ  بھ مردم القا

است کھ باعث انقراض تمام ملل اسالمی در ھر مملکت شده است. مالھای مذکور 

القا می نمودند مردم باید ھیچ کار نکنند و بھ اموال اشخاص دیگر گذران نمایند و بھ 

ر یک از کسانی کھ خود را پادشاه مخالفت یکدیگر بجنگند. البتھ طبیعی است کھ ھ

ذا نخستین کار من این بود کھ قطاع اخذ مالیات نمایند، ل می نامند باید از رعایای خود

را تمام نمایم. اذعان می نمایم کھ  و ابنیای کاذب و پادشاھان جعلیالطریق و سارقین 

من اطاعت  سال جنگ کردم تا این ھا اخراالمر بھ ١۵این کار آسانی نبود، زیرا کھ 

  نمودند. بعضی از آنھا را یا تبعید کردم یا عازم سفر آخرت شدند. 

ھ شورش کرد سید امیر باعث شورش ھای زیادی شد. اولین شخصی کپیروزمندانھ سیاست 

کھ بر ضد تخت کابل قیام کرد؛ اما او شکست خورد و سپس بھ ھند فرار  محمود از کنر بود

 کرد.

از کابل آنھا در مستقل ماندن دعوت کردند تا  وشان از روسیھف علی از شغنان و رمیریوس

، او را اسیر فرستاد لشکری بھ مقابل او . موضوع بھ امیر گزارش داده شد، امیرندکمک ک

 و بھ کابل آورد. کرد

رت و چپاول مسافران در بین قبایل شنواری کھ در جنوب شرق جالل آباد قرار دارند، بھ غا

دامھ می دادند. خود امیر بھ جالل آباد رفت و برای روسای آنھا پیام باد و پشاور اجالل آ

ت. ده اساسالم منع ش دست بکشند کھ از نظرخود  از عمل ناشایست فرستاد و توصیھ کرد تا 

فرستاد؛ چھار جنگ صورت گرفت و شورشیان  اما آنھا گوش نکردند. بنابراین امیر لشکری
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کھ در جنگ  ھای برپا شود ھداد کھ مناری از کلدستور شکست خوردند. امیر یک در ھر 

 .باشدچنین جنایات ھشدار و زنده شاھد مجازات  تا کشتھ شده اند

شکست خوردند، آنھا فرستاده شد؛ آنھا علیھ از کابل  ینیرو. قیام کردند قبایل منگل و زرمت

 .باقی ماندنددر حالت مسالمت آمیز پس از آن و  تسلیم شدند

دو از بلخ دستور حملھ از  ل خود را در میمنھ (ترکستان) اعالن کرد. امیردالورخان استقال

و  قرار گرفتحملھ مورد ھ محاصره شد، ن. قلعھ مستحکم میمطرف بھ میمنھ صادر کرد

 زندانی بھ کابل انتقال گردید. دستگیر شد و بھ عنواندالورخان تسخیر شد. 

زیر سلطھ قرار ) کھ حاکمیت کابل را نپذیرفتھ بودند، /لغمانمردم کیلمان (نزدیک لمکان

 و بھ سایر نقاط کشور تبعید شدند. گرفتند 

است و ترین و پرشمارترین قبایل افغان  قوی سپس قیام عمومی غلزی شروع شد. غلزی

 شدند ومقھور یکی پس از دیگری  امیر را درد سر دادند. سرانجامبرای چندین سال آنھا 

 شد. ر کشور برقرارو نظم د آرامش

کای امیر و پسر . اسحاق پسر کابوجود آمد ١٨٨٨اسحاق خان در بھ دنبال آن شورش 

بود. امیر او را بھ عنوان والی ترکستان مقرر کرده بود، اما او در این سال  امیرمحمد اعظم

ھزار  ٢٠و سکھ خود را ضرب نمود. او لشکری بیش از  اعالن کردخود را امیر افغانستان 

 ٢٩غزنیگک در  درهدو ارتش در امیر لشکر نیرومند علیھ او فرستاد. . ه بودکرد فر جمعن

ناوقت شب ادامھ داشت. و از اوایل صبح تا  در گرفتشدند. جنگ شدیدی روبرو سپتمبر 

کھ مصروف درگیری جنرال غالم حیدر فرمانده او بخشی از ارتش امیر شکست خورد، اما 

از سوار بود و جنگ بھ شدت ادامھ داشت، پس از چاشت چند دشمن بخش عمده ارتش با 

را تماشا می کرد جریان جنگ  ھ سمت تپھ ای تاختند کھ اسحاق خانسربازان ناسپاس امیر ب

 ارتشکنند. اسحاق خان فکر کرد کھ آنھا می خواھند او را دستگیر کنند و او تسلیم  تا خود را

ممکن رو بھ  اسپ خود سوار شد و با سرعت عمده او شکست خورده اند. بنابراین او بھ

حاق ر فرار اساوقت شب خبفرار گذاشت. ارتش او بھ جنگ ادامھ دادند و ھنگامی کھ در ن

 و شکست خوردند. دلسرد شدند بھ آنھا رسید،
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تا از اطاعت کامل مردم مطمین  دزی بھ فکر بازدید از ترکستان شامیر پس از این پیرو

 .تقر سازدمسو اوضاع کشور را  شود

جازات شدند. م شریف بود، مردم بدخشان نیز قیام کردند، اما بھ شدتوقتی امیر در مزار

 ی ایجاد نکردند.آنھا دیگر مشکل

، سربازی بودخود در مزارشریف مشغول بررسی نیروھای وقتی کھ امیر  ١٨٨٨در دسمبر 

ای د و از پشت چوکی کرد. اما گلولھ بھ او نخور بر امیر شلیکاز میان دستھ عبور کننده 

ایستاده  در پشت امیراصابت کرد کھ  پیشکاریباشی/بود و در ران یک نشستھ گذشت کھ او 

چاق بود کھ تمام  یقدر از مرگ بود، زیرا امیر بھمعجزه آسا  فرار کامال. این یک بود

کھ باید از قلب عبدالرحمن  در حالی د و مرمی از وسط او عبور کرد،را پر می کرچوکی 

 وی در کابل نگھ داشتھ شده است.اکنجک . من چوکی را دیدم کھ بھ عنوانمی گذشت

نگ ھزاره بود و پیروزی موفقانھ امیرعبدالرحمن جزمان ی در نگ بزرگ داخلآخرین ج

طور است کھ ب ط مغولتلامیر و افغان ھا شد. ھزاره ھا یک نژاد مخاعتبار باعث افزایش  آن

استخوان ھای گونھ برجستھ، بینی فرورفتھ و چشمان  دارای خوش اندام و، کلی متوسط

طور ند. آنھا شیعھ اند، اما بیی یا ریش ھای کوتاه دارموچانھ ھای یا . آنھا نداکوتاه و باریک 

کھ  را دیده ام کھ نمونھ کامل چنگیزخان اند . من بعضی از آنھاکلی نادان ترین شیعھ اند

آویزان است. آنھا مردم سخت کوش و باشنده  در قصر ارگدولتی -تصویر او در اتاق

بسیار کوھستانی مناطق مرکزی افغانستان از کالت غزنی تا ھرات و بلخ اند. مناطق آنھا 

قابل دسترس است. خانھ ھای قلعھ ھای غیر یھا و شمار زیاد قوی ترین دره بوده و شامل

طلبانھ شان روحیھ استقالل  ور طبیعی مستحکم اند و انزوای آنھا در آن سنگرھا برایآنھا بط

 .افتخار می کنندبسیار بھ آن جنگی داده است کھ 

 عبورقلمرو آنھا امیر دو بار از  ناپذیر و اغتشاشی بودند. سپاھیان ، حکمآنھا در مقابل کابل

رت ، اموال آنھا را غاندو نابود کرد نداندرا شکست دادند، سنگرھای آنھا را سوز، آنھا ندکرد

ند. کابل پر از بردگان ھزاره گروگان بھ کابل آورد بزرگ آنھا را بھ عنوان کردند و سران

 از مناطق دیگر افغانستاند. شمار زیاد آنھا بھ سایر مناطق افغانستان تبعید شدند. مھاجرت بو
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آنھا  تا نمودندھزاره  وارد باقیمانده جامعھرا ھا  افغانھ این ترتیب، بو انجام شد بھ ھزاره 

 ند.نگھ دار ر مراقبتیھمیشھ ز را

تبعید شدند بھ آنجا نیز جرمان و م افغان ھا در ترکستان اجرا شد مھاجرتین ترتیب، بھ ھم

از دیدگاه افغانی ھر دو تزریق کنند. را ن مردم راکد و تنبل ترکستان در بی تا زندگی و روح

کھ دارد زیرا در حال حاضر کم ترین بخشی از افغانستان وجود ، ندمفید بود اقدام بسیار

 باشد.بدون افغان ھا 

 ١٨٩٣چندین منطقھ را در معاھده دیورند در  میر افزود بر تامین صلح و تحکیم قلمرو خودا

ز متشکل اکافرستان بود کھ ھرگز تابع افغانستان نبود و  ھاترین آن  بدست آورد. بزرگ

نھ مسلمان آنھا . قبایل باشنده این دره ھا بنام کافر نامیده شده و بودی دره ای کوھھا رشتھ

کھ اوالده پیروان بھ نظر می رسد نھ افغان. منشای آنھا دقیقا معلوم نیست، اما  وبودند 

ر میان این کوھھا ساکن شدند. دین و دارتش خود دور شده الکساندر بزرگ باشند کھ از 

اند. آنھا بھ  . آنھا مردم شجاعپرستی (خرافات) بود-ومپرستی و موھ-آنھا مخلوطی از بت

بھ کاالم، یک قلعھ مستحکم در  ندکھ مجبور شد لنگ مقاومت کردند تا اینمقابل ارتش تیمور

 ند.نعقب نشینی ک ،قلب کافرستان

د، چون می ترسید کھ باعث خونریزی زیاد از ھر دو اجتناب کرجنگ از ل امیر در او

کرد، با مھربانی زیاد می آنھا را دعوت  گاھی برخی از سرانبنابراین او  جانب می شود.

گردند بھ قبایل خود بر می نمود تارخصت  یی زیادایاکرد و آنھا را با ھدبا آنھا رفتار می 

نی نبودند. سرانجام تسخیر ت او را بپذیرند. اما آنھا رام شدو آنھا را قانع سازند کھ حکوم

وادار بھ تصمیم حملھ امیر را  ،شدن آنھا بھ مناطق کافرھا نزدیک وتوسط روسیھ  پامیرھا

ت کھ حرکت بعدی روسیھ آگاه بود و می دانسشروی مداوم . او از پیکردکافرستان و فتح 

امیر از قبل می دانستند کھ کافرھا چون . خواھد بودبھ سوی کافرستان  ھاآنھا پس از پامیر

و وسیھ خواستار فراخوانی رشاید د، ملحق سازان افغانست را بھآنھا  سرزمینمی خواھد 

او تصمیم گرفت کھ فوری مداخلھ کند  در امور ایشان باشند. بنابراینآنھا مداخلھ از دعوت 

ان برساند. نگھ دارد تا اینکھ اشغال آن را بھ پایدر تاریکی و جھان را در باره حرکات خود 

و اسمار.  /لغمانبدخشان، پنجشیر، لمکان :ھمزمان از چھار نقطھ بود برنامھ حملھ او تھاجم
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داخل کافرستان  ١٨٩۵زمستان  شمار زیاد ملیشھ ھا در اواسطچھار ستون منظم با پشتیبانی 

سربازان تھاجم ده بود و آنھا نمی توانستند از کھ برف قلھ ھای کوھھا را پوشان یشدند، ھنگام

ھ جدون شک توسط برف با کندی مواپیشرفت ارتش امیر ب. فرار کنندافغان بھ آن پناگاھھا 

بھ شجاع  کافر ١۶٠٠. شدسر قلمرو در کمتر از شش ماه پاک کاری و اشغال ، اما سراشد

کرد  مھربانی برخوردآنھا با با  امیرکھ جایی  ،کابل فرستاده شدنداسیران جنگی بھ  عنوان

در صلح  آنھا کھ و لوگر داد، جایی /پغمانپمکاندر و برای آنھا زمین ھای برای زراعت 

کھ سربازان خوبی اند.  نمودنداثبات  آنھا در ارتش افغان شامل شدند وجوانان ساکن شدند. 

 آنھا بھ اسالم گرویدند. میان آنھا گشوده شد. تقریبا ھمھ چند مدرسھ در

ند و مدارس در کافرستان گشایش یافت و شمار زیادی از آنھا بت پرستی را کنار گذاشت

در آنجا عناصر کافر اینکھ تا  مھاجرت افغان ھا در آن منطقھ تشویق شدمسلمان شدند. 

 ند.جذب شد فردیت خود را از دست دادند و در افغانیزم

زمین و تجارت. عواید زمین کھ بخش عمده را تشکیل  فغانستان فقط دو منبع عاید دارد:ا

 ملیون نیست.  ۵ملیون روپیھ کابلی است و عواید تجارتی بیش از  ٣٠حدود  ،می دھد

، زیرا بخشی از نیست اما بھ درستی قابل برآورداست،  زمین گرچھ کم و بیش ثابتعواید 

سایر مالیات بھ شمول مالیھ مواشی، مالیھ عواید شامل آن نقدی و بخشی جنسی است. این 

است. عواید تجارتی ھمیشھ بھ علت نرخ مالیھ و سایر عوامل مانند صداقت نیز سرک وغیره 

 تا ٣٠عواید عمومی می تواند در بین  ،در نوسان است. با آنھم جمع آوریت مسئول مقاما

ملیون روپیھ تخمین شود. مشکل دیگری در عواید زمین وجود دارد کھ ھرگز بصورت  ۴٠

ر ھکامل تحقق نیافتھ است. بخشی بھ دلیل فقر مردم و بخشی بھ دلیل عدم صداقت مقامات، 

برای  ساالنھ محاسبھ می شوند ووجود دارد. آنھا  باقیداریر بیش از یک ملیون یا بیشتسال 

 آنھا کم است. بنابراین، افزوده ھای ساالنھ چنان بار، اما کاربرد ش می شودتالتحقق آن 

ترین مناقشات برای جانشین جدید تاج و کھ یکی از قوی  می گذاردمردم دوش سنگینی بر 

 .استھا  باقیداریافیت این مردم عبارت از بخشش یا معی تخت برای پیروز

 خالی اشغال کرد و بھ جمع آوری عواید سلطنت را با خزانھ عمالامیرعبدالرحمن تخت 

 مالیات ه بود، او با افزایش نرخ ھا، ایجادرشد نکرد د. چون منابع داخلی کشورشروع نمو
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اعالن ملیون در سال را  ١٠قانون پس انداز  . اوموجود افزودبھ مالیات  و نرخ ھای جدید ھا

، بیشتر ما چنین چیزی ھرگز تحقق نیافت. بخش دیگر درآمد عبارت از جریمھ مقامات، اکرد

 مالیھبیش از حد کشور ھمیشھ این اموال آنھا بود.  متعاقب آن مصادرهاختالس و  بھ دلیل

برای  رداشت تمام تالش ھات. با درنظو نھاد جمع آوری مالیھ ھنوز ناقص اس داشتھ است

گزارش دقیق درآمد و مصارف ساالنھ کشور، مقامات عواید بھ فریبکاری او ادامھ  دریافت

این سند می توانست  د، زیرارا نمی توان تھیھ کردادند و اصرار داشتند کھ چنین گزارشی 

ھیچ و تحت آنھا ھرگز کھ  مورد معامالت غیرقانونی آنھا ارایھ کند، چیزی در سرنخی

اما سیاست مالی  بھ این ترتیب، سیستم ناقص ماند. د.از آن دست بردار نخواھند بوشرایطی 

. او بودو در نتیجھ، نجات کشور از وام ھای قدرت ھا کامل داری امیر داشتن یک خزانھ 

می ، در نظر گرفتھ بودکھ برای جمع آوری پول را وسایلی  چھ در این کار موفق شد، اگر

  .دانستناروا یا معاملھ ھای اخاذی توان 

. پاک سازی کشور از ھمھ عناصر ١ار بود، موضوع استودو نتیجھ سیاست داخلی او بر 

تدابیر سخت و ھر دو باعث اتخاذ  کھ . پرکردن خزانھ٢احتمالی اغتشاشی و شورشی و 

بین  ای برای ابراز وجود درکھ استقالل قبیلوی کامال شکستانده شد و ھیچ روحیھ شد  یدقیق

باقی نماند. او راه را برای اصالحات مترقی و مسالمت آمیز ھموار ساخت. اما مردم 

تی ھیچ پیشرفمنابع کشور  بدون توسعھافغانستان در این عرصھ بسیار بی طالع بوده است. 

بستگی  فنی، علمی و عصریدانش این پیشرفت بھ گسترش عمومی و  دگیرنمی صورت 

، اما مدتا مذھبی بود کھ کم و بیش سازمان یافتھ بودد داشت، ع. آنچھ بنام آموزش وجودارد

دفتری و رسمی در اداره را برای کارھای آموزشی کھ جوانان بسیار کم بود. نیز آن حتی 

کھ  عصرینھ در زبان ھای  –چند کتاب معیاری پارسی بود شامل ، آماده می کردکشور 

 بلکھ، عصریپیش؛ نھ حتی ادبیات  زبان کھن سده ھا بلکھ بھس کاربرد داشت، ردر پا

ھمین مقدار ی. لمافکار عصری علمی و عو بوی بدون کمترین رنگ و کھن  کالسیک،

 بود. ی کافیدارامور دفتر برای با خوشنویسییکجا 

بدون ترویج اصول علمی کار عملی  اکھ در آن صرف کارگاھی برای تولید اسلحھ تاسیس شد

سلحھ و سایر ملزومات ارتش بر پایھ آن باشد،  بھ و ساخت اکارگران  و درست کھ کار
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فقط بھ نفع چرم و شیشھ ایجاد شد، اما آن تولید . کارخانھ ھای کارگران آموزش داده می شد

فنون یا مربوط بھ کتاب ھای تا  شد(یعنی خانواده شاھی) بود. تالش دولت و رضایت دولت 

شر یا ھرگز منت کھ بودندچھ  ، ھرنھ کامل بود و نھ ترجمھ ھنرھای مختلف ترجمھ شود، اما

ترقی مالحظھ نفوذ دایمی و قابل نگرفتند. این کارھا ھیچ گونھ مورد بھره برداری قرار 

شت، زیرا آنھا با آموزش اصولی و شرایط اجتماعی یا اقتصادی مردم نداخواھانھ روی 

شد.  زیاد تعرفھ ھامواجھھ با ارت در باعث تشویق تج ادامھ صلحھمراه نبودند.  نظام مند

بھ ویژه ھند  کشورھای ھمسایھ، امر باعث آزادی تعامل در بین تجار افغان و بازرگاناناین 

ترقی چشم انداز ، ادیدر مورد شرایط اقتص محصوالت تمدنی، تبادل افکار اتشد. وارد

را بازرگان طبقھ شعور مزه و  ند تاشدو سایر شرایط با ھم یکجا  افغانستاندر مادی خارج 

گرچھ زیاد  گزاری . این اثرمردمی را کھ با آنھا مخلوط می شدندھا و از طریق آنارتقا دھند 

 بود. نبود، قابل توجھ

 او بھ باقی گذاشت.را با خزانھ پر امیرعبدالرحمن خان یک سلطنت سازمان یافتھ و مستقر 

اسکناس ، رزش طال (سکھ و شمش)ون املی ٣٠ملیون روپیھ کابلی نقد و  ٧٠ ،ھنگام مرگ

 داشت. در خزانھو جواھرات قیمتی ، سنگ ھای ھای ارزی ھند

پیش از مرگ خود اظھار داشت کھ او  ای داشت. درستگسترده یر ثحکومت آھنین او تا

در اختاللی ھیچ  ،سال ٣٠ ھای کشور را بھ حدی شکستھ کھ پس از مرگ او تا سران/خان

 تا مدت ھا در آرامش سلطنت خواھند کرد و پس از آنجانشینان او کشور رخ نخواھد داد و 

راضی با ھیچ یک از پسران خود برای جانشینی خود را درو کنند. اما او ھای کاشتھ باید 

و روزی او را سرزنش کرد ن را نکوھش می کرد و ھ مود/فیشحبیب هللا بگرایش نبود. او 

 غان کشتھ شود.او توسط مردم افاگر عجیب نخواھد بود گفت 

 او یک حاکمو چھره مردانھ بود. او ریش کامل داشت. رد میانھ قد، متمایل بھ چاقی م او

ی دفتری تمام کارھا مشورت نمی کرد و کوش بود. در امور دولتی با ھیچ کسیبسیار سخت 

می کارھای روزانھ خود را بھ پایان ن د. ھرگز استراحت نمی کرد تارا شخصا انجام می دا

او آورده می شد. او  پیشگاه وارد شود کھ بھجزئیات ھر قضیھ  د. او عادت داشت دررسان

بھ ھمھ نوکرانش داشت کھ از او می نگرش شگفت انگیز  شوخ طبعی کجنکاوانھ افغانی و
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ترسیدند، اما او را دوست داشتند. او وفاداری یک مرد را بھ شیوه ھای مختلف آزمایش می 

مرد دولتمی کرد. او یک ا وجود شکایات مردم بھ او اعتماد می شد، ب کرد و وقتی راضی

تمردان اروپایی او را بھ . دولدوراندیش بود مجرب و فرماندار زیرک، سرباز شجاع و

 تند.عنوان کلید دار صلح در آسیا می دانس

وامدار داز آن رنج می برد. اما او با وجود توصیھ ھای ھا سال  درگذشت کھنقرس  او در اثر

ھای میوه ھای چرب و غذا بھ خود بی توجھ بود. او معموال یخود در مورد غذا پزشک

و شمار ، بنابرایناو برای حد اقل چھار نفر کافی بود.  یغذایوعده . یک فراوان میل داشت

نمی توانست طوری کھ چندین سال پیش از مرگ خود  ،ایش یافتافز حمالت نقرسشدت 

 باشد. آخر زندگی اش او را ندیدم کھ ایستادهم سال پنج و نی راه برود. دریا بایستد 
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 امیر حبیب هللا خان –فصل سوم 

 

پسر و جانشین او، مرحوم امیرحبیب دوران سلطنت امیرعبدالرحمن خان بھ دوران حال از 

 معموالمرگ امیرھا در افغانستان بر تخت نشست. درد سر کھ بدون  ذار کنیمگهللا خان 

از بین می . کنترول آشفتگی عمومی در کشور بودآغازی برای جنگ ھای خانوادگی و 

مسلط می شد. حتی  در نتیجھ، بی نظمی؛ بود می ورد اختالف؛ ادعا ھا پیشرفتھ و مرفت

تاج فرار می کرد و تخت را برای  قرار داشت، باید بااز پایتخت  امیر بھ فاصلھ ایاگر 

زیرا کنترول مرکزی دست نخورده باقی ماند،  تا بنشیند. اما این بار ،دیگری می گذاشت

درایت  رگیری ھای خانوادگی باداز . شبح امیرعبدالرحمن قدرت کمتری از خودش نداشت

مترجم ، آن گونھ کھ نبودتخت منصوب تاج و  وارثجلوگیری شد. امیرحبیب هللا خان 

زندگی خود کامال از چنین چیزی چشم در است. او ادعا کرده زندگینامھ امیرعبدالرحمن 

انتخاب دلیل سران شیرعلی پس از مرگ او بھ پپوشی کرد و می گفت کھ اختالف در میان 

تاج و تخت را اندیشھ او این بود کھ . بوداو  زندگی خود در شپسرانو تعیین وارث از میان 

و یا  شنھاد می کنندکسی را کھ پس از مرگش پیبھ توانا ترین فرد خانواده اش بگذارد، 

 روسای کشور تعیین می کنند. 

توانا ترین بردارانش بود؛ او بزرگ ترین و ادعای ادعای حبیب هللا خان بدون شک پیش از 

از طرف مادرش محمد عمر برادر کوچک او از خانواده شاھی نبود.  آنھا بود. اما مادرش

امیرعبدالرحمن ملکھ واقعی بود،  کھ از خانواده واال و وابستھ بھ سلطنت بود و در زندگی

 یتداشت. نخست، او بسیار جوان بود تا مسئول ادعای برتری داشت. اما آن پسر دو کمبود

بود. برخوردار  یو آموزش بسیار پاییناز ھوش ؛ دوم، او درا بر دوش گیرریاست حکومت 

 ند. اولیبود نداشت. نصرهللا خان و حبیب هللا خان ھر دو از یک مادرعقل و خرد او ھیچ 

دو برادر را آشتی  ار عبدالقدوس خان مداخلھ کرد و، اما سردمطرح کردادعای خود را 

بر تخت ) او (در ترجیح بر پسرانپس از حبیب هللا خان  برادر جوانبھ گونھ ای کھ داد، 
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 در قرآنرا تعھد رسمی این حبیب هللا خان آرام ساخت و نصرهللا خان را  . این فیصلھبنشیند

 .شتنو

 دستورو  دار عبدالقدوس خان باز ھم پیش شدبود. سر بسیار ضروریرضایت ارتش  اکنون

ینده بپذیرند و وعده امیر آحبیب هللا را بھ عنوان  داد تا لشکر جمع شود و از آنھا خواست کھ

حبیب هللا پیش آمد و وعده ھای فراوان داد.  را داد. ارتش راضی شد،آنھا زایش معاش اف

 تاج گزاری کرد. و احترام کرد و او رسما در دربار عام بھ عنوان امیرش سالم ارتش برای

مجازات از صادر کرد کھ را پدر خود  ھمھ خادمان امیرجدید در این دربار فرمان عفو

از مقامات حکومت پدر خود ھیچ یک  رار کرده بودند و اعالن کرد کھفبدکاری ھای خود 

کرد کھ  ان او انجام دھد. او ھمچنان اظھاردر زمبھ خاطر کاری کھ نمی کند، مگر  را عزل

روی مسایل دولتی از نگاه دینی خواھد کرد تا تعیین  را برای مجمع مال ھاھفتھ یک روز 

اصالح کنند. او روزھای ھفتھ را بھ شاخھ ھای او را مطابق رھنمود ھای دینی بحث کنند و 

بھ خرچ برای کاھش بار مردم ھ تمام تالش خود را مختلف کار حکومتی تقسیم کرد و گفت ک

د رنگھ می داپایین زندگی را بھ اندازه کافی و سایر ضروریات مواد غذایی و قیمت  می دھد

 .زندگی شایستھ ای داشتھ باشدفقیر  تا حتی یک

بود کھ در با ھمان شرایطی با حکومت برتانیھ  قدام سلطنت او استقرار مناسباتنخستین ا

ریاست نصرهللا خان  را بھ اریسپس او شورای قانون گذدر مرحوم او وجود داشت. زمان پ

مولوی نجف علی خان و خود من افتخار عضویت آن را  برادر بزرگمکرد کھ معرفی 

شاخھ  ١٢کشور را بھ  هقوانین برای کشور بود. شورا ادار داشتیم. وظیفھ آن چوکات بندی

مشورت سردار عبدالقدوس خان رھبر آن بود.  .داشتچند عضو  تقسیم کرد و ھر شاخھ

پارلمان برتانیھ در  جلسات. من شاھد سالمت عقل مشخص می شدشورا با جدیت و ھای 

بگویم کھ شورای امیرحبیب می توانم بدون کمترین تعصب یا اغراق  ه ام ومنستر بود ویست

 یبھتر رفتار ،حضرتتوسط اعلی  بھ ھمھ اعضای آن سخنرانیآزادی کامل  با اعطایهللا 

. این شورا دو ھ ھمان اندازه ریاست و رھبری می شدبشت و داارلمان برتانیھ نسبت بھ پ

کھ اقدامات دو  ، جاییتعیین شدامیر  ر ھفتھ نشست داشت. یک روز برای مخاطبانروز د

 و تایید می شد. نقاط اختالف با اعضا بحث می شد وروز گذشتھ خوانده می شد و توسط ا
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شورا برای قابل تغییر می بود. ، درستمغایرت با استدالل صورت اعلی حضرت در نظر 

بھ  بھ تدریج انگیزه ھامفیدی انجام داد. اما بسیار منظم کار کرد و کارھای طور چند ماه ب

شورا شد و گرفتار تعصب اعلی حضرت  ذھن ؛اصرار بر نظرات اعضا نسبت داده شد

 د. گردیمنحل اتمام سال اول پیش از 

زمانی دایر و این شورا تنھا  تشکیل دادرا  اعلی حضرت پس از آن شورای ویژه اشراف

 .داشتوجود می  امور ویژهمی شد کھ 

سرپرست آن  شان سلطنت پدر مرحومداشت کھ در زم توجھ خاصی بھ کارخانھ اسلحھاو 

از ھر دفتر ش بیسلطنت او  ی کرد. این کارخانھ در دورهم ندیدھفتھ ای یکبار از آن بود و 

نظر یک افسر مکتب حربی زیر یک  ارتباط با ارتشدر قرار داشت.  مورد توجھدیگری 

کھ تمرین و تربیھ ترکی را معرفی کرد. دانشجویانی کھ از این مکتب فارغ  ترک ایجاد کرد

آموزش منظم ندیده ھیچ افسرانی بودند کھ  ل ارتش شدند و بھتر ازشدند بھ حیث افسر داخ

بودند. این مکتب ھنوز وجود دارد، با آنکھ در حالت بھتری قرار ندارد. اما اگر زیر رھبری 

و مردان بھتری را می شد روبرو پیشرفت بیشتری با افسران جدید ترکی قرار می گرفت، 

حمد مفرمانده کل قوا جناب  اعلی جضرت امیر امان هللا خان و شک ندارم کھتقدیم می کرد. 

 .خواھند داشتمبذول را نادر خان بھ آن توجھ الزم 

ھا برای ھنرفنون/خواستار ایجاد مکتب اعلی حضرت امیر حبیب هللا خان  ،اما پیش از آن

. ما فراھم کنیمترتیبات الزم برای آن  کھخواست بود و از من و برادرم آموزش عمومی 

ی را جمع آوری شھر پسر ٣٠٠د ، حدوشماری از ھندیان آموزش دیده را استخدام کردیم

حافظ احمد الدین بی ای] و کردیم و زیر مراقبت فارغان آموزش دیده [بندی  طبقھ نمودیم،

در این زمان، وقتی من برای رخصتی بھ ھند رفتم، بھ عنوان سرمعلم مکتب قرار دادیم. 

رد و من اد کنھپیشبرایم  ١٩٠۴چوکی مدیر کالج اسالمیھ را در انجمن حمایت اسالم الھور 

 نام اعلی حضرت نام آن را بھ افتخاردر الھور ماندم. مکتب کابل کھ من  سھ سالحدود 

 و تعداد شاگرداننبود . اداره مکتب مورد قناعت امیر پیشرفت چندان نداشت، گذاشتم حبیبیھ

مقامات محلی ای بھبود آن صورت نگرفت و تالش جدی بر نفر کاھش یافت. ھیچ ۵٠آن بھ 

کار خود را اجرا کنند. اصطکاک مانع کار آنھا شد و نتیجھ آن  کنانکھ کاراجازه ندادند 
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کھ بھ کابل امیر نامھ ای خاصی برایم فرستاد و از من خواست بود. سرانجام نامطلوب 

از آن کالج کناره گیری برگردم. من این نامھ را بھ کمیتھ کالج اسالمیھ نشان دادم و اجازه 

 م.درا بھ دست آور

دارای  مکتبِ من بھ کابل رسیدم، اعلی حضرت دستور داد تا مکتب را اصالح کنم.  وقتی

 پیشنھادمیر ادانشگاه را برای  پنداشتم؛ بنابراین طرحدر آموزش  را مسخرگیدانشجو  ۵٠

شروع بھ کار  بالفاصلھکردم کھ او پذیرفت و برایم صالحیت داد کھ باالی آن کار کنم. من 

در کھ  روبرو نشومکھ با مقاومت مردم این یھ تاسیس کنم و بھ خاطرابتدای کردم تا مکاتب

مسجد را  ۶٠می دانستند، » کفر«را انگلیسی و  مقابل آموزش مدرن تعصب داشتند و آن

خور حکومت بودند، برای تدریس معاش  ھای را کھ قبال در شھر انتخاب کردم و مال

آنھا را بھ یکنیم چند اندازه قبلی افزایش دادم کھ  انتخاب کردم. من حقوقابتداییھ مضامین 

را انتخاب  بسن مکت ھزار شاگرد با ۵پرداخت اضافی از اداره آموزش اجرا می شد. حدود 

شاگرد را شامل ساختم  ۴٠٠در مکتب مرکزی حدود نمودم. مکتب ھا تقسیم این در  کردم و

ا ت رفت، مفتش ھا مقرر شدندصورت گ طبقھ بندیرا باز نمودم.  متوسطھ/و صنوف ثانوی

ھر روز ند و آموزش و اداره آنھا را رھنمایی نمایکنند،  روزانھ از مکاتب ابتدایی بازدید

ھا توزیع شد و کاررایگان الزامات بھ صورت دھند. کتاب ھای ابتدایی و سایر برایم گرازش 

 آغاز گردید.بھ صورت جدی 

در فارغان ھندی و دانشمندان افغان رخی از ب تالیف ایجاد کردم کھترجمھ و  سپس یک دفتر

(دارالمعلمین) کار شدند. گام بعدی من بازگشایی مکتب تربیوی برای معلمان مشغول آن 

کردم کھ پس نھاد پیشھمگانی برای کل کشور طرحی برای آموزش بود. من در آن زمان 

 ر کنمسفتا در افغانستان  و از من خواست توسط اعلی حضرت پذیرفتھ شدچند بار تردید از 

شھرستان مھم راه اندازی کنم کھ  ١٣برای اولین بار در را  مکاتب کابلو مکاتبی مانند 

اسر کشور ادامھ دھم. یک و سپس بھ گسترش آن در سر مناطق را تشکیل دھندمراکز محلی 

مت کافی از حکورا با کمک مالی امیر اجازه و  /پزشکی نیز در نظر گرفتمطبی دانشکده

 .در این زمینھ دریافت کردم
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 بسیار فراتر از انتظار من بھ سرعت پیشرفتمکتب حبیبیھ و مکاتب ابتداییھ در این میان 

طرح دیگری را . من کردتحریک حسادت را و را غافلگیر مقامات محلی  . این امرکردند

شد. برای ھ باعث حسادت بیشتر مقامات بھ گونھ دیگری ک برای اصالحات تقدیم امیر کردم

و ھدف من  برای سرنگونی رژیم استبدادی توطیھ می کنمه شد کھ من امیر چنان نشان داد

یان و برخی از مقامات بسیار باال . چندین آقاایجاد حکومت مشروطھ بھ ریاست خودم است

از طرح من حمایت کرده بودند و بھ امیر گفتھ شد کھ من یک حزب قدرتمند تشکیل داده ام 

ندانھ . سوگمھ حکومت را سرنگون کنم و در صورت امتناع از خشونت استفاده کنمتا بالفاصل

 اعتبار کامل داده شد. آنھا  – اظھارات نادرستیا دقیق تر  – بھ گفتار

مکتب ھا و دیگری مدیر  /تفتیشم کھ یکی از آنھا رئیس بازرسیردھمراه با دو برامن فورا 

از من حمایت افغان ھای کھ میان . از محبوس شدمقلعھ ارگ در زندان مکتب حبیبیھ بود، 

از این تعداد، [بھ زندان افتادند  نفر ۶٠، حدود ھنفر فورا اعدام شدند و بقی ٧، کرده بودند

. برادر بزرگم مولوی نجف علی، رئیس عمومی ١افزود بر من، چھار نفر ھندی بودند: 

 در کابل است و در شورای قانون بازرس ھای مکاتب و مربی شھزاده امان هللا خان. او فعال

. محمد حسین ٣است.  . برادر جوان من، محمد چراغ کھ فعال در ھند٢گذاری کار می کند. 

. مظفرخان بی ای (از ۴ھ است. خان بی ای (علیگر) از جاللپور کھ فعال مدیر مکتب حبیبی

دو نفر جوانان ج اسالمیھ الھور) کھ با کمال تاسف از کولرا در زندان درگذشت. این کال

ا دقت بیشتری ب وضوعوقتی م]. توانایی بودند و در دفتر ترجمھ و تالیف کار می کردند

 پیدا نشد. حتی مدرکی در مورد اتھامات وارده بر مابررسی شد، ھیچ غربال و 

. تھمراه نداشمن یا طرح من  ھ قاضی کالن ھیچ محکومیتی برایب /مرافعھدادخواست

 د.اجازه نمی دھد کھ مرا زندانی کن نین اسالمی برای امیرقاضی اعالن کرد کھ قوا

ه ما بھ نظر می رسید کھ پروندامیدوار بودیم.  اما ماما در زندان ماندیم، سال ھا گذشت، 

مرگ در این زندان خواھیم ماند. ده سال و  وقتفکر می کردیم کھ تا فراموش شده است. 

خواب  چادرکشتھ شد، ھنگامی کھ در  انھفیمخ پس از حبس، امیرحبیب هللانیم (سال قمری) 

اعلی حضرت امیرامان  و ما توسط پسر و جانشینش، ، مورد اصابت گلولھ قرار گرفتبود

مولوی آزادی، برادر بزرگم [چند روز پس از  ردیدیمناه اعالن گهللا خان آزاد شدیم و بی گ
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آتش دیم. در جریان نجف علی خان و من با قدردانی شامل شورای شخصی اعلی حضرت ش

افغان، من از طرف اعلی حضرت بھ عنوان نماینده ھیئت صلح -بس، پس از جنگ انگلیس

ا افتخار عضویت ھر دوی مبرای  کنفرانس راولپندی تعیین شدم. پس از بازگشت بھ کابل،

. عمرش دراز و ]تشکیل شد ١٩٢١ اوایل اری جدیدی داده شد کھ دردر شورای قانون گز

 !دپر برکت با

بود. پوزش می خواھم  مربوط بھ منتا جاییکھ  ،در مورد پیشرفت آموزشمعلومات  این بود

 شد. کنار گذاشتھی کامال ود را شریک ساختم. طرح آموزش ھمگاناز اینکھ سرنوشت خ

 تا اینکھ سقوط کرد. معطل ماندطبی ھرگز تحقق نیافت. دفتر ترجمھ و تالیف مدتی  دانشکده

. کاھش یافتعدد  ٨بھ تعداد آنھا و سرانجام  فقط چند دانھ آن باقی مانده بوداز مکاتب ابتدایی 

؛ اما ده شده بود کھ زیاد تالش کرده بودکنترول مکاتب بھ شھزاده عنایت هللا خان سپر

رست و سالم نمی توانست ساختھ د ھند بودن غالب بود. ھیچ سازمان خودخواھی و ضد

. یک ھیئت بودزوال  خود را از دست داده و در حال ام نشاط و روحد. مکتب حبیبیھ تمشو

اما چیزی از آموزش دیده بودند،  اگر چھ ،ر اعضای آنتشکیل شده بود، اما بیشتآموزشی 

و  زش درھمند و یک آمودداده بو آموزش نمی دانستند. آنھا جای خود را بھ احساس حزبی

فس می زد، با بدترین روحیھ کھ ننفس کردم،  کھ از مکتب بازدیدسال گذشتھ . ساختندبرھم 

 می تواند در ھر نھادی موجود باشد.

آقا . امیر یک باشد، رویدست نگرفتقابل ذکر را کھ دیگری  امیرحبیب هللا خان اصالحات

 یشگفت انگیز ھوش فوق العاده و حافظھدر برخورد و یک ناظر بسیار زیرک بود. او 

. او عکاسی ھ بودو از آن یک سرگرمی ساخت هداشت. عالقھ او بھ عکاسی بھ عشق تبدیل شد

ھنرھای زیبا بھ . او ھمچنان ا شوق مطالعھ و تمرین کرد و در این زمینھ تبحر داشترا ب

، تزئین یقی  بود. او ذوق عالی در ساخت و سازنقاشی و موسدر د خوب عالقھ داشت و منتق

و زمان زیادی را  بودرعایت کننده خوب تشریفات در دربار خانھ و باغبانی داشت. او 

 شاطرافبا محیط ھماھنگی  و کرد. او بھ گونھ خاصی در لباسجزئیات آن می صرف تنظیم 

. او سخنران تمرین صحبت مداوم برآن غالب شدلکنت زبان داشت، اما با  کوشا بود. او

متمایل بھ ، کمی دارای اندام سالم و قدرتمندمی کرد. او  ژست سخنوری بعدخوبی بود و 
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ک سوارکار خستھ می کاست. او ی شبدن ناسبت، زیرا از او را نگران می کردبود کھ  یچاق

با ھیچ مصروفیت  بود کھاو ورزش سرگرمی دیگر  .بود تیر زن عالیو  ناپذیر و ماھر

 طور کلی آگاه ترین مردخوان منظم بود و ب /جریدهدیگری از دست نمی داد. او روزنامھ

در کشور خود  – با ھوش ترین مرد زماندر افغانستان بود. در حقیقت، او توانا ترین و 

 دلخواه او بود. بود. آشپزی سرگرمی

گسترش یافت. نیز  در آنجا ر بود و سختگیری او در تشریفات حتیپ کامالاو سرای حرم 

. او ا می گذراندعالقمند شد و زمان زیادی را در آنجبسیار دگی حرمسرا بھ زنسرانجام او 

د بھ سبک . آنھا بایاز چیدمان لباس ھا و وظایف زنان بی شمار خود بسیار لذت می برد

. آنھا را دوست داشتدر میان و  سواری در شب ھای مھتابگاھی اروپایی می پوشیدند و 

 ،پایاندر . عصبانی شدباالی اعصابش تاثیر کرد و بسیار ھوس انگیزی افراط در سرانجام 

 .ترین کار فکری او را خستھ می کردکم تحمل کار دماغی را نداشت.

مشاھده نشد. توجھ او بھ امور دولت کمتر  /مدیریتدر زمان او تغییر خاصی در شیوه اداره

احساس  یکمترپرھیزگاری  دور مانده و از مرکزامات، بھ ویژه محالت شد؛ مق و کمتر

 الس روی آوردند. این امر منجر بھ سوئ اداره،وه و اخت، جسورانھ بھ رشکردند و بنابراین

 .گردیدمردم و نارضایتی عمومی  رکوبس

این خالی از دلچسبی زمان او بود و تحول در ترین چشم گیر  ،افکار سیاسی آزادی نسبی

 بود. کھ سده ھا در زنجیرردیابی کرد در کشوری را نخواھد بود کھ پیدایش آن 

دیده بود را  ھ ھای مصور اروپابود. او نشری /مودیشنفسرسخت امیرحبب هللا خان عاشق 

کھ دیگران جالل  خواستبھ موجب آن می ، بودافغانستان مصور در  ھمشتاق داشتن نشریو 

یا  ممکن است پوچی. این ببینند و بشناسنداو را در میان محیط شیک  او و عظمت و شکوه

راز در مورد امیر وجود  ای از رمز وھالھ  رضایت شخصی بی ضرر باشد. پیش از آن

از آنچھ در دیده بودند. مردم عام  او را بھ مشکلمردم در باره او شنیده بودند، اما  داشت.

شاید او می خواست مردمش بیشتر آگاه . اطالع نداشتند، دربار و در پایتخت می گذشت

 از ، بلکھخت آناز وقایع کشور و پایت، نھ تنھا بدانندمردم افغان باید چیزھای شوند. مطمینا 

ھی بسیار ضعیف ند. مردم عام افغان آگاآگاه باش، دااتفاق می افتآنھا پیرامون آنچھ در جھان 
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کشور خود دارند. قدرت میزان و از بختی خوش از جغرافیھ و برداشت بسیار اغراق آمیز

ھ نشری منبراز آروز کرد کھ امیر ا د کھ مردم را نباید فریب داد. بنابراین،درستی بو این کار

 نسخھ نمونھ آماده کردم کھ او تایید کرد. اماباشد. من یک ممکن ، اگر نشر کنممصور ای 

 ھرگز نشر نشد.  ھ امآن زندانی شدم و نشریپس از چند روز 

از سردار محمود بیگ طرزی کرد کھ بھترین و مناسب را آرزو حدود سھ سال پس ھمین او 

ادبیات پارسی و بودن چندین بود. او با تعلق بھ خانواده، شھرت در  ترین مرد برای این کار

یگانھ چیزی کھ می  )،مطبوعات را آموختھ بوداھمیت  کھ جاییصغیر (سال در آسیای 

او سراج االخبار ، . بنابراینبھ زبان پارسی در کشور خودش بودنشر یک جریده خواست، 

یسی را با درایت و اعتبار انجام داد. او در نشر کرد و وظیفھ سرمقالھ نو را با خلوص زیاد

افکار عمومی آموزش دیدگان دید کھ چگونھ  گی کرد وزیر استبداد سلطان عبدالحمید زند

و  کردحمایت » جوان ھای ترک«از او  در اثر آن ھوشمند می شوند. بنابراین، در ترکیھ

لباس مداحی قلم او در  ر زبان پارسی ازد. تبحر او دتصور نمو» افغان جوان«خود را یک 

 .کرد را ترسیم افغانستانرخی از ادعاھای کوبنده راکد بودن امیر، بھا و تحسین ھای شدید 

با  شد. امیرمی بلعیده استفاده کرد کھ با ابراز خوشحالی کنین ھای با روکش قند از او 

دیدگاه ھای او . از وی تجلیل کرد» زبان افغانستان«پاداش داد و با عنوان بھ او  خوشرویی

چند شماره از مقاالت او با تلخی انتقاد می کرد. از سیاست برتانیھ برتانیھ بود و ھمیشھ ضد 

حکومت برتانیھ بسیار برجستھ و  بھ فرمان اعلی حضرت سرکوب شد، زیرا حمالت او بھ

 اما او کمترمناسبات دوستانھ موجود در بین دو حکومت سازگار نبود.  و با روحتند بود 

، زیرا امیر با گرفتن دو دختر او یکی برای شھزاده عنایت هللا و دیگری برای وجھ می کردت

 موجود، رابطھ خانوادگی نزدیکی با او برقرار کرده بود. امیر

رشد من برای شده بود. طرح  ظھور این نشریھ کاشتھضد استبدادی پیش از  افکار اما بذر

او مطمینا شده بود. نشان داده برای امیر بھ عنوان ضربھ ای بھ قدرت  فکریمسالمت آمیز 

ند و فکر می کرد کھ من کرد، ھمان گونھ کھ ھمھ مستبدین می کن حسادت میخود بھ قدرت 

 یژرف شدن من تاثیرزندانی  واقعی من مخفی نگھداشتھ شد، بنابراین،دموکرات ھستم. طرح 

یک  کھ من شد دند کھ چرا؟ گفتھتند، تعجب کرت و مردمی کھ مرا می شناخبرجای گذاش
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باشم، اما ھیچ کس این اتھام قرار داشتھ در راس آن  کھ خودم می خواستمحکومت مشروطھ 

. نسبت دادن چنین را یھ گونھ مضحکی نادرست خواندندفکوره مردم این مرا نپذیرفت و 

رگ باشد، نمی اینکھ چقدر بزبھ من مضحک بود. یک خارجی، صرفنظر از ای مفکوره 

. آنھا می دانستند کھ این اتھام جعلی است، بپرورانددر سر را  تواند چنین تصور دیوانھ وار

مشروطھ «زمزمھ می شد،  پرسش ھای اینجا و آنجااما ھیچ کس جرات اظھار آن را نداشت. 

ریافتند کردند و وقتی د جستجورا » مشروطھ«ماھیت ؟ آنھا »می خواستداکتر چھ چیست؟ 

 پیشین وجود داشت، ان خلفایمشروطھ چیزی کم و بیش ھمان چیزی است کھ در زمکھ 

 کردم.می  کھ من باور داشتم و تقاضابود چیزی از آن  تایید خاموشانھ و مظلومانھ

 از آنھاامکان مبھم لذت بردن  و مھم تر از ھمھ، ھوشمندھای  در محلھوجود حقوق بنابراین 

 چھار طرف، پیام ھای مخفی ھمدردی و آرزو برایمردم طلوع کرد. من از  بر آگاھی خفتھ

گاھی برخی از او ھر از . اما قلب امیر تزلزل ناپذیر بود. دریافت می کردمآزادی خود 

این اتھام زشت ای از سایھ  داد، اما انجام مخفیانھو پرسش ھای کرد  دستھ ای ما را آزاد

 .دکشف نکر

 یبرافراشتن کفن تاریکدر افق کابل خوابیده طلوع کرد و بھ » سراج«دراین مرحلھ بود کھ 

در سایر واقعیت تحقق یافتھ . این می چرخیدافکار عمومی در آن کھ ماندگار شروع کرد 

ز کشورھا (بھ ویژه ترکیھ) راجع بھ ادعای حقوق مردم و بھ دست آوردن و برخورداری ا

 ن زنجیرھایمشتاق شکستو از افکار جوان  یجوانجمعیت آنھا را پیش روی آنھا قرار داد. 

ا ند و بشدمتمایل  بھ تدریج با یکدیگر ب ھای مرتبطتمایل طبیعی قلبا آمد و وجود ب استبداد

بھ » سراج. «آنھا گشوده شدروشن امید تپیدند کھ در پیش روی  لذت و رفاه در چشم انداز

مداحی  عبارت شناسیآنھا در  کرد و قلب ھای آن ھا را شناور ساخت. کمک مادی آنھا

بھ  مکتبدند. پسران جوان طبقات باالیی ینده رژیم موجود را خوانمفصل آن، تخریب آ

می  ماآه، « -گفتند  با شوخیمھ آلوده گان کھن دیدند و اعضای شورای امیر بھ عنوان 

بی این بسیار خشن و ». خطاکار اداره کنیمپیر این احمق ھای خیلی بھتر از یم ستتوان

حتی بھ اندازه کافی جسور بود » سراج«ھای مکتب بودند. اما آنھا فقط بچھ  ی بود؛احترام

از عالی جناب سردار محمود  تبھ این مناسبمن کھ  شاره پنھانی در باره آزادی ما کردو ا
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وزیرخارجھ حکومت موجود بھ عنوان حاال از افتخار بزرگ  ؛ اوسپاس گزارمقلبا طرزی 

استبداد و سرکوب ھمیشھ سازمان ھای ک جمعیت سری تشکیل شده بود. برخوردار است. ی

جم سنآنھا قوی و مبر فشار  پایداریت و متناسب با قدرکھ  ، سازمان ھاید می کندمخفی ایجا

بھ نتیجھ آشکار و فعال  طورنمی توانست بھای جوان افغان  جمعیت سری می شوند. چون

خزانھ و انرژی  از او مودبانھ خواستند کھ وقت،ناشناس بھ امیر نوشتند و ای نامھ  برسد،

، چون شرکت کند موجود ضایع نسازد، بھ گونھ منظم در امور دولترا بھ شیوه ای  عمومی

خواستھ شد، او آنچھ از ھشدار دادند کھ اگر ھ او وظیفھ مقام عالی و مسئولیت او است و ب

 اشد.ب منتظر عواقب آنانجام ندھد، 

جرمن -یک ھیئت غیررسمی ترکھنگامی کھ اروپا گرفتار جنگ بود، ین زمان، در ھم

شمال غربی  درخواست کرد کھ برضد حکومت ھند در مرزھایو از امیر  وارد کابل شد

احتماال از سلطان ترکیھ، دادخواست چاپی، یک  پشتیبانی ھند عملیات کند. این درخواست با

برای غزا بھ مقابل بطور ھمزمان ر مناطق تقاضا می کرد کھ از مسلمانان یاغستان و سای

بھ اندازه امیر خود را  ند کھ در آن زمان خالفت را تھدید می کرد.م کنحکومت برتانیھ قیا

آرام زندگی لذاید نمی خواست از ھد؛ شاید د خراشکافی قوی نمی دانست کھ شیر برتانیھ را 

بزرگ و خطرناک سازد؛ برنامھ  گرفتار چناننمی توانست خود را  خود دست بکشد؛ شاید

حکومتی با آن را قابل افتخار یا مجاز نمی دانست کھ بھ اساس قواعد جوانمردی،  شاید

، یھ ھر دلیلبدرگیر یک مبارزه مرگبار بود. دارد و قبال  با او روابط دوستانھکند کھ  مبارزه

 نکرد.  جرمن موافقت-ترکھیئت میر با پیشنھادات ا

 وادار کردند کھ فرار دیگران راکھ پشتیبان این ھیئت بودند، باور داشتند و ھای جوان افغان 

و سرنوشت  کھ حکومت ھند عمال بی دفاع زمانیو مناسب، حساس امیر در چنین لحظات 

تغییر می را  مطمینا توازنامیر کھ یک حرکت جزئی  ، زمانیاستعلیق تحال خالفت در 

زمامدار یک جانب غیرقابل بخشش از جرم یک  بنابراینو است ضد اسالمی  دھد، قطعا

این ل گردید. امیر دیگری ارسانامھ ناشناس  ،بھ دنبال آن. پنداشتھ می شود کشور اسالمی

ھ مھم را بھ و این نام »آنھا مطمینا دیوانھ اند«بھ آن اعتنا نکرد و گفت کھ  نامھ را خواند،

 تشکسو دیگری و دیگری. ایتالف اروپای مرکزی  سپرد. سال دیگری گذشتفراموشی 



	 53	

 فغاناتکھ تکھ شد.  ربھ بھ ترکیھ وارد گردید وین دست باال داشتند؛ شدیدترین ضخورد، متفق

آن را غفلت او (کھ » تخلفات«نسبت دادند کھ بدبختی ترکیھ را بھ امیرحبیب هللا ھای جوان 

فصل کنند.  سوگند خوردند کھ با او حل وآمیز بود و آنھا اغراق  شان د) در تصوراو نامیدن

اتفاقات و  امیر احساس انھای طرفدار طور مبھم در بعضی محلھجمعیت ب وجود چنین

 بینی می شد. ترسناک پیش

طبق معمول با چراغان شد؛ امیر  تولد امیر، کابل مانند ھمیشھ در سالگرد ١٩١٨در پایان 

تفنگچھ فیر شد و ، گلولھ ای از ربازارشو اصلی می گذشت. در کوچھاز بازار موتر خود 

فیر بود، اما کسی بھ محلی شتافتند کھ صدای با شتاب او ماموران . اصابت کردبر موتر او 

ند؛ ھیچ اثری پیدا نشد. متخلف ناپدید شده درا جستجو کرھای مجاور کوچھ در آنجا نبود. 

یرزا زمانی کوتوال کابل مسئول تحقیقات شد. این م بود. میرزا محمد حسین مستوفی مرحوم

 هگزارش دادمن مناسب ترین فرد برای این کار بود. این مرد بود کھ بر ضد  بود و بنابراین

را  خود آموزش مدرن در کشورو گسترش  بود و توطیھ بزرگ جعل کرد تا جلو پخش

ق باسی بنام عبدالرحمن دانشجوی جواناست یا دروغ، اتھامی کھ او وارد کرد، ر در .بگیرد

 . او پسربودزیر دست عالی جناب محمود طرزی  ،»سراج«سپس کارمند مکتب حبیبیھ و 

دیگری بنام عبدالھادی  جوانھ من درگیر و در زندان بود. کھ قبال در قضی یک مرد پیر بود

جوانان افغان ای  دستھدیگر  در ھمان جا نیز بھ عنوان حامی متھم شد. چند جوان ھمکار او

و  . جوانی کھ یکجا با من دھسال پیش زندانی شده و متعاقبا رھا شدنددبا آنھا زندانی ش

حکومت شده بود، در رابطھ بھ قضیھ تفنگچھ دوباره زندانی شد. شش ماه گذشت، کارمند 

 اما ھیچ حکمی در مورد آنھا صادر نشد. 

چیزی امیر بسوی جالل آباد، پایتخت زمستانی خود روان شد. ھمین میرزا محمد حسین کدام 

و بھ سوال کردن از یک مھاجر ھندی آغاز کرد، او را متھم ساخت  ه بوددر ھوا بوی کرد

 م) حتی نمی دانست کھفشا کنرا ااو نام  دانممی یزی بداند. جوان ھندی (کھ الزم نکھ شاید چ

احساسات ضد  چنگ زد و تھدید بھمورد خالفت  غفلت امیر در قضیھ از چھ قرار است، بھ

بھ زودی سرنوشت  ایجاد کرده وترکیب قوی در داخل و خارج افغانستان  رد کھکحبیب هللا 

و جوان ھندی با   کشیده شدمکارانھ توسط مستوفی باالھ گونھ او را فیصلھ می کند. نام من ب



	 54	

بھ عنوان رئیس احتمالی من  یچیده ای در موردپ ونھ آشنایی با من نداشت، اشارهآنکھ ھیچ گ

بود، مستوفی باطی استن اساس این معلومات مبھم کھ در بھترین حالت آن حرکت داده بود. بر

 سیمو غیرانسانی تر نقشھ ظالمانھاو برای کھ  تی از قتل پسر جوان و بی گناه منبا نارضای

آسیا گسترش  رشد کرده و در سراسرامیر نوشت کھ دستھ داکتر عبدالغنی  کرده بود، بھ

پیروان بی شماری دارد، بلکھ در ترکستان، روسیھ،  در افغانستاننھ تنھا  است؛ اویافتھ 

آنھا سوگند خورده اند کھ حکومت اعلی حضرت را  ان زیاد دارد؛پشتیبان ھندپارس و 

و و ھمراھانش کھ در زندان ا بنابراین الزم استاسالم اند و  آنھا دشمن گون سازند؛سرن

ھ بھ مرگ محکوم شوند. این گزارش فقط یک روز پیش از سفر امیر بھ جالل آباد ب اند،

ان ھای دیگر کابل بودند، قضیھ من کھ در زندزندانیان کھ  دستور داد. امیر دست امیر رسید

ند. او نگھداری و شدیدا مراقبت کن یکجا با من بیاورند ودر زنجیر بھ زندان ارگ  ھمھ را

 ه مرگ آنھا (ما) از جالل آباد حکم صادر خواھد کرد.گفتھ بود کھ در بار

ھای گرفتن امیر از توصیھ ھا و ھشدار بھ دلیل نادیده در این زمان جمعیت افغانان جوان

ای ھا و ھشدارھای گذشتھ توصیھ  رنجیده و نامھ ناشناس دیگری بھ او نوشتند و قویاشان 

ا مثل دستھ باید آنھا رن ر صریح اینکھت قاطع تر و اظھابا جمالخود را تکرار کردند، اما 

د، بلکھ آنھا دوستان بھ آسانی گرفتار و زندانی نمایبتواند داکتر عبدالغنی تصور کند و 

نمی تواند بھ امیر اگر این بار اصالح نشود،  حرم دارند و در دربار و درخود را سرسخت 

می ناھمیتی  نھ تنھا بھ آن ا. امیر نامھ دوم را می خواند، امآنھا فرار کندچنگ از آسانی 

ری ھمان کارھای تکرابود.  ساعت ٢۴ می کند کھنتبدیل نیز را  برنامھ خود ، بلکھدھد

ترین تمایلی  ینکھ کوچکبازی وغیره بدون ا مسرا، حرآشپزی، ورزش، گفتگو، سخن رانی

 دولت داشتھ باشد.در  برای کار

والی گری او کابل بود. نوبت  زمستان والی، نیمھ اول آن شھزاده امان هللا خان امیرموجود

بھ کابل بود تا مسئولیت عزیمت  بود و سردار حیات هللا خان برادر بزرگش در حال ھگذشت

با حیرت امیر مرگ کھ خبر ھولناک  دزمستان بھ عھده گیر پایتخت را برای نیمھ دوم آن

بنابراین ، مانده بود هرا در مسیراز کار افتیده و بھ کابل رسید. موتر حیات هللا  یھمگان

 د.موجود بو اختیار امیرکامال در  شبا تمام امتیازات کنترول پایتخت
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انقالبی بود. توده ھای کشور دامنھ دار و آن  اثرات معموال در ھند نامعلوم واین انکشافات 

شھری بھ  اما مردم ھوشمند ھمان گونھ باشند کھ بودند، مجبور نموده اندالیست ھا را امپری

و  در رشوه، احتکاربا اطمینان خود را روش معمول می توانند ی کھ استثنای مقامات دولت

گر چھ دموکراسی اند.  دموکراتاعمال کنند، کم و بیش رژیم امپریالیستی یک در  استبداد

کھ است بخشی بھ این دلیل محدود است، ھنوز ن و تصور آنھا از آ ی آنھا نیستفکر اصل

یل این دلبھ  بخشیو  قابل فھم نیست؛ و برای شان بوده ابی برای ذھن آنھا بیگانھیستم انتخس

نخبگان، باالیی جامعھ مشاھده می کنند کھ شامل اشراف،  آنھا توانایی را فقط در اقشارکھ 

دولتی  واردی، نمایندگی در کنترول امور. در چنین ماند مناصب عالیثروتمندان و صاحبان 

 .باشد، نھ با انتخابات عوامفقط با انتخاب متفکرانھ موثر می تواند 
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 اعلی حضرت امیرامان هللا خان –فصل چھارم 

 

در  کھ حالی مال غیرمترقبھ بھ نظر می رسید، درکاکشور قتل امیرحبیب هللا خان در خارج 

داشت. این یک فنظر از اینکھ دوام سلطنت او جای تعجب ؛ صرمی رفتانتظار آن کابل 

 سلطنت ست کھخوب، او خوش طالع است؛ او مدت ھا«او بود:  بازاری در مورد» گپ«

 ».د، اما سلطنت او را رھا نمی کندهرا رھا کرده و با آن خداحافظی نمو

وجود داشت کھ نظر مردم را برخالف او نیز دیگری  در کنار تحول افکار سیاسی نکات

 ه بود:گردانید

کھ مردم او را  بودشده زندگی خود چنان اروپایی سبک لباس و  ،قھاو در سلی –نخست 

می کرد؛  تقلید کورکورانھ از اروپاییانکافران تصور می کردند. او  چیزی بدتر از دوست

بھ راحتی سر او را  کشتھ می شد کھ فرانسوی اشرا می خورد کھ توسط آشپز  یاو مرغ

است. » حرام«یک غیرمسلمان شده توسط کشتھ  حیوانبھ اعتقاد مسلمانان یک . می برید

 .بسیار قابل اعتراض بود حتی برای بخش ھای غیرمتعارف این کار امیر

ند نفر را بھ استثنای چ خود درباریان را وادار کرد کھ ھمھتشریفات درباری او  –دوم 

طور . شاھان مسلمان آسیایی بمی خوردند، رخصت کند غذا با او در میز خودشانتخابی کھ 

امیرحبیب با آنکھ او است. بودن  خسیسزاد دارند. مردم فکر می کردند کھ این کلی میزھای آ

 و بسیار سخاوتمند و بخشنده بود.؛ نبود خسیسهللا ھرگز 

 می زد و دشنام می داد. با کوچک ترین تخلف بود،شده او زودرنج و تند خو  –سوم 

او بیش از و آنھا تصور می کردند کھ او شخصا بھ شکایات مردم گوش نمی داد  –چھارم 

در حالیکھ تر از آن می داند کھ با مردم عام گفتگو کند؛ حد مغرور است و خود را بسیار باال 

زیرا مقامات مختلفی را برای شنیدن ، انجام می داد ر را صرف برای حفظ نظمکااین امیر 

 .گماشتھ بودشکایات انواع 

 –ھا سرگرمی خود را در وقت افزایش یافت. او بیشتر  تا آخر غفلت او از دولت –پنجم 

 وغیره می گذراند. تکراری، بازی ھا، تفریحاتعکاسی، آشپزی، ورزش ھای 
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 .را حمایت می کرد کھ خادمان دولت بودندمقامات اروپایی او فقط آن  –ششم 

کار این گرچھ بود.  ھدرخواست خلیفرد بھ معنای جرمن -ھیئت ترکرد پیشنھادات  –ھفتم 

شده مردم ناراض و خشمگین  اما، کامال درست بود ن زماناز نظر منافع افغانستان در آ او

و فعاالنھ نھ تنھا این، بلکھ آنھا در انصراف دادن قبایل مستقل مرزی از حمایت عملی بودند. 

 .ضایتی می کردنداھداف خلیفھ ابراز نار

نداشت. در آن کھ ھیچ گونھ حقی  رافی ضایع کردھ گونھ اسبرا خزانھ عمومی او  –ھشتم 

دردآور ھولناک بود. خزانھ  سرا و وسایل منزللباس ھای حرم ھزینھ ھای ساالنھ او برای

او شخصی  رضایتامیرعبدالرحمن خان یکجا با عواید ساالنھ کشور در  شده توسطجمع 

 چند ملیون بھ ھنگام مرگ او باقی مانده بود. تنھاپدرش شد. از پس انداز  مصرف

باعث کھ  یانقالب روحیھ او شد؛ ور ضد نظریات قوی ب بھ شکل گیری تمام این قضایا منجر

گام قاطع در این مسئلھ  شده بود، بخش ناراض را تحریک کرد تاناآرامی عمومی در جھان 

 بردارند؛ و آنھا پیروز شدند.از میان و یک رژیم ناخواستھ را با یک ضربھ کشنده  برداشتھ

ان آخرین . افغانسترسیدپایان بھ  ھوشانھ-و خود سال استبداد خودخواھانھ ١٨ین ترتیب بھ ا«

 آن را با خود بھ گور مباھات می کرد و حبیب هللا کشوری در جھان بود کھ بھ شاھی مطلق

یک مرد در باالی ملیون  اقتدار مطلق –بود  سلطنت یادگاراین حبیب هللا نبود، بلکھ برد. 

موجبات پیشرفت تدریجی بود و  زمان مرگ او رسوایی بشریتا تکھ  یامتیاز – انسانھا 

کھ رشد و پایدار ماند طوالنی شد حیوانی  سیاه شورای سایھ  بھ عنواناو را فراھم آورد. 

این حبیب هللا نبود، بلکھ  .بود عقب انداختھبھ را بھ عنوان یک موجود اجتماعی  انسان

ھ ک استبداد شاھی بود کھ بھ خاطر خیر بشریت از دنیا بیرون کشیده شد. بلی، بھ نفع بشریت

ن دستی کھ این . مبارک باد آاست کھ این کار را انجام دادبھ مردی بزرگ مدیون سپاس 

 ».بپرستدرا وارد کرد. سوسیالیزم باید او را مھلک ضربھ 

چنین می گفت؛ اما  از او شنیدم کھافغانستان است. من دموکرات  انانجو صدای بلنداین 

 دارد. یک منطق غیرعادی ھنوز

باشد، برایم اظھار  واقعی» جوان افغان« شاید یک بھ نظر منکھ  قای قابل اعتمادیک آ

ھا سخنان او است) پیش از حرکت ماشھ تفنگچھ  (این» شجاعو شریف مرد «داشت کھ این 
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این گلولھ ، اگر من را می دانیقلب مباطن خدایا، تو «خود بھ آسمان نگاه کرد و دعا نمود، 

؛ اما اگر را سوراخ کندقلب خودم گلولھ نکنم، بگذار این فیر صادقانھ و برای انسانیت را 

را گلولھ من در انگیزه خود صادق ھستم کھ باعث لذت و خوشی موجودات تو است، پس 

 ».کن او خالصشر ت فرو ببر و جھان را از طندر قلب ارگ سل

. من می گویم کھ ر یک شاه خفتھ فیر شده استکھ ب –بدانند  نایتج کار رابرخی این شاید 

سوسیالیست ھا بر بنیاد منطق  است، اما پاسخدور از ذھن بھ ھر انسان خوابیده تیراندازی 

نخوابید. او بر گردن ما سوار بود، ھرگز سال ھا این مرد کھ «این است:  آنھا غیرعادی

بھ او التماس ند. ما با آن بستھ بود، محکم اما را  ر بود و می دید کھ زنجیرھای کھھمیشھ بیدا

چھ بیشتر التماس کردیم، د؛ ما خواھان بخشایش شدیم، اما ھر را آزاد کنکردیم کھ ما 

مگر نگھداری می کرد. ما  را بھتر از ما شد. او سگ ھایکر محکم تر را ھای مازنجیر

. ما فقط خواستیم کھ برای ما کار کند و برای او زاده شدیم کھ او و مقام او را حفظ کنیم

 خود را کر انداخت و ھیچ رحم شرایط ما را بھبود بخشد. او بھ تمام التماس ھای ما گوش

د آن چیزی با مرگ خوجھان را ترک کند و  بنابراین مستحق ترحم نبود. بگذار این نکرد؛

انسانی ملیون ھا یعنی سعادت  – دبرآورده سازنتوانست را برآورده سازد کھ در زندگی خود 

 بھ مثابھجرم نبود، بلکھ یک اقدام شایستھ بود. این مرگ او پیشنھاد . او محول شده بودکھ بھ 

 .»از مسیر پیشرفت انسانی بود برداشتن یک مانع

کنترول کرده بود کھ مرگ ناگھانی او فشار بر  قدر احساسات مردم را آنشخصیت امیر 

ی او چگونھ ناگھان اول بینیم کھ مرگیایید . بآنھا را برطرف کرد و واکنش عجیبی رخ داد

 .اتفاق افتاد

 کھ ی. شامبرودورزشی بھ سفر کوتل نور  زمستان بھ سمت برای او عادی بود کھ در میان

یاد آوری بھ او  راا ه مزا محمد حسین پروندکند، میرمی ک ترسفر جالل آباد را برای این 

بھ این ترتیب حکم مرگ ما ». من امضا می کنم حکم را بنویس،«د. امیر می گوید، می کن

حکم مشغول گفتگو می شود و . امیر می شود آمادهامیر  یو کاغذ برای امضا شدهنوشتھ 

را می فاعلی حضرت  خواب وقت شب می شود و زمانمیز او قرار دارد. نا مرگ ما روی

کاغذ کاغذ را پیش می کشد تا او را متوجھ سازد و باز ھم  و رسد. میرزا بی حوصلھ شده
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صاحب، «؟ او پاسخ می دھد، »این چھ است«او می گذارد. امیر می پرسد، روی در پیش را 

خوب، «لحظھ ای فکر می کند و سپس می گوید:  امیر آن را می خواند،». رگ داکترحکم م

 رگردم و بعداز ورزش برا نگھدار تا ناوقت شده است؛ من استراحت می کنم؛ کاغذ حال 

نشده بود. امیر پوره در دفتر تقدیر  رنوشت مداخلھ می کند؛ مرگ منس». امضا می کنم

 نور حرکت می کند. سوی کوتلب صبح ھنگام

، ی کندمعبور  ینھر زیبا گذرگاه کلھ گوش می گذرد، از کناراز وقتی ھنگام بازگشت 

جریان دارد و با بستر سنگی با آرامی بر روی و صاف آن می شود کھ  زاللآب مجذوب 

و در  گرفتھ پناهای حفره  درکھ ھم آھنگی آرامش آن را بر ھم می زند. چند ماھی کوچک 

و  مالیمت آن لذت می برند، زندگی، از حال برآمدن برای شنا با جریان آب یا مھار آن اند

 گوشھقشنگ طبیعت برھنھ کھ در  ساده واین نمایش ده بودند. بھ جریان بخشیجلوه بیشتری 

ھای دور و بدون تعقیب و آزار و اذیت انسان وجود دارد، او را مجذوب می کند و دستور 

 بر سازی خود با یک پیالھ چای بھ جویبار . او پس از تازهباشندشب در آنجا می دھد کھ 

از  ماھی . وقتیقرار می دھدر یتاثتحت محل او را  ھنگ. آمی گیردماھی  می گردد و چند

، گفت و چنین اندیشیدکوتاھی زندگی  بھاو ، جان باخت و دعنصر زندگی اش بیرون ش

نیز پایان می  زندگی اش بیرون کند، زندگی انسان را از عنصر وقتی دست مرگ، انسان«

 داشت. ش خبرپایان زندگی خود شاید او از». یابد

، بوده بودکھ دست او از عنصر آن ر هاز ماھی خوش مزپس از لذت بردن  شب نھمااو در 

لی  چپ او خا گلولھ ای را در شقیقھ، شداو ی داخل خیمھ ا دست مرگ غیبیخوابیده بود کھ 

سو و آن  ایننگھبانان . فریاد و فغان بلند شد؛ ن شداز خیمھ بیروبھ شکل غیرمریی رد و ک

بیدار شدند و مضطربانھ  ه ھا از خواب؛ شھزادرسیدندبھ محل با عجلھ دویدند؛ افسران  سو

جسد جز  بر جای نگذاشتھ بود؛نمودند. فرشتھ مرگ رفتھ بود و ھیچ اثری از خود سوال 

. درود بر بستر غمگین خود قرار داشتدر و بی جان  بصورت آرامکھ امیرحبیب هللا خان 

 »!او

گشت باد بردند. بازو بھ جالل آ گذشتند یموتر در یبدون مراسمرا جسد او  صبح زود

را غافلگیر کرد. در ھر محل ازدحام و جنب و جوش بود. خانواده امیر  ،دستھ شاه ناگھانی
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ھمھ خاموش شدند، بھ استثنای زمزمھ شد، ھا امیر در گوش  مرگ غم انگیزخبر  اما وقتی

نتوانست  اما ھیچ کس تشکیل دادند ، یشورا درباریان و مقامات». گلولھ« واژه ناخوشایند

چند دقیقھ بحث شد، اما برخی پیشنھاد ھم،  ؟ با آن»ه استچھ کسی این کار را کرد«بپرسد، 

دفن ». فیصلھ می شودایل دیگر مسپس از آن  ذارید اول او را در قبر بگذاریم،بگ«کردند، 

 انھ،جداگو زمزمھ ھای  مطرح شد و پس از چند مجلسجانشینی  ورا مسئلھپایان یافت و ف

چشم پوشی سردار نصرهللا خان  شکاکایبھ نفع ادعای خود از شھزاده ولیعھد عنایت هللا خان 

 کرد. 

او  شود.داده می شھزاده امان هللا خان تیلفونی گزارش  در ھمین زمان خبر مرگ امیر بھ

برگزیده می شود. بھ و افسران ارتش بھ عنوان امیر کابل اشراف توسط نجیب زادگان و 

برای آنھا خبر  است؛ آماده شدهاو می رود کھ برای بازدید پیشگاه ارتش  ، او بھترتیباین 

چھ می  می پرسد کھ حاالپدر خود را می گوید و در میان اشک از آنھا  مرگ غم انگیز

شما پدر خود را از دست دادید و ما نیز پدر خود را از «، دادندکنند. آنھا با ھماھنگی پاسخ 

و امیر ما  شما پدر ما رامش ابدی داشتھ باشد! اکنونند روح او را در آخداودست دادیم. 

و اعالم  کرد. امیر جدید و جوان از آنھا سپاس گزاری دادندو برایش سالم شاھی » ھستید

روپیھ در ماه افزایش می دھد. او شمشیر خود را بیرون  ٢٠ بھ کھ معاش سربازان راداشت 

خود را از اسارت  کند و کشورنرا پیدا  خود کھ قاتل پدری وقتتا  گفت،و برای سربازان کرد 

قول . آنھا از او تشکر کردند و ، آن را در غالف نخواھد کردزاد نسازدحکومت برتانیھ آ

 .بنشیندتخت  طور رسمی براو بھ دربار برگشت تا بند. ایستباو  دادند کھ در کنار

قلب دو شاه در یک سلطنت وجود داشت، شرایطی کھ نمی تواند وجود داشتھ باشد.  اکنون

اسلحھ سازی، مرکز ارتش، کارخانھ  پایتخت، خزانھ، – بودامان هللا  کشور در دست

حمایت کردند. او از  اشراف کابلو مقامات دولت؛ و بخش اعظم نجیب زادگان و  زرادخانھ

یان آنھا توزیع الل آباد فرستاده شد و خاموشانھ در مکابل بھ ارتش ج اعالمیھ ھای چاپی

در کابل معاش  نده بودکھ شنیدبیشتر بھ این دلیل ، د. این ارتش پیشاپیش ناآرام بودگردی

ھ این دلیل کھ آنھا ب یافتھ است. بخشیروپیھ در ماه افزایش  ٢٠روپبھ بھ  ١٢سربازان از 

ھیجان مقصر قتل امیر اند. از درباریان آنجا  رخیو بافسران عالی رتبھ آنھا  گمان می کردند



	 61	

ناشی از آن،  ھرج و مرجامور و انتظار موجود وضعیت انقالب در ناشی از ناگھانی بودن 

  .قراری آنھا بود دلیل بی غنیمت، شخصی برای بدست آوریبھ منافع امیدواری شامل 

بیعت  تشکیل دادند،سربازان یک شورای  کابل برای آنھا رسید، بھ مجردی کھ دستور

معاون کردند و  را اعالمبھ امیرامان هللا خان  را کنار گذاشتند، بیعت و ادای احترامنصرهللا 

سایر اعضای خانواده او، کوتوال کابل و و  فرمانده کل آنھا محمد نادر خان را با پدر، کاکا

ھ ستبغل و زنجیر با  راآنھا ، گرفتار کردند. نددر شب قتل وظیفھ دار بود ان عمده کھپیشکار

زرگان سپس آنھا از شھزادگان و سایر ب. زیر مراقبت گرفتند کردند و بھ عنوان زندانیان

دستور قرار داشت و ھرج و مرج خواستند کھ بھ امیرامان هللا خان بیعت کنند. جالل آباد در 

و تخت را تاج د کھ د. نصرهللا مجبور شدرآمصدا بھ  در ھمھ جا» بیاورید دستگیر کنید و«

رھا کند، طرفدارانش او را رھا کردند و بھ کابل فرار نمودند. عنایت هللا در وضع ناخوشایند 

و  از دست رفتھبازی  اکنون، اما ه بودکرد از نصرهللا پشتیبانیقرار داشت؛ او و عجیب 

ھ توسط سربازان دستگیر شود. زندگی او در خطر بود. ھر لحظھ خطر آن وجود داشت ک

امان هللا خان بیعت کنند و خود را زیر امن ترین راه این است کھ بھ امیر ،ر کردندفک آنھا

 وفاداری خود را اعالم کردند،نوشتند، نامھ بھ امیر آنھا او قرار دھند. بخشش و مھربانی 

بالفاصلھ در اتاق ھای جداگانھ کھ  ، جاییرفتندند و مستقیما بھ کابل سوار موتر شد سپس

 شدند.انداختھ 

کھ  بومی خود فرار کند، جایی آمادگی داشت تا بھ کوھستان، زادگاهمیرزا محمد حسین خان 

در امان خواھد بود و از او حمایت زیر دست خود  سرانو  فکر می کرد در میان مردم

مقرر کرده بود کھ  منطقھخان ھای آن  بھ عنوان رئیس ھمھ. امیرمرحوم او را خواھند کرد

فکر  اوبنابراین قدرتمند ترین مرد در سلطنت بود. پس از امیر او زیرا  ؛بھ او احترام داشتند

ناگھان برساند. اما آسیب ، نمی تواند بھ او ای اوھکھ کابل در میان قبایل زیاد و قلعھ کرد می 

ر شورای سربازان حاضو از او خواستند کھ در دند با عجلھ وارد اتاق او شبرخی سربازان 

ی موضوع را بھ شوراآورد، اما سربازان بھ او گوش ندادند و می  ھانھب مردد بود وشود. او 

. او حدود کردمحاصره  خانھیک ھنگ سواره با توپخانھ او را خود احوال دادند. بالفاصلھ 

دستور آنھا از  ، امااضطراریشرایط چنین ای ماده نفر مسلح در خدمت خود داشت، آ ٢٠٠
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دارایی و بھ قرارگاه آورده شد. خانھ و  ر، بستھگرفتامشکلی  او امتناع کردند و او بدون ھیچ

 غارت شد.افراد خودش او توسط سربازان و 

پیوستند.  سربازان وضع امور بھ خاطر امنیت خود بھ صفوف افسران ارتش با مشاھده

د. بر او اھانت و توھین کردنآن ھا تا حد امکان  و شد، توسط سربازان کشیدهمیرزا آورده 

پس احتماال تھدید کردند، فحش دادند و شماتت کردند. آنھا نوکدار  یاو را با سرنیزه ھاآنھا 

را  شپیش از اینکھ صیدپلنگی ، ھمان گونھ کھ بکشنداو را می خواستند ، »بازی با او«از 

انھ ای نجات می دھد. کزیر شیوه ما یک افسر زیرک او را باابا او بازی می کند. پاره کند، 

. این یک می شود، بر او شالق می زند کھ با سرعت بدود ھ ھای میرزا سواراو روی شان

زنجیر با آھن و  او رابھ این ترتیب و  می خندیدندسربازان شوخی پر زرق و برق بوده و 

و  دادندلفونی بھ امیر گزارش . آنھا تمام اقدامات خود را تیمی بردزندانیان دیگر  در میان

کھ  می دھدجلوگیری از ھرج و مرج بیشتر و نجات زندگی اسیران دستور  او برای

 اسیران را زنده بھ کابل بیاورندکھ  می خواھداز آنھا  ،چھ تا کنون کرده اندآنصرفنظر از 

برساند. او بھ آنھا زای اعمالش ر خود تحقیقات کند و مجرم را بھ سدر مورد قاتل پد تا

 خواھند گرفت. ابل پاداشھ کرسیدن ب اد کھ باطمینان می دھ

ای برای تحقیق در کمیتھ ند. در زندان ارگ انداخترا ، آنھا نددوقتی اسیران بھ کابل رسی

سایر و اسیران  کرد و گواھیشش ھفتھ کار  تعیین شد. کمیتھ بیش ازقتل امیرمرحوم  مورد

تقدیم نمود. پیشگاه شورای امیر  بھ یگزارش، تھیھ کرد و کھ باالی وظیفھ بودندرا کسانی 

انجام شده است. توسط یک سرھنگ ارتش بنام غالم رضا بھ نظر می رسید عمل واقعی 

و  شد. سرھنگ محاکمھ شدو تمام مسایل در پیشگاه او گذاشتھ  یک دربار عمومی برگزار

 .اعدام گردیدمحکوم بھ 

نیز ما سھ برادر . میرزا انجام شد بھ استثنایباد جالل آآزادی کلیھ زندانیان مرگ او پس از 

این بوده کھ امیر  از تخت نشینی امان هللا. قصد حدود شش ھفتھ پس –زاد شدیم ھمین شام آ

موضوع را بھ شورای خود  آزاد کند، اما وقتی خود در ھمان روز اول تخت نشینی ما را

ھ بھ تھم بھ توطیکسانی اند کھ م جناب، اینھا«اظھار می کنند،  می کند، برخی ھاارجاع 

، مشوره نیست کھ آنھا رھا شوند. کی مقابل پدر شھید شما بودند، حال کھ او واقعا شھید شده
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ی اعلی حضرت تبسم می کند و آزاد». دمی داند، شاید آنھا در این مسئلھ دست داشتھ باشن

 ما را تا پیدا کردن قاتل یا قاتلین واقعی پدر خود بھ تعویق می اندازد.

د و اموال اصلی ما در باالی یک درخت آویختھ شا محمد حسین دشمن زمیرپس چند روز 

، او از اعلی حضرت صادر شد. وقتی حکم او گردیداو بھ ارزش چندین ملیون ضبط 

، گفتاعلی حضرت در پاسخ  و شد شبخشخواستار  او. ١: کردھای زیر را درخواست 

فھرست اعمال تو سیاه است؛ شاید خدا ھم نتواند گناھان تو را ببخشد؛ من چگونھ می توانم «

. اعلی شد بھ فرزندان خودو اجازه آموزش حقوق خواستار تامین . او ٢؟ »شما را ببخشم

چنین و پرورش آموزش انجام گرگ می شوند؛ گرگ سرچوچھ ھای «داد، حضرت پاسخ 

خواستار . او ٣». ساختن گرگ ھاست، آنھا انسان نمی شوند در جھت بدتر چوچھ ھا تالش

 را در کناراو نیز رد گردید. او  گور ھمسرش باشد. این خواستقبر او در کنار این شد کھ 

محکوم ش را توسط چند جسد ختند،آویدر آنجا بھ دار  اندند،درخت توت در محوطھ ارگ کش

 در آنجا نگھبانی گماشتند تا. ندت پوشاندو با خاک سس نددر یک گودال انداختحمل کردند، 

 د.نجسد او را انتقال ندھ

امیر با بازی فریب دادن و  سو از یکزاران خانواده بھ این ترتیب، کارنامھ سیاه و نابودی ھ

ھا و جرایم برای کشتن او و سلب  توطیھجعل از سوی دیگر و سیت ھای او حساروی بر 

 تشکر از او پایان یافت.تامین اعتبار و بھ منظور فقط ت لطنس

زیادی  امیرامان هللا خان مقدارشروع شد. طور جدی حکومت ب اکنون سازماندھی مجدد

آموختھ از حکومت ترکیھ را از خسر خود، عالی جناب سردار محمود طرزی معلومات 

مفاھیم . چون محمود طرزی ه بودانقالب ترکیھ خواندبود و در مطبوعات پس از 

، ارتباط نزدیک با آنھا داشت کھبود جوان جذب کرده  ھای موکراتیک را از حزب ترکد

و داماد خود القا کرد. اما شرایط ای شاگرد شھزاده  ھمان مفاھیم را با درد شدید در ذھن

 . بنابرین آنھا اکنونآنھا در نظر داشتندسازگار نبود کھ مردم افغانستان با رژیم دموکراتیکی 

زیرا بھ نظر آنھا را معرفی کردند،  وزارتیطنتی را اصالح کرده و سیستم شکل مطلق سل

بخش ھای است. قبلی پس از رژیم سختگیرانھ  م بھ سوی دموکراتیزه کردنگااین اولین 

کھ با اجازه امیر  شدقرار داده یک وزیر  تلف حکومت مشخص شد و ھر یک در اختیارمخ
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ھای زیر ») نظارت(«وزارت  ،ند. بھ این ترتیبکامل در اداره داخلی خود داشت اختیارات

 ایجاد شدند:  

 عبدالقدوس خان.سردار . صدراعظم (نخست وزیر)، عالی جناب ١

 محمود بیگ طرزی.سردار . ناظر خارجھ (وزیر خارجھ)، عالی جناب ٢

 . ناظر مالیھ (وزیر مالیھ)، عالی جناب میرزا محمود خان.٣

 عالی جناب، مال غالم محمد خان.. ناظر تجارت (وزیر تجارت)، ۴

 . ناظر عدلیھ (وزیر عدلیھ)، عالی جناب محمد ابراھیم خان.۵

 ارتش.فرمانده کل . ناظر حربیھ (وزیر حرب)، عالی جناب سردار محمد نادرخان ۶

 . ناظر معارف (وزیر آموزش)، عالی جناب سردار محمد سلیمان خان.٧

ب علی احمد خان (حال توسط سردار عبدالعزیز . ناظر داخلیھ (وزیر داخلھ)، عالی جنا٨

 خان تعویض شده کھ قبال دستیار اردوگاه اعلی حضرت بود).

 . ناظر زراعت (وزیر زراعت)، عالی جناب عظیم هللا خان.٩

شد کھ در آن وزرای دولت، دستیار اردوگاه اعلی حضرت و بعضی  نیز تشکیل یک شورا

مقصد مناسب می دانست. برخی آنھا را برای این  آقایان دیگر شامل بودند کھ اعلی حضرت

زمانی خواستھ می شدند کھ مسایل وسیع تر مورد ن دیگرا شورا بودند، ھا عضو دایمی

 بحث قرار می گرفت.

، اما ھمچنان کھ قبال وجود داشت، در وظایف وجود دارد زیادیو سردرگمی  اختالط ھنوز

مشخص کھ وظایف  یمقام رسم بوده کھ یک. در افغانستان در حال حذف استبھ تدریج 

و تا حدممکن خارج دارد از حدود اختیارات خود جلوتر رفتھ، فعالیت خود را گسترش داده 

کار ھر چھ «ین بود کھ . اصل استاز حوزه مجاز خود، کار را بھ سمت خود کشانیده ا

 .وجود دارد »ردمن مدر بی برای درآمد و اعتبار و احترام زیاد یفرصت بیشترباشد، بیشتر 

(مستوفی) بود، اما او بسیار عواید  مرحوم میرزا محمد حسین تنھا مدیر ارشد بھ گونھ مثال،

این گونھ عمال نخست وزیر امیر شده بود، با آنکھ چنین مقامی وجود نداشت.  ،بود با ھوش

 ،ود، طوریکھ توسط دولت معین شدولت وجود نداشتکھ اصال در  اختیاراتناروای  تصدی

بود شده  حکومت با مطلق گرایی شطرزی و دامادو بیزاری باعث دوری تا اندازه زیادی 
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ی دست یافتند، بھ جاروب کردن آنھا شروع کردند. بیزارقدرت کھ بھ   بھ مجرد اینو آنھا 

فرضی ھمیشھ -، زیرا این قدرت ھای خودتبدیل شده بودنفرت یتی بھ چنین وضعاز آنھا 

سوئ استفاده فرض شده بودند.  در اصل برای ،و بدتر از آنداشتند مورد سوئ استفاده قرار 

عدالت از  جلوگیریاز مردم و  گرفتن رشوهاختالس پول حکومت،  ،نتیجھ این سوئ استفاده

بھ کھ از آنھا و یکی  ش در میان مردم ایجاد شدامیر و حکومت و انصاف بود. نارضایتی از

چنین سوي خواه امیر است، واقعا بدترین دشمن او بود. بھترین دوست و خیر نظر می رسید

در صدد آنھا  اکنونمحمود طرزی و داماد او پنھان نبود و دقیق ) از نظر مدیریت بداداره (

 .آن انداصالح 

مرحوم وجود  ان امیرنارضایتی عمومی کھ در زم. کرد اما شرایط انقالب آنھا را معلول

راھی برای خروج یافت کھ اکنون انقالب  در کار اثرگزاری ز طریق بخش ھوشمنداداشت، 

در بیرون و خارج از غیرخودخواه، اما بدون تجربھ  انھ وآگاھ ھوشمندی. بی قرار است

بودند.  ، صرفنظر از شکل آنار حکومت بھتردموکراسی بود، اما مردم ناآگاه فقط خواست

بی طرفی در جریان جنگ جھانی می سوختند، مورد آنھا در زیر قیودات امیرمرحوم در 

نان جھان و تالش ھماھنگ برای اتحاد تمام مسلما ستارموقعیت بحرانی ترکیھ خواکھ وقتی 

سازی آن در دفع دشمنان بود. اما امیر کھ بزرگ ترین شاه مسلمان پس از سلطان بود، توانا

کافی کامال شمال غربی ھند مرزھای خالی او در  کرده بود، در حالیکھ تھدید سکوت اختیار

د، نیروی عملیات بھ مقابل را درگیر سازارتش برتانیھ در ھند از  یبزرگتا قسمت بود 

ترکیھ کاھش می یافت و شانس بیشتری برای دفاع از اماکن مقدس مسلمانان در برابر حملھ 

 می آمد. وجود متفقین ب

قبایل آزار و اذیت با جلوگیری از خالفت را رد کرد و حتی  درخواستبرآن امیر افزود 

کھ آن  در حالییاغستان بر حکومت ھند، محدودیت ھای شدید بی طرفی خود را شکست، 

ایجاد احساس قوی ضد برتانوی یک  امراین  .در خارج نفوذ سیاسی او قرار داشت قلمرو

نظامی و سایر اقدامات سرکوب می رخ داد کھ ھند در زیر قوانین  ی. این در زمانکرده بود

شد تا آنھا را با زور  از ارتش دعوتواکنشی مردم ھند صورت گرفت و سوخت. اجتماعات 

حکومتی صورت گرفت و  نومیدانھ باالی اماکنپراگنده سازد. واکنش قوی تر شد، حمالت 
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 ھند برتانویمیان حکومت ھای افغان و  ھنپاسخ داد. مناسبات دوستانھ کحکومت با انتقام 

کامال مستقل افغانستان را  ،آن زمانغالب مطابق با گرایش و امیر جدید  برقرار نشدهھنوز 

آن کھ قبال  مردم ھای برتانوی در باالی ببازتاب ھای بمو ھای مردم ھند . فریاداعالن کرد

کسب روزی پیبرتانیھ و تخت ج و برای تا تبریھ کرده بودند یخارج خود را در زمینھ ھای

غستان با آنھا طنین انداز . کوھھای یاعبور کردندمرزھای شمال غربی ھند از ، بودندکرده 

سمت مردم بھ از . گروھھای با اغراق بھ مناطق مجاور افغان منتقل کردشاید آنھا را و  شد

امیر گزارش  بھ نظر می رسید. این حالت بھقرار بی افغان مرزھای ند و ھند حرکت کرد

در و صلح ، زیرا ھنوز آرامش مطلق دھیمھشدار را شورایش  کافی بود تا او و .داده شد

 . دوبرقرار نشده بداخل افغانستان 

آنھا را برای عبور گذرگاھھا را اشغال کنید و  بھ سربازان گفتھ شد کھ بھ سرحدات بروید،

 طورب برقرار باشد. حکومت برتانیھ افغانستان صلح در بین ھند وچنین گروھھا بستھ کنید تا 

و بھ تمرکز  ھا سوئ تعبیر نمودهآن شگفت زده شد، افسران سرحدی طبیعی با این بسیج 

 واعالن استقالل توسط امیر  ،علت سوئ تعبیر آنھابھ باور من، ھند شروع کردند.  مرزدر 

قامات مسئول کھ در بین نمایندگان غیرمسئول مردم ھند و م ارتباطات محرمانھ ای بود

اعتقاد  را بزرگ نمایی کرد.در ھند ارتباطات ناآرامی . این در جریان بودحکومت افغان 

واقعی و محکم مداخلھ خارجی برای آزادی آنھا از یوغ برتانیھ بر این بود کھ خواستار 

ین زمان گسترش قلمرو خوشحال اند. در ھم بھمقامات افغان بھ نظر می رسید کھ ، است

 جایی کھ وزارت خارجھ، در جریان بودکابل و دھلی در خارجی  ین دفاتردر بارتباطات 

از آن رنج نمی برد؛ و فقره ھای طویلی  ھند وزارت خارجھاستقالل داشت و لحن افغان 

افغان ھا با عزت نفس مستقل در مورد . آن اختصاص داشتو انکار  برای تایید رسمی

مناسبات . افسوس کھ این ش صلح آمیز بودمسایل صحبت می کردند، اما ھدف آنھا ساز

 .مورد دعوا بر سر شکل آن از دست رفتدر ھند برتانوی پلومات ھای یتوسط د

سربازانی کھ برای کنترول گذرگاھھا قابل مشاھده بود. نیز در ارتش  روح ناقرار مردم افغان

د. نستند، بیشتر می دانفرستاده شدند، از ناآرامی ھندیان در مقایسھ با کسانی کھ در داخل بود

مشخص نشده حکومت ھر دو کھ متاسفانھ خط عالمھ گذاری توسط  در مسیر خیبر، جای
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کھ  ندردکشروع  کندن مدافعھی باال رفتھ و بھ ی در خط مرزکوھ ھا ازنیروبخشی از بود، 

سایی از جانب لندی . یک دستھ شناندیدرسبھ نظر توسط مقامات نظامی لندی کوتل مشکوک 

و مدافعان افغان  با کمک ھواپیما فرستاده می شود. نزدیک شدن دستھ شناسایی ھند کوتل

اندازی شروع شده و جنگ اعالن می شود. یردر ھر دو جانب سوی تفاھم تولید می کند، ت

 تیراندازی می کنند. اسلحھ افغان ھا توسطباالی لندی کوتل افغان ھا با چند تفنگ خود 

و جنگ در می دھند پیشروی دستور د. افسران برتانیھ می شوت و ساک هھواپیما بمبارد شد

دار افغان ھا باعث آتش سنگین و پای. می یابدادامھ در کوتل ھ و سواره افغان بین سواره سیک

از پیام افغان ھا معلوم می شود کھ مھمات آن ھا اما می شود.  سواره سیکھ ھاعقب نشینی 

 . خالص شده است

افغان ھا را با حمالت و  ه، بازگشت نمودهھ فھمیده شدی برگشتی سیکپیام توسط نیروھااین 

آن را بدون مقاومت  نموده،کھ پیشروی می کنند. ارتش برتانیھ بھ داخل دتارومار  تکراری

را در دفاع اطراف دره دکھ . آنھا وقت زیادی دنمی سازو در آنجا قرارگاه  هزیاد اشغال کرد

این گزارش وزارت خارجھ کابل است. نظر ھند برتانوی این است کھ افغانستان [ می گذرانند

دگان گره زدن امور توسط نماین آیا این و حمالت بی موردی بھ راه انداخت. نمودتجاوز 

نبود آمادگی  ؟بود و کابل مصمم بھ حملھ بود، یا صرف یک سوی تفاھم افغان در ھند بود

مویید در ھند  افغان ھاکند، اما مشکالت ایجاد شده توسط ھای آنھا نظر دوم را تایید می 

 ].استنظر اول 

 قوا واردفرمانده کل معاون  زیرستان) سردار محمد نادرخان، آن زماندر جانب خوست (و

او شھرک تل را  .کردد و تا تل پیشروی ھ را اشغال نموچند قرارگاه برتانی وزیرستان شد،

کھ فوق  رارگاه برتانیھ در آنجا حملھ کندسربازان کافی نداشت تا باالی ق تسخیر کرد، اما

ز خوست درخواست نمود، اما آنھا معطل ماندند او نیروھای بیشتری ا العاده مستحکم بود.

 .و نرسیدند

بلوچستان شد و چمن و کویتھ را تھدید کرد،  بدالقدوس خان در جانب قندھار واردسردار ع

 یک قرارگاه(جدید -ر داخل قلمرو افغان و تسخیر قلعھپیشروی ارتش برتانیھ داینکھ از بدون 

توسط ارتش برتانیھ . این قرارگاه پس از یک مبارزه دشوار و دفاع سرسخت ) آگاه شودافغان
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با  ین سربازان برتانیھ را از ارتباطشد. سردار عملیات کرد و امیدوار بود تا ا اشغال

 بلوچستان قطع کند.

در جالل مسئول فرمانده کل قوای کھ، شورای افغان پس از درگیری دن زمان، وقتی یدر ھم

تا مسئلھ سوی تفاھم را تحقیق کنند و  بھ نماینده افغان در سیملھ نوشتآباد را سرزنش کرد، 

ھمان ، نداردجانب افغان ھیچ تمایلی برای جنگ  د کھرا مطمین ساز ھند برتانویحکومت 

حکومت ھند گفتگو شد  کامل این جا مشخص است. با وزیر خارجھگی آمادگونھ کھ از نبود 

 ایجاد گردد.متقابل  کھ جنگ باید توقف کند و مناسبات دوستیمد و تفاھم بھ عمل آ

صلح ای درگرفت و دستھ  یداغ شورای افغان مورد بحث قرار گرفت، مناقشھدر  موضوع

بھ آتش بس در نتیجھ و  صورت گرفتبین دو حکومت در ای مکاتبھ بھ دنبال آن برنده شد. 

 .رسیدنمایندگان آنھا در راولپندی  سطو تعیین شرایط صلح تو

عملیات مورد، دو ابالغ شد. در  کھ، خوست و قندھارد – یآتش بس بھ ھر سھ پایگاه عملیات

 ھفعالیت ھای بیشتر ب دستور ترکو بس کھ اعالمیھ آتش  رفت بھ پیشبا موفقیت افغان ھا 

د. سردار محمد نادرخان و سردار عبدالقدوس خان ھر دو مایوس شدند، شورا رسی آنھا

اعضای زیر  ،نند. شورای افغان از میان خوداری کتصمیم گرفتھ بود و آنھا نمی توانستند ک

 :ی نمایندگی راولپندی انتخاب کردا برار

 . عالی جناب علی احمد خان، وزیر دولت در امور داخلھ، رئیس ھیئت.١

 ار محمد یونس خان، حاکم سابق قندھار.. سرد٢

 . عالی جناب غالم محمد خان، وزیر تجارت (او طرفدار دستھ جنگ در شورا بود).٣

 . سردار عبدالرحمن خان، نماینده اسبق افغان در سیملھ.۴

 . سردار عبدالعزیر خان، نماینده اسبق افغان در دھلی.۵

 دفتر عواید بود. . دیوان نرینجن داس کھ دارای مقام بلندی در۶

 . خود من.٧

 منشی غالم محمد خان، سرمنشی دفتر خارجھ کھ او ھم منشی ھیئت بود.. ٨

 متشکل بودند از:برتانوی ھند ھیئت 

 . ُسر ھمیلتون گرانت ، سرکمیشنر والیت سرحدی شمالغربی، رئیس ھیئت.١
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 . ُسر جان مافی، حاال سرکمشنر والیت سرحدی شمالغربی.٢

 موبری.. جنرال ٣

 . نواب ُسر شمس شاه از قالت بلوچستان.۴

 بدیی از راولپندی. . ُسر گوربخش سنگھ۵

 نواب مال بخش خان ترجمان بود. 

رد بحث قرار وضعیت موجود را مو در راولپندی مالقات کردیم، ١٩١٩ما در پایان جوالی 

ھر از سوی تفاھم  دلیلناگھانی مناسبات قبلی بھ  ند کھ قطعکرد دادیم و ھر دو جانب توافق

جنگ باالی حکومت برتانیھ بھ ھمان اندازه کھ و اوضاع روشن ساختھ شد.  بوددو جانب 

حکومت افغان از این می د. نیز غیرمترقبھ بوحکومت افغان  ، برایغیرمترقبھ تحمیل شد

 رگرداند،بافغانستان را مجبور بھ موقف قبلی وابستگی ترسید کھ برتانیھ با استفاده از زور 

حکومت برتانیھ بھ اندازه در آن زمان ، چون وجود نداشتدر آینده نزدیک توقع چنین چیزی 

ھا آرزوی استقالل داشت. امیرحبیب هللا چند روز پیش از بود. افغانستان مدت  کافی درگیر

او خواست . پافشاری داشتقویا باالی این مسئلھ  مرگش نامھ برای وایسرا فرستاده بود و

ھ ک باید داشتھ باشد، بلکھ بھ این دلیلکھ ھر ملت  ھا حق تعیین سرنوشتنھ تن عادالنھ بود،

 یآشکارت اآنھا خدمھ بھ عنوان یک متحد و دوست حکومت برتانیھ بنیز امیرحبیب هللا 

 کرده بود. 

او در  دور نگھ داشت.او دست ھای خود را وقتی تمام ھند فقط چند ھزار سرباز داشت، 

تقاضای  جرمنی مقاومت کرد وشده توسط حکومت ھای ترکیھ و  ارایھوسوسھ ھای برابر 

آن را اطاعت می کرد. افغانستان سزاوار باید  ھ اسالم را کنار گذاشت کھ از نظر مذھبیخلیف

عده شده برایش . حتی پول وحکومت برتانیھ بود، اما چیزی دریافت نکردبزرگ از بخشش 

را زیر فشار قرار داده بود، اما  ھزیادی منابع برتانیجنگ جھانی تا اندازه  داده نشد. البتھ

نھ تنھا ملیون ھا پول او برای متحد قدرتمند خود  دعای افغانستان ضروری تر بود، زیراا

نمی توانست با چند ھزار سرباز پراگنده نیز پس انداز کرد کھ پس انداز کرد، بلکھ ھند را 

را تا حدی امیرامان هللا را خوشحال و ختھ دفاع کند. این موضوع افغان ھای جوان برانگی

افزود برآن، او مجبور بود تا د. تقالل مطلق افغانستان را اعالن کنکھ اس مجبور ساخت
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بود کھ ما در راولپندی باالی  کمایی کند. بھ ھمین دلیلخود حزب جوان را برای پشتیبانی 

اصرار  شرط اصلی صلح بھ عنوان –ھم داخلی و ھم خارجی  – تقالل مطلق افغانستاناس

 می گذاشت تاو افغانستان سالح بر زمین ن متوقف نمی شد، درغیرآن دشمنی ھا کردیم

می  د. چون او مصمم بود ووان یک ملت مستقل تصمیم گرفتھ نمی شسرنوشت آن بھ عن

پافشاری کند، زمان مناسبات خارجی در مورد  آنھای ت کھ اگر حکومت برتانیھ بر ادعادانس

موقعیت را درک کرد و . ُسر ھمیلتون گرانت وجود نداردشمشیر تصمیم  زبھتری ج

 ناطقتخلیھ مد. چیز دیگری کھ افغانستان بدست آورد، تسلیم ش ،اما با اکراه زیاد عالقالنھ،

. این جنگ بود میان دو کشور خط مرزی قبلی حیایو اال شده توسط نیروھای برتانوی اشغ

 .ه بودباطل کرد قبلی راتعھدات تمام معاھدات و 

ھا در آن زمان آن آن  یھر دو. بدست آورد افغانستان استقالل خود را برتانیھ کبیر صلح و

روزی ای را بدست آورد ، اما افغانستان پیبھ شدت می خواستندچیزی را بدست آوردند کھ 

؛ »ممن استقالل خود را با نوک شمشیر خود بدست آورد« ،کندبا آن مباھات  می توانست کھ

ھیچ چیزی، جز صلح با جنگ  ، زیرا آنھانداشت حالیکھ برتانیھ چیزی برای مباھات در

ن . افغانستان از نگاه اخالقی نیز یک پیروزی قاطع بدست آورد. در جریابدست نیاوردند

افغانستان آنچھ کھ بھ موجب آن دو حکومت عقد نگردید،  جنگ جھانی ھیچ پیمانی در بین

 .آوردبھ دست 

برای  برتانوی حکومت ھنداینکھ دلیل لتمردان برتانیھ باید بگویم کھ من دواحترام بھ اما با 

، درک ندھ تعویق انداختبرا  دو حکومتبین  شش ماه دیگر فیصلھ نھایی مناسبات دوستانھ

حکومت برتانیھ خوش نداشت کھ کابل بھ بود.  یک اشتباه بزرگمن این  نمی کنم. بھ نظر

ترک را  یپایاستقالل نورتانوی تبدیل شود، با این حال، برتانیھ کانون حسادت ھای ضد ب

 ان در بین دو قدرت بزرگ قرار دارد. افغانستد تا ھر گونھ کھ دوست دارد، بازی کندکر

نمی تواند ند. این یک سلطنت کوچک است و ھنوز ا یکدیگر ندارکھ ھرگز تمایل دوستانھ ب

ت مبارزه بھ خاطر د. واقعییا دیگری متحد شوو باید با یکی . ادایستبی پاھای خود رو

طور طبیعی برای بکشور نشان داد کھ این ول برتانیھ روی مناسبات خارجی استقالل از کنتر

در این ھند برتانوی حکومت  بی توجھی. اما من از آورد رویروسیھ  کمک ھای آینده بھ
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بیند افغانستان خواھان تا ب؟ شدباالی یک دوره شش ماھھ اصرار چرا . متعجب شدممسئلھ 

نھ دوستارفتار و با بگذرد آزمایشی  است. بگذار شش ماه دوره مناسبات دوستانھ با انگلیس

بھ نظر من فرضیھ ای ، »سزاوار چنین دوستی است«خوب عمال نشان دھد کھ و برخورد 

برتانوی  ھندمی اندازد و این برای روسیھ  خاص کھ او را بھ آغوش شرایطاست در این 

از طریق ، امور بودحل و فصل مجاز بھ و  کھ غالبدر آن زمان . افغانستان طرناک استخ

 نگلیس گفت،اآن پس از  .است کھ خواھان دوستی با انگلیسصلح اعالن کرد ای دستھ 

؛ و مسایل در آنجا »یمنباشم، بیایید شرایط را تعیین ک با شما دوستخوشحال خواھم شد کھ «

اجتناب می شد.  افغان-کنونی اتحاد احتمالی روس خوشایندموقعیت نااز . فیصلھ خواھد شد

مناسبات افغان ھا از رنگ امیزی مودبانھ کمی روسیھ ندارد و  افغانستان عالقھ خاصی بھ

را در بین آنھا امور و  می شدروسیھ  یپلوماسی افغان در نگاهتحکیم دباعث بین المللی 

 .ھموار می کرد

این بود کھ پس از حل  مرتکب شددر سال گذشتھ  برتانوی ندھی کھ حکومت دیگر خطای

افغان توسط آنھا  نمایندهاعزام نشد، در حالیکھ نماینده برتانیھ بھ کابل  و فصل پیمان صلح

وجود روسیھ در کابل  یافت. در آن زمان ھیچ نمایندهدر دھلی  اقامتو اجازه  پذیرفتھ شد

برتانیھ  از نمایندهخارجی در دربار کابل وجود نداشت و  نداشت. در واقعیت، ھیچ نماینده

استقبال گردیده و مزیت ) First come, first serve(» نوبت اول ،اول نفر«بھ عنوان 

آن گونھ کھ در مطبوعات اعالم شد، اتحاد ھا می کرد [ایجاد حکومت برتانیھ خاصی برای 

، می بود مناسبات خارجی جدیدعدیل ت. نتیجھ آن ]از زمان نوشتن این مقالھ صورت گرفت

 .خواھد بودروسیھ نتیجھ طبیعی  گرایش شدید بھو  بودغالب ضد برتانیھ کھ تمایالت  جایی

معاھده دوستی و اتحاد با تنظیم در  نامطلوبیبا اقدامات پلوماسی برتانیھ یدبا کمال تاسف، 

افغانستان را بھ چنین رابطھ صرف شرایط می توانست  ، در حالیکھشکست خوردافغانستان 

گانھ دچنگرفتاری ھای برتانیھ و کنونی ت و ضعف . افغانستان کامال از قدربا انگلیس برساند

از دست داده است. نگرش  ار خود را در ترکیھ، پارس و عربستاناعتب او آگاه است. برتانیھ

کھ  یخمین مردماو را در ت ،سرزمین ھای اشغالی ادعای برتری در ھمھاو در مورد تند 

حالت اینکھ نمایندگان او ؛ و بدترین ، پایین آورده استبھره برداری کنداز آنھا می خواھد 
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ر ادامھ ھمان نگرش اصرار ب ،از مردمبیزاری روند با وجود مشاھده چنین ھر جا کھ می 

در  رفتار خود پیوستھآنھا با این  سازند.نمی سازگار شرایط ند و خود را با مردم و می ورز

می  سرعت پایانبھ را  –حد اقل در ھند  – حال از دست دادن میدان اند و برتری برتانیھ

 .دھند

خود بطور مداوم در حال اصالح امور بین المللی امیرامان هللا خان از زمان تخت نشینی 

 .استافغانستان 

 

 

 

 

 

 

 

 


