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 سرمحقق دکتور محمد شريف ځدراڼ

 

 د غازي امان الله خان شخصيت او کړنې د ختيځپوهانو له نظره

 لنډيز:

ختيځپوهانو د غازي امان الله خان د شخصيت او کړنو په اړه ژورې څېړنې او ليکنې 

موږ سره د هغه د شخصيت او کړنو په څېړلو او روښانولو کې ګټوره کړي دي چې له 

مرسته کوي. که څه هم ختيځپوهانو د غازي امان الله خان د شخصيت او کړنو په اړه 

بېالبېلې نظر يې وړاندې کړي دي، خو ټول په يوه خوله دا تاييدوي چې غازي امان 

ارو ه خپلو کورنيو او بهرنيو چالله خان واک ته په رسیدو سره سمالسي افغانستان پ

کې د يوه خپلواک او آزاد هېواد په توګه اعالن کړ. دی يو هېوادپال، روښانفکر، 

 دموکرات، سمونپال، مترقي او اليق واکمن و.

ختيځپوهانو د غازي امان الله خان کورني اصالحات، لکه د لومړني اساسي قانون 

کو حقونو او آزاديو ورکول، د مطبوعاتو او تصويبول، اتباعو ته د ټولنيزو او دموکراتي

بيان آزادي، د ښوونې او روزنې عمومي او جبري کول، د هېواد د مدني کولو او مدرنيزه 

کولو هڅې بيان کړي او هم يې د دغو اصالحاتو په وړاندې د پوهنې، تمدن او 

 ړ کېده.تعصريتوب د دښمنانو غبرګونونه بيان کړي چې د لويې برتانيې له خوا يې مال 

دغه راز ختيځپوهانو په نړيوال ډګر کې د غازي امان الله خان لومړني سياسي او 

ديپلوماتيک اقدامات او فعاليتونه ستايلي او ليکي چې د ده د ځانګړي استازي محمد 

ولي خان دروازی په مشرۍ ديپلوماتيک هيأت او په خپله د امان الله خان په مشرۍ 

تيکو هڅو په نتيجه کې نه يواځې د افغانستان بشپړه د رسمي سفرونو او ديپلوما

خپلواکي د نړۍ د دولتونو له خوا په رسميت وپېژندل شوه، بلکې افغانستان له انزوا 

 څخه راووت او د ملتونو په ټولنه کې د يوه خپلواک غړي په توګه ومنل شو.
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 آریانا

 سريزه:

پنجشنبې په شپه، ش. کال د جوزا مياشتې په لسمه د ۱۷۲۱غازي امان الله خان د 

نېټه  ۰۱م. کال د می په ۱۹۱۷قمري کال د ذوالقعده الحرام په پنځمه، د  ۱۰۳۱د 

 ۷۳م. کال د اپريل په ۱۱۹۳مخ( او د  ۰۳: ۷۱د پغمان په زرګر دره کې زېږېدلی )

ش. د ثور پنځمه( د ځيګر يا يينې د ناروغۍ له امله د سويس هېواد په ۱۰۰۱نېټه )

کاله يې د  ۰۲حال کې له دنيا سترګې پټې کړې چې  يوه کلينک کې په داسې

کاله يې د يوه بينوا مهاجر په توګه ژوند او مبارزه کړې  ۰۱شهزاده او پادشاه په توګه او 

 مخ( ۳۹۱: ۷۷وه. )

نېټه د افغانستان پاچا  ۷۰م. کال د فبروري په ۱۱۱۱غازي امان الله خان د 

بشپړې خپلواکۍ اعالن وکړ، خو د انګرېزانو اعالن شو او سمالسي يې د افغانستان د 

 د تایید وړ ونه ګرځېد او افغان ملت يې دريمې جګړې ته اړ اېست.

غازي امان الله خان د ملت د بشپړ مالتړ په مرسته انګرېزانو ته نه يواځې ماتې 

ورکړه، بلکې برتانوي استعمارګر يې دې ته اړ ايستل چې د افغانستان خپلواکي په 

وپېژني، دغه راز غازي امان الله خان يو ديپلوماتيک هيأت د اسيا، اروپا او رسميت 

امريکا هېوادونو ته ولېږه او له ځينو دولتونو سره يې دوه اړخيز تړونونه السليک کړل 

او د خپلواک افغانستان تور، سور او زرغون بېرغ د نړۍ د دولتونو د دنګو او دولتي 

 ماڼيو پر سر اوچت شو.

له خان د ګران افغانستان د مدني کولو او عصري کولو لپاره ژور سياسي، امان ال

اقتصادي او فرهنګي اصالحات پيل کړل او په دې لړ کې افغانستان د لومړني اساسي 

قانون، د مطبوعاتو د قانون، د دولتي بودجې، د عصري معارف د يووالي او ملي هويت 

افکارو او مترقي اصالحاتو او  څښتن شو. بې له شکه د امان الله خان منورو

استقاللیت د نړۍ د ختيځپوهانو پاملرنه ځان ته واړوله او له بېالبېلو عینکو يې د امان 

الله خان شخصيت او کړنې وڅېړلې چې موږ په دغه ليکنه کې بحث ورباندې کړی 

 دی.

 د موضوع مبرمیت:

تان ماهیت کې د افغانسباید ووایم چې د امان الله خان د شخصيت او کړنو پېژندل په 

د معاصر تاریخ د يوه نوي باب پېژندل دي. امان الله خان يو لوی منور شخصيت او د 
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 …د غازي امان الله خان شخصيت

هېواد د خپلواکۍ يو مدبر الرښود و او د هېواد د هر اړخيزې پرمختيا او ترقۍ په موخه 

يې ژور اصالحات پيل کړل، داسې اصالحات چې نن هم مهم دي او زموږ هېواد ورته 

ري. بې له شکه غازي امان الله خان د افغانستان د خپلواکۍ د بېرته ګټلو او د اړتيا ل

خپلې واکمنۍ په کورني او بهرني سياست کې د ښو او ګټورو خدمتونو په وجه د يو 

ملي او نړيوال شخصيت په توګه وپېژندل شو او د ختيځپوهانو د پاملرنې او څېړنې وړ 

کې ليدل کېږي چې د غازي امان الله خان وګرځېد. اوس د موضوع مبرميت په دې 

 شخصيت او کړنې د دوی د څېړنو او نظرياتو په رڼا کې وڅېړو او ويې  ارزوو.

 د څېړنې هدف:

د حاضرې ليکنې او څېړنې هدف دادی چې د ختيځپوهانو له نظره د غازي امان الله 

و نکو کړنخان شخصيت او کړنې وپېژنو، درس او عبرت ترې واخلو او د خپلو راتلو 

 مرستندوی يې وګرځوو.

 د څېړنې ميتود:

په ليکنه کې له علمي تاريخي، تحليلي او توصیفي ميتود څخه استفاده شوې او هم 

د اکاډميکو اصولو په رڼا کې د خورا نومياليو ختيځپوهانو پر معتبرو څېړنو او ليکنو 

 تکيه شوې ده.
 

 متن

اصر تاريخ کې يو هغه سياسي او ملي غازي امان الله خان زموږ د ګران هېواد په مع

م. کې يې د برتانوي استعمار پر ضد د افغانستان د ۱۱۱۱شخصيت دی چې په 

خپلواکۍ انقالب پيل، رهبري او بري ته ورساوه. له دې امله په ملي او نړيواله کچه 

ډېرو څېړونکو او مؤرخينو د هغه د شخصيت او کارنامو په اړه څېړنې او ليکنې کړي 

و ټولو په يوه خوله غازي امان الله خان د افغانستان د خپلواکۍ ساالر، د دي. ا

سياسي، اقتصادي او کلتوري اصالحاتو بنسټګر  او د اسالمي نړۍ د خپلواکۍ 

خواخوږی بللی دی. غازي امان الله خان يو داسې افغان واکمن و، چې نه يواځې د 

ستان رښندنو اتل دی، بلکې د افغانافغانستان د خپلواکۍ د بېرته ګټلو د مبارزو او س

په تاريخ کې يواځينی واکمن دی چې د افغاني ټولنې د بنيادي او هر اړخيزې 

پرمختيا له پاره يې يو شمېر بنسټيز کارونه تر سره کړل. د افغانستان د صنعتي کېدلو، 
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 آریانا

 مدني کېدلو او په هېواد کې دعصري ښوونې او روزنې د ودې له پاره يې د ستاينې وړ

پروګرامونه په کار واچول. د ديموکراسۍ په رڼا کې يې لومړنی اساسي قانون او نور 

ګڼ شمېر قوانين تصويب او توشيح کړل، چې بې له شکه د ديموکراسۍ، ټولنيزې او 

 اقتصادي ودې او پرمختيا له پاره يې قانوني اسانتياوې برابرې کړې. 

ه ممتاز او مجلل سلطنتي چاپېريال امير امان الله خان د ماشومتوب له وخته په يو 

کې لوی شو او د نړۍ د پرمختللي معنوي او مادي کلتور له توکو او په ځانګړې توګه 

د شلمې پېړۍ له اروپا سره د ژوندانه د ورځنيو وسايلو له الرې، د بهرنيو اتباعو او 

او د  .هيأتونو سره د ليدنو او خبرو له الرې د پېژندګلوۍ امکانات په واک کې لرل

هېواد د ستر روشنفکر او د هغه د خسر محمود طرزي پوهې او تجربې او هم د 

مشروطيت د غورځنګ د نورو مبارزينو غوښتنو او هدفونو د ده پر تفکر اغېز درلود. 

دغه عوامل او په خپله د غازي امان الله خان فطري او معنوي وړتيا ددې سبب شوه 

ت درک او د هغو الملونو پر ضد چې د هېواد چې د خپل پالر پوپناه کوونکی سياس

بربادي، مادي او ټولنيزه انزوا يې برابروله، د مبارزې بيرغ اوچت کړي. امير امان الله 

خان د هېواد د خپلواکۍ له ګټلو وروسته د زياترو خلکو ترمنځ محبوبيت پيداکړ او د 

ه چې خپل هېواد ل هغوی په هر اړخيز مالتړ يې نوي بدلونونه پيل کړل. هغه غوښتل

سياسي، اقتصادي او کلتوري پلوه د نړۍ د پرمختللو هېوادونو په کتار کې شامل 

کړي. دغه ارمان ته د رسيدو په موخه يې ګامونه اوچت کړل، خو په ځينو برخو کې 

يې د الرې کږلېچونه په پام کې ونه نيول او له بېړې نه يې کار واخيست چې 

 مخونه(. ۱۱۹ -۱۱۲: ۱) ستونزمنې پېښې يې وزېږولې.

امريکايي ليکوال، لوډويک اډاميک د غازي امان الله خان شخصيت او تاريخي 

کړنې داسې بيانوي: ))امان الله خان قدرت ته له رسېدو وروسته وغوښتل چې يو 

ګړندی عمل وکړي، ده نوی حکومت جوړ کړ، د خپل پالر وژونکي يې په سزا ورسول 

کړل چې د هغو له مخې يې افغانستان د ملتونو په ټولنه او داسې ګامونه يې پورته 

مخ( همدغه ليکوال وړاندې زياتوي،  ۱۲: ۷کې د يو خپلواک غړي په توګه راوست.(( )

چې امان الله خان د همدغه غوره هدف د الس ته راوړلو لپاره د محمد ولي په مشرۍ 

پټمبر څخه تر م. کال له س۱۱۷۱يو ديپلوماتيک هيأت وټاکه. نوموړی هيأت د 

م. کال تر اپريل پورې په دې بريالی شو چې له شوروي اتحاد، ايران، ترکيې، ۱۱۷۷
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ايټاليې او فرانسې سره تړونونه السليک او هم يو شمېر نور دولتونه دې  ته وهڅوي 

چې له افغانستان سره هيأتونه تبادله کړي. دغه راز نوموړي هيأت د برتانيې او امريکا 

تو له دولتي مشرانو سره رسمي ليدنې کتنې وکړې. د امان الله خان له د متحده اياال 

خوا د هيأت فعاليتونه د دې المل شول چې افغانستان په نړيوال ډګر کې د يوه 

خپلواک هېواد په توګه د لومړي ځل لپاره د يو شمېر دولتونو له خوا په رسميت 

 مخونه( ۱۷۰، ۱۳۹: ۷وپېژندل شو. )

غټ هدف تر السه کړ کوم چې د هر افغان د زړه غوښتنه وه او هغه د امان الله خان يو 

خپلواکۍ ګټل او په ځيرکۍ سره يې داسې تګالره ووهله چې د هغې له مخې يې له نړۍ 

څخه د افغانستان د آزادۍ په رسميت پېژندنه حاصله کړه. امان الله خان د يو دموکرات او 

که څه هم د امان الله خان مفکوره بشپړ بري ته ونه سمونپال واکمن په توګه ميدان ته راووت. 

رسېده او تر يو حده له وخت څخه دمخه وه، خو بيا هم هغه د شلمې ميالدي پېړۍ يو داسې 

 مخونه(. ۱۳۱ -۱۴۹: ۷انسان و چې د انقالبي عصر هيلې او اميدونه يې لرل. )

ان په فغانانو د امان الله خشوروي ليکوال، ډاکتر کارګون ورته نظر لري او ليکي: ))ځوانو ا

م. پورې له شوروي دولت، انګليس، ايټاليې، فرانسې، المان، پولنډ، بلجيم، ۱۱۷۰مشرۍ تر 

ترکيې، ايران او مصر سره سياسي اړيکې ټينګې کړې او په نړيوال ډګر کې يې د افغانستان 

ړيوال توګه  په ن نړيوال تجريدي دريځ پای ته ورساوه او افغانستان د يوه خپلواک هېواد په

م. کې شاه امان الله خان ۱۱۷۲مخونه( دغه راز په  ۱۹ -۱۲: ۰سياست کې را څرګند شو. )

آسيايي، افريقايي او اروپايي هېوادونو ته د خپل سفر موخې داسې بيانوي: لومړی غواړم د 

يم چې ښخپل هېواد لپاره په اروپاکې شته ښه شيان په ارمغان راوړم. په دوهم ګام کې غواړم و 

 مخونه( ۱۱ -۱۹: ۰افغانستان د نړۍ په نقشه کې خپل ځانګړی ځای لري. )

بې له شکه شاه امان الله خان د هېواد د خپلواکۍ د ټينګښت او پياوړتيا لپاره د 

محمد ولي خان په مشرۍ او هم په خپله د ده په مشرۍ سياسي او ديپلوماتيک 

پل ذات کې د برتانوي استعمار څخه د سفرونه مختلفو هېوادونو ته وکړل او دا په خ

ژغورنې يوه بله غوره وسيله وه. دغه راز د سفرونو په اهدافو کې نړيوالو ته د خپلواک 

افغانستان ورپېژندنه او د سياسي او اقتصادي اړيکو د ټينګولو اود همکاريو جلبول 

دو په ستنېم. کال په جون کې بېرته کابل ته ۱۱۷۹وو. لکه چې شاه امان الله خان د 

سره د خپل اوږده سفر هدفونه يوې غونډې ته په خپله وينا کې داسې بيان کړل: ما 
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دغه سفر د ځان د خوشالۍ په موخه ونه کړ، بلکې نړۍ ته مې د افغانستان د پېژندلو 

 مخ( ۷۳: ۰په خاطر وکړ. )

هندي ليکوال په خپل اثر )اروپا ته د غازي امان الله خان سفرنامه( کې چې په 

م. کال يې کښلی دی، د غازي امان الله خان د سفر په اړه د ده فرمان په ۱۱۷۹

خپله سفرنامه کې را اخيستی دی او د هغه په يوه برخه کې د هغه د سفر موخې په 

 دې ډول بيان شوي دي:

د اوضاع له مطالعې وروسته مو د اروپا د سفر اراده وکړه، ومې غوښتل چې هغه 

و قوانين، د آثارو او دستورونو ترتيب او هم د اصالحاتو، هېوادونه، ددوی اصول ا

انتظام، انکشاف، صنعت، حرفې او د نورو پرمختللو او مجربو چارو د پلي کولو الرې 

چارې په نېغه او په عيني توګه مطالعه او خپل معلومات زيات کړو. د دغو هېوادونو له 

لکو او د حکومتونو او حکومتداريو شاهانو، مشرانو او چارواکو، تمدنونو، مدنيتونو، خ

له طرز او سبک سره اشنا شو، د سفر نتیجې، ګټې او السته راوړنې او تر ټولو مخکې 

 ۱۲: ۴نړۍ ته د انزوا شوي افغانستان ورپېژندل، زموږ غوره او ضروري هدفونه وو. )

 مخ(

ن ماد شاه امان الله خان د فرمان له څرګندونو څخه په ښه توګه جوتېږي چې د ا

الله خان هدفونه څومره لوړ او ملي وو او په ژوره توګه د ده د سياسي او ملي شخصيت 

 انداز په کې څرګندېږي.

شاه امان الله خان په کراچۍ کې د هند ولسونو ته په خطاب کې داسې وويل: 

زما عزيزانو! دا حقيقت بايد تاسو ته روښانه شي: زما په ژوند کې تر ټولو غوره او د 

وړ هدف يواځې دادی چې خپل رعيت د سولې، آبادۍ، ترقۍ او نیکمرغۍ  ارزښت

پوړۍ ته ورسوم، هڅه او کوښښ کوم چې تر خپله وسه د دوی ملي ګټې د آزادۍ او 

مخونه( د دې وينا په يوه بله برخه کې  ۷۹ -۷۲: ۴استقالل په رڼا کې تأمين کړم. )

نوني، او حقوقي مراتبو له مخې يې وويل: زموږ د هېواد ټول اوسېدونکي د اصولي، قا

برابر حقوق لري. هېڅوک دا حق او امتياز نه لري چې هر ډول فضيلت، برتري او 

اقتدار پرته له استحقاق څخه د خپل قدرت په قلمرو کې وساتي او داسې وښيي چې 

 ګويا دغه ټول يې په ارث راوړي دي او په هغه کې ملکيت او تصاحب لري.
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تجربه رسېدلې چې زورواکي له قانون، فطرت او طبيعت سره په په نړۍ کې دا په 

تضاد کې دي او زه په دې باندې باور او ايمان لرم چې ټول انسانان مساوي مقام 

 ۷۱ -۷۲: ۴لري، يوازې د فضيلت او تقوا پر بنسټ زموږ ترمنځ تفکيک کېږي. )

 مخونه(.

د سندهي پارسي ژبو غازي امان الله خان د همدغې وينا په يوه بله برخه کې 

وروڼو د سپاسنامې د همدغې جملې )افغانستان فرزند ايران است( په اړه داسې 

وويل: زه پر دې خبره وقوف او باورمند نه يم چې لرغونی او قديمي افغانستان چې 

څلورزره کاله ځالنده تاريخ لري د يوه داسې هېواد زوی وي، په داسې حال کې چې 

 مخ( ۰۷: ۴حاظ د قديمي پالر په مقام کې ځای لري. )افغانستان په تاريخي ل

د شاه امان الله خان له ځوابه ښکاري چې نوموړی پر خپل لرغوني تاريخ پوهېده 

نو ځکه يې خپل هېواد د يوه لرغوني او قديمي هېواد په توګه معرفي کړ. حتی اوس 

چې  مهال هم ځينې پارسيان ورته څرګندونې کوي، خو تاريخي واقعيت دا دی

پارسيان د لرغونې آريانا له الرې پارس ته کوچېدلی، مېشت شوي او پارسي تمدن 

 يې وروسته رامنځ ته کړی دی.

د غازي امان الله خان د سفرنامې په کتاب کې راغلي چې د بمبيي د دونګری په 

نېټه يوه لويه غونډه  غازي امان  ۱۹م. کال د دسمبر مياشتې په ۱۱۷۲ډګر کې د 

ه د هرکلي په موخه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د هند د نورو مشرانو الله خان ت

تر څنګ د مهاتما ګاندي مېرمن محترمه کستوری بايی هم حاضره وه او غازي امان 

الله خان ته يې د ګاندي جي سالمونه او نيکې هيلې وړاندې کړې او په ډېر درنښت 

ودانی يې ورته ووايه او په ضمن کې  د غازي امان الله خان له خوا و منل شوې او کور

غازي امان الله خان د ګاندي جي د شخصيت په اړه داسې وويل: زه مهاتما ګاندي 

 د لوی هند د يوه بهادر، شجاع، صادق او صديق انسان په توګه پېژنم.

خورې! زما د سالم له رسولو وروسته، محترم مهاتماجي ته، زما له خوا وواياست 

 مخ(۹۹: ۴دوست او ډېر د زړه له کومې دوست يم. )چې زه يې ورور، 

بې له شکه په سيمه کې د برتانوي استعمار پر ضد د غازي امان الله خان او ګاندي 

جي مبارزې د ملي آزادي بخښونکو غورځنګونو يو غوره او الرښوونکی تاريخ جوړوي. همدا 
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تشريف راوړی و او د آزادۍ دليل و چې د غازي امان الله خان ليدنې ته مېرمن کستوری 

 نیک احساسات يې له افغان مشر سره شريک کړل.

م. کال د دسمبر ۱۱۷۲د غازي امان الله خان په سفرنامه کې راغلي چې د 

نېټه افغان مشر د مصر په پارلمان کې وينا وکړه او د خپلې وينا په يوه  ۰۱مياشتې په 

يد ذغلول په باب داسې وويل: دا برخه کې يې د سيد جمال الدين افغان او احمد سع

دواړه لوی او ممتاز شخصيتونه وو که څه هم په ظاهر کې د دوی د ژوند شمع مړه ده، 

خو د ختيځ دغه دوه لوی او پوه شخصيتونه، زموږ په زړونو کې ژوندي دي او د ټولنو د 

 مخ( ۱۳۹: ۴اجتماعي، فرهنګي او سياسي ژوندانه پر تيارو زاويو باندې رڼا اچوي. )

( مه نېټه په ايټاليا کې د ۱۱م. کال د جنوري په )۱۱۷۹غازي امان الله خان د 

لوی پاپ سره ليدنه وکړه. اعليحضرت امان الله خان په دې ليدنه کې د لوی پاپ په 

وړاندې له مذهبي تشريفاتو او دستور سره سم ټيټ او په ګونډو نه شو او نه يې د هغه 

زړورتيا او ادب پر بنسټ يې له پاپ سره روغبړ وکړ.  السونه ښکل کړل، بلکې د ډېرې

د غازي امان الله خان دغه ډول ديپلوماتيک چلند د هغه پر استقالليت او لوړ سياسي 

 تفکر باندې داللت کاوه.

مه نېټه د جرمني له  ۷۲م.کال د فبروري په ۱۱۷۹غازي امان الله خان د 

برګ د امان الله خان د سفر په اړه  ولسمشر مارشال فائیندن برګ سره کتنه وکړه او

داسې وويل: زه د لوی اعليحضرت سفر جرمني هېواد ته د قدر وړ بولم او په ډېر وياړ 

د زړه له اخالصه او مينې خپل نيک احساسات وړاندې کوم او زه باور لرم چې 

اعلیحضرت د يو الیق، متفکر او د سليم عقل د څښتن او وطن ته د صادق خادم په 

خدمت کوي او زما هيله دا ده چې په ډېر نژدې وخت کې افغانستان د حيرت  توګه

 مخ(۱۷۹: ۴وړ ترقۍ شاهد واوسي. )

له بده مرغه چې دغه اليق، متفکر او وطن ته صادق خادم انګرېزانو او د هغوی 

ګوداګيانو پرې نښود چې افغانستان د آبادۍ او ترقۍ لوړې پوړۍ ته ورسوي. هغوی 

د نجونو د زده کړو او د علم او لوړ فرهنګ د رواجولو په ګناه محکوم او امان الله خان 

 کافر وګاڼه او د وطن پرېښودلو ته يې اړباسه!

م. کال په مارچ کې غازي امان الله خان لندن ته ورسېد او د لويې ۱۱۷۹د 

برتانيې پادشاه هزمجستی کنګ جارج د يوې مېلمستا په ترڅ کې غازي امان الله 



  

9 

 

 …د غازي امان الله خان شخصيت

اسې وويل: د افغانستان پادشاه اعليحضرت شاه امان الله خان تاسې يو خان ته د

روشنفکره او روښان ضميره شخصيت ياست، زه د زړه له کومې پر دې اعتراف کوم 

چې ستاسو د واکمنۍ پر مهال افغانستان د پرمختګ په لور روان شوی دی او زه دغو 

م چې الله تعالی تاسو ته اوږد، برياوو ته د مينې او دلچسپۍ په نظر ګورم او دعا کو 

سالمت او با عزته ژوند در کړي څو د افغانستان د ترقۍ او آبادۍ دغه لړۍ زياته 

 مخ( ۱۰۳: ۴وغځېږي. )

خو په واقعيت کې د کنګ جارج دغه خبرې د زړه له تله نه وې، بلکې دا ټولې 

ال د ځوان خبرې غولوونکې وې، ځکه انګرېزانو د غازي امان الله خان د سفر پرمه

اماني حکومت د راپرځولو لپاره الس په کار و چې ډېره ښه بېلګه يې د ملکې ثريا د 

 لوڅ جعلي تصوير جوړول او په افغانستان کې خپرول.

انګرېزۍ نوميالۍ ورځپاڼه ))لندن ټايمز(( د غازي امان الله خان سفر او 

ت دا فر او سياحشخصيت په الندې ډول بيانوي: موږ ته د افغانستان د پادشاه س

موقع په الس راکړه چې د يوې ښکلې او جميلې ملکې او پاچا هر کلی وکړو، دا 

هغه تاجدار دی چې افغان ملت يې مترقي او پرمختللې نړۍ ته د يوه ممتاز 

مخ( د امان الله خان د سفر ۱۴۲: ۴حيثيت په توګه وروپېژند او شامل يې کړ. )

افغانستان د يوه خپلواک هېواد په توګه له موخو څخه يوه موخه همدغه وه چې 

نړۍ ته وروپېژني. نوموړی په دې ستر تاريخي کار کې بريالی شو او د نړۍ په 

 ډېرو هېوادونو کې د خپلواک افغانستان ملي بيرغ اوچت شو.

د پولنډ جمهور رئيس هم غازي امان الله خان ته په خطاب کې وويل: نن ورځ 

افغانستان په نصيب شوي دي، ستاسو د هڅو نتیجه  هغه بدلونونه او برياوې چې د

ده. زموږ د خوښۍ او دلچسپۍ وړ دي او په دې برخه کې الزياتې برياوې درته غواړو. 

 مخ(۱۳۷: ۴)

م. کال په می مياشت کې مسکو ته ورسېد او د يوې ۱۱۷۹غازي امان الله خان د 

وږ د داسې وويل: ممېلمستيا په ترڅ کې پوځي مشر وروشيلوف ده ته په خطاب کې 

اعليحضرت لوی شخصيت ته درنښت کوو ځکه د ده په وخت کې افغانستان خپلواکۍ 

ته ورسيد. د اعليحضرت د استقالليت او آزادۍ خوښونې ثبوت په دې کې ښکاري او 

راز يې په دې کې نغښتی دی چې له خپلو هېوادوالو سره په وطني او ورور ګلويزه 
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خان د افغانستان د مملکت د رئيس او د ملت د رهبر په  طريقه چلند کوي، امان الله

توګه د نورو شاهانو په څېر سلوک او رويه نه کوي، خپل ځان د بل چا مخلوق نه ګڼي، 

د نورو شاهانو په څېر انسانانو ته د اهانت او حقارت په سترګه نه ګوري، خپلو قومونو 

د خلکو خادم ګڼي او ټولو ته د ته د زر خريد او بنده په سترګه نه ګوري، بلکې ځان 

 مخ( ۱۳۹: ۴برابرۍ او ورورۍ په حيث قايل دی. )

د امان الله خان د سفرنامې له يو شمېر غوره څرګندونو دا تاريخي واقعيت ښه 

څرګندېږي چې د ختيځ د آزادۍ د مخکښ غازي امان الله خان کړنو او شخصيت 

له شکه د آزادۍ، برابرۍ او ترقۍ څومره انساني او نړيوال اړخونه درلودل. هغه بې 

 لوی علمبردار و.

امريکايي ليکوال، ګريګوريان د غازي امان الله خان د سفر په اړه ليکي: د 

آکسفورد پوهنتون رئيس د افغانستان امير او ملکه ثريا د لمر او سپوږمۍ په نامه 

نه کې روښاونومول چې له ختيځ څخه راغلي وو او د پاچاهۍ دغه واټن يې په لوېديځ 

 مخ( ۰۱۱: ۳کړ.(( )

ګريګوريان وړاندې زياتوي چې د امان الله خان لوی سفر د ده يوه شخصي بريا 

وه. معلومات او پوهه يې د مدرن تمدن څخه تر السه او په لسګونو رسمي او غير 

رسمي تړونو نه يې السليک کړل، چې د افغانستان لپاره يې په نړۍ کې د اړيکو 

اکړ. د هغه هيله دا وه چې نړۍ افغانستان په رسميت وپېژني او ټينګولو ځای پيد

کوالی شو  ووايو چې په دې الره کې له فنالنډ، سويس، بوليویا، ليتوانيا، ليبريا او 

لهستان سره د دوستۍ او مستقلو تړونونو د السليکولو دليل وړاندې کړو. همدارنګه 

اوې قتصادي اړيکو په ټينګولو کې بريله المان، ايټاليا او فرانسې سره د سياسي او ا

او د هند د دروازې په توګه د افغانستان د ستراتيژيک موقعيت ټاکل د يوه غوره هدف 

په الس راوړل و. امان الله خان دخپل سفرپه اوږدو کې جنګي تجهيزات راونيول او د 

. ېفرانسې، ايټاليې او المان له بېالبېلو تخنيکی خدماتوڅخه يې عکاسۍ واخيست

دانې  ۱۰دغه راز يې له کوربه هېوادونو څخه نفيس سوغاتونه په الس راوړل، لکه 

 مخ(  ۰۷۳: ۳طيارې، دوه تراکتوره او يو موټر ) 

فيصده خاوره د  ۲۷م. کال د نړۍ ۱۱۱۱شوروي ليکوال، تيپلينسکي ليکي، پر

تر  فيصده د نړۍ نفوس د استعماري دولتونو ۹۱استعمارچيانو تر واک الندې وه او
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م. کال د می په شپږمه برتانوي هند د افغانستان  ۱۱۱۱استبداد او ظلم الندې و. د 

پر ضدرسمي جګړه اعالن کړه اودرې لکه پنځوس زره مجهز پوځ يې د افغانستان په 

لورسوق کړاو د دغه لوي استعماري پوځ په وړاندې څلوېښت زره غير منظم او کمزوری 

وځ ترڅنګ يو داسې ملت ودرېدچې دژوند پرځای يې افغان پوځ ودرېد، خو د افغان پ

شهادت بهترګاڼه، په کلکه يې غوښتل چې له خپل هېواد او خپلواکۍ څخه دفاع 

وکړي او په نتيجه کې افغانان د امان الله خان په مدبرانه مشرۍ بريالي شول.  واک 

ل د فبروری م. کا۱۱۱۱ته له رسېدو وروسته د امان الله خان لومړنی اقدام دا و چې د

نېټه يې افغانستان په خپل داخلي او بهرني سياست کې د يوه بشپړ خپلواک  ۷۹په 

م. کال د مارچ په درېمه نېټه د برتانوي  ۱۱۱۱هېواد په توګه اعالن کړ. دغه رازيې د

هند واکمن چلمسفورد ته يو ليک واستاوه او په هغه کې يې ورته ليکلي ووچې 

واني توافقليکونه او تړونونه چې د پخوانيو افغان واکمنو افغانستان وروسته له دې پخ

له خوا د برتانوي واکمنو سره السليک شوي وو، نه مني. دليک په ځواب کې انګريزانو 

جګړه ونښلوله، خوله ماتې سره مخامخ شول. امان الله خان په ډېرې هوښيارۍ سره 

اکي ې او د افغانستان خپلو له شوروی او نورو اروپايي هېوادونو سره اړيکې ټينګې کړ 

 مخونه (  ۷۰،  ۹:۱۳وپېژندله. ) يې په نړيوالو

په شوروي دايرة المعارف قاموس کې د امان الله خان دشخصيت په اړه داسې راغلي: 

م. کې وفات شوی دی. دی  ۱۱۹۳م. کال زيږيدلی او په  ۱۹۱۷امان الله خان په 

. ده د لويې برتانيې پرضد ملي آزادي م. پورې د افغانستان پاچا و ۱۱۷۱څخه تر ۱۱۱۱د

م. کې يې له انګرېزانو د افغانستان خپلواکي  ۱۱۱۱بخښونکې جګړه رهبري کړه او په 

م. کې يې له شوروي اتحاد سره د دوستۍ، بېطرفۍ او د  ۱۱۷۹م. او  ۱۱۷۱وګټله. په 

قتصاد او انه تېري تړونونه السليک کړل. دامان الله خان اصالحاتو د افغانستان د ملي 

: ۹فرهنګ د پرمختيا زمينه برابره کړه او د هېواد ملي استقالل يې پياوړی او ټينګ کړ. ) 

 مخ( ۴۲

ډيويډالين په خپل اثر) غچ او سزا( کې ليکي، چې داميرحبيب الله له وژلو وروسته 

امان الله خان چې د کابل والی و د سلطنت واګي په الس کې ونيولې او ورپسې يې د 

ې پرضد جنګ يوه اساسي موضوع وبلله او د جهاد په نامه يې لر او بر افغانان يو برتاني

کړل او د خپلواکۍ ګټلو جګړه يې ونښلوله. په داسې حال کې چې برتانوي طيارو جالل 
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آباد او کابل بمبار کړل، روس کيپيل غوښتل چې ترکابله وړاندې والړ شي، خو هغوی 

که يې ماتې وخوړه او د متارکې له اعالنولو وروسته د د تاريخ درسونه هېر کړي وو، نو ځ

سولې ډېرې خبرې وشوې او باالخره امان الله خان خپله آزادي وګټله. برتانيې د ډېرې 

اوږدې مودې له کنترول او د بې حده مصارفو سره سره و نه کوالی شول چې د بهرنۍ 

 -۷۳۹: ۲. )ای ته ورسېدهپاليسۍ له مخې ځينې قوتونه هلته وساتي او ټوله کيسه يې پ

 مخونه( ۷۱۳

د امان الله خان د خپلواکۍ غوښتنې اراده د ډيويدالين په څرګندونو کې له ورايه 

ښکاري او څرګندېږي چې امان الله خان د افغانانو په اتفاق د نړۍ تر ټولو ستر 

 .استعماري ځواک ته ماتې ورکړه او خپل هېواد يې له استعمار او اسارت څخه وژغوره

همدا دليل دی چې د امان الله خان کړنو او شخصيت ته په ملي او نړيواله کچه په 

 درنه سترګه کتل کېږي او افغانان يې د يوه لوی اتل او غازي په توګه نمانځي.

م. کال د مارچ په درېمه امان الله ۱۱۱۱شوروي ليکوال، خالفين ليکي، چې د 

ې زه پاچاهۍ ته رسيدلی يم او د خان د هند ويسرا ته په رسمي توګه وليکل چ

افغانستان خپلواک او آزاد حکومت تيار دی چې ستاسو د مقتدر حکومت سره د 

سوداګرۍ ګټور تړون السليک کړي. د ))خپلواک او آزاد حکومت(( په توګه د افغاني 

مخ( ۱۱۹: ۱حکومت ښودلو تر ډېرې مودې پورې برتانوي واکداران سرګيچ کړي وو. )

د غازي امان الله خان جرأت او مېړانه وه چې د لويې برتانيې په وړاندې  بې له شکه دا

 يې افغانستان يو خپلواک او آزاد هېواد اعالن کړ او د عمل جامه يې ور واغوسته.

په لوی شوروي دايرة المعارف کې د غازي امان الله خان په اړه داسې راغلي: 

م. کال د جون په شپږمه نېټه ۱۹۱۷امان الله خان د امير حبيب الله خان زوی د 

م. کال ۱۱۱۱م. پورې د افغانستان پادشاه و. د ۱۱۷۱څخه تر  ۱۱۱۱زېږېدلی  او د 

نېټه يې د افغانستان  ۷۹نېټه واک ته ورسېد او د فبرورۍ په  ۷۱د فبرورۍ په 

خپلواکي اعالن کړه. د امان الله خان او والديمير ايلچ لېنين ترمنځ د متقابلو دوستانه 

م. کال د شوروي روسيې او افغانستان ترمنځ ۱۱۱۱يکونو او پيغامونو په نتيجه کې په ل

م. ۱۱۷۹شوروي تړون، په  -م. کې افغان۱۱۷۱شوې. په ديپلوماتيکې اړيکې ټينګې 

کې د افغانستان او شوروي ترمنځ د بېطرفۍ او د يو او بل په چارو کې د نه مداخلې تړون 

داخلي اصالحات چې د ځوانو افغانانو د مفکورو پر بنسټ السليک شو. د امان الله خان 
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متکي وو او د متمرکز حکومت او په اقتصادي برخه کې د بورژوازي اصالحاتو غوښتونکي 

م. کلونو انتي ۱۱۷۱ -۱۱۷۹وو خورا تاریخي اهميت درلود. د بچه سقاو په مشرۍ د 

ته ده، لومړۍ استعفأ او وروسدولتي مظاهرو چې د برتانوي امپرياليزم له خوا يې مالتړ کې

 مخ(۳۳۳: ۱۳وطن پرېښودلو ته اړ کړ. )

په لوی اسالمي دايرة المعارف کې د امان الله خان په اړه داسې راغلي: د 

افغانستان لومړنی پاچا او د امير حبيب الله خان بارکزي دريم زوی چې مشروطه 

 ګه اعالن کړ.شاهي حکومت يې په هېواد کې جوړ او ځان يې د پادشاه په تو 

امان الله خان د ځوانۍ له وخته د خپل خسر او استاد محمود طرزي د افکارو 

پلوی و او په دې نامه يې شهرت درلود. طرزی ډېر کلونه په ترکيه کې اوسيدلی و او 

د سيد جمال الدين اسعدآبادي د عقايدو او افکارو څخه متاثر و کله چې افغانستان 

جدد غوښتونکو افسرانو او له امان الله خان سره يې اړيکې ته راغی له منورينو او ت

ټينګې او هغوی ته يې زياته پاملرنه وکړه او په نتيجه کې يې د افغانستان د ځوانانو 

ټولنه او د سراج االخبار اوونيزه رامنځ ته کړل. دغه ټولنه د افغانستان په سياسي، 

ونونو غوښتونکې وه او امان الله اقتصادي، ټولنيزو او فرهنګي برخو کې د ژورو بدل

خان چې د امير حبيب الله خان د پلويانو او خلکو ترمنځ نفوذ او محبوبيت درلود، د 

 مخ( ۱۲۱: ۱۱پالر په دربار کې د دې جريان استازی و. )

بريتانکا دايرةالمعارف چې د انګلستان یو له مهمو اکاډيميکو او علمي آثارو څخه 

اړه داسې ليکي: ))د حبيب الله خان تر مړينې وروسته د هغه دی د امان الله خان په 

دريم زوی امان الله خان په کابل کې واک ته ورسید او لومړنی کار یې دا و، چې 

افغانستان يې په کورنيو او بهرنيو چارو کې د يوه بشپړ هېواد په توګه اعالن کړي او 

کومت د پاملرنې وړ ونه خپله پرېکړه يې د هندوایسرای ته ولېږله، خو د هند ح

ګرځېده، له همدې امله د لويې برتانیې او افغانستان ترمنځ دريمه جګړه ونښته )می 

م.( جګړه د متارکې او د سولې د خبرو په نتیجه کې پای ته ورسيده او انګرېزانو ۱۱۱۱

 د افغانستان خپلواکي په رسميت وپېژندله.

 سره ديپلوماتیکې اړيکې ټينګې امان الله خان له جګړې وروسته له بهرنۍ نړۍ

کړې او د اروپايي هېوادونو په څېر يې په کورنيو اصالحاتو الس پورې کړ او دا الس ته 

راوړنه د هغه لومړنی هدف و. د ده اصالحات د خلکو د يوې ډلې له مخالفت سره 
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م. کال په ۱۱۷۱مخامخ شول، هغوی چې د هېواد له عصري توب سره مخالف وو. د 

ې کورنۍ جګړه پيل شوه او د الروهونکو مشر حبیب الله کلکاني له دې جنوري ک

 مخ(. ۷۴۴: ۷۳جګړې ګټه پورته کړه، امان الله يې هېواد  پرېښودلو ته اړ اېست. )

رښتیا خبره ده چې امان الله خان د خپلواکۍ ګټلو او په هېواد کې د مترقي او 

 تل چې افغانستان يو متمدن اواړینو اصالحاتو قرباني شو، هغه په رښتیا سره غوښ

 پرمختللی هېواد شي، خو انګرېزانو پرې نښود او د ده پر ضد يې بغاوتونه را وپارول.

امريکايي دايرة المعارف د غازي امان د شخصيت او کړنو په اړه داسې ليکي: ا 

م. پورې د ۱۱۷۱څخه تر  ۱۱۱۱امان الله خان د امير حبيب الله خان زوی د 

چا و او غوښتل يې چې افغانستان د لوېديځو هېوادونو په ليکه کې افغانستان پا

م. ۱۱۱۱ودروي هغه پرېکړه وکړه چې هېواد يې بايد په بشپړه توګه خپلواک وي او په 

کال يې خپلواکي واخيسته او د خپلو بهرنيو اړيکو په ټينګولو سره يې د لويې برتانيې 

م. ۱۱۷۰داخلي اصالحاتو کې يو هم د ګټې تر پښو الندې کړې. د امان الله خان په 

کال اساسي قانون و او دغه راز يې د هېواد د مدرنيزه کولو په موخه مهم ګامونه 

م. کې يې اروپا ته سفر درلود او هېواد ته په ستنيدو سره يې زده ۱۱۷۲واخيستل. په 

کړې عمومي او اجباري کړې او ښځو ته يې د زده کړو ترڅنګ نورې ټولنيزې آزادۍ 

هم ورکړې. د امان الله خان دغو اصالحاتو د مذهبي او قومي مشرانو قهر را وپاراوه 

او د ناخوښۍ په دې فضا کې يوه مشهور غله او الرې وهونکي بچه سقاو وکوالی شول 

م. کې کابل ونيسي. امان الله خان هر څه پرېښودل او له هېواد څخه ۱۱۷۱چې په 

 مخ(۷۱۹: ۱۷والړ. )

و اصالحاتو د امان الله خان پرضد خلک را ونه پارول، بلکې لويې زما په عقيده دغ

برتانيې د امان الله خان څخه د غچ اخيستو په خاطر د خپلو جاسوسانو او مالتړيو په 

وسیله خلک راوپارول او اماني دولت ته يې سقوط ورکړ. د لويديځ توطيی ال تر اوسه 

په هغه او دغه نامه سره جنګوي او  هم په افغانستان کې روانې دي. په خپلو کې مو

 غواړي چې د افغانستان او سيمې پر ځمکنيو زېرمو باندې واکمن شي.

نهرو ليکي، امان الله خان د خپلواکۍ په ګټلو سره په آسيا او اروپا کې خپل باور 

لوړ کړ او له دې امله انګرېزانو د ځان دښمن باله. امان الله خان په يوه وروسته پاتې 

کې بدلونونه او اصالحات پيل کړل او غوښتل يې چې افغانان په يوه نوې  هېواد
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پرمختيايي الره روان کړي. امان الله خان په ظاهري توګه په ترکيه کې د مصطفی 

کمال پادشاه الره تعقيبوله او هڅه يې کوله چې په بېالبېلو طريقو د هغه چارې تقليد 

ستلو ته اړ کړل، خو شايد امان الله د کړي او حتی افغانان يې اروپايي لباس اغو 

مصطفی کمال په شان وړتيا نه درلوده، مصطفی کمال مخکې له دې چې اصالحات 

پيل کړي خپل ملي او نړيوال موقعيت يې ټينګ کړی و. غښتلی او مجرب پوځ يې تر 

شا درلود او د خپل هېواد د خلکو ترمنځ يې خورا زيات باور او محبوبيت تامين کړی 

و امان الله خان چې بې له احتياطه چارې پيل کړې له سترو ستونزو سره مخامخ و. خ

 مخونه( ۱۳۳۰ -۱۳۳۷: ۱۰شو، ځکه افغانان د ترکانو په نسبت ډېر وروسته پاتې وو. )

د ) االهرام ( جريدې، غازي امان الله خان د يوه رښتني او خپلواک واکمن په توګه 

ستا يلی دی، نوموړې جريدې د  خپلواکۍ په اړه د غازي امان الله خان ويناپه دې 

: ۰ډول رانقل قول کړې ده: خپلواکي په هديه نه ورکول کېږي، بلکې ګټل کېږي. ) 

 مخ( ۷۱

دق حسين صديقي په خپل تاريخي ناول. دوشيزه هندي ليکوال موالنا محمد صا

کابل ) انقالب افغانستان( کې د غازي امان الله د شخصيت په باب ليکي، د پاچا او 

رعيت اړيکې ډېرې په زړه پورې دي، ځوان نېکمرغه پاچا امير امان الله خان پر تخت 

خانې رفت کار ناست دی، ملک د اقتصادي پياوړتيا په لور ګامونه اخلي، د صنعت او ح

هره خوا پرانيستل کېږې او کارکوي، د حکومت له خوا د دغو  کارخانو له خاوندانو سره 

مرستې کېږي او درناوی يې کوي او پر ټول ملک د خوښۍ او خوشالۍ دوره راغلې ده. 

مخ( دغه راز يو بل هندی ليکوال ښاغلی عزيز هندی چې د غازي امان  ۱۳۹: ۱۴) 

مهال په کابل کې و، ليکي، که د غازي امان الله خان پر ځای  الله خان د واکمنۍ پر

د افغانستان د سلطنت واګې د کوم کم عقل او بې زړه سړي په الس کې وای، نو څوک 

ويالی شي چې د افغانستان هېواد به دومره ژر د نورو هېوادونو سره مانوس او هغوی به 

ه جاذبه موجوده وه چې د پېژندالی وای، په همدې مانويست او پېژندنه کې هغ

هندوستانيو په زړونوکې يې غازي امان الله خان ته ځای ورکړ او هغه ويره چې د افغانانو 

د نوم په اوريدلو سره به په دوی کې راپېدا شوه اوس په ډېره چټکتيا له منځه والړه او زه 

 مخ(  ۳۲۱: ۱۳)  د افغانستان خپلواکي د دې کار يواځينی سبب بولم.
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م. کې په  ۱۹۱۳امريکايې ليکوال فلېچر ليکي، چې نوی ټولواک امان الله خان په 

پغمان کې زېږېدلی و. هغه د خپل پالر او نيکه غوندې له قده ټيټ اومنډلی سړی و، ډېر 

ښه سوارکار، ښه نخښه ويشتونکی او د ښکار ليوال و. هغه زيات فعال او تکړه و او تر خپل 

ونو سره مينه درلوده، خو د خپل پالر په شان يو نرم سړی و، ښه پالر يې لږ له جنسي کار 

روزل شوی و او د بهرنۍ نړۍ په برخه کې د پوره معلوماتو خاوند و او د غربي کلتور تر 

اغېزې الندې تللی و. سر زوري، احساساتيتوب، بې ثباتي او هر دم خيالي د هغه 

کې د روحي ناروغۍ پولې ته ورسيدې کمزورتياوې وې چې د ژوندانه په وروستيو کالونو 

مخونه( د فلېچر په ليکنه کې د غازي امان  ۷۳۲ -۷۳۹: ۱۹م. کې مړشو( ) ۱۱۳۱)په 

م. او ۱۹۱۷الله خان د زېږيدو او مړينې نېټې سمې نه دي. افغاني منابع دغه نېټې 

 م. را په ګوته کوي  او سمې دي.۱۱۹۳

خان يو داسې واکمن و چې د ده په  امريکايي ليکواله ريه تالي ليکي، امان الله

شان نه په ختيځ او نه په لوېديځ کې و، هېڅ باچا پرته له ساتوونکو او کش فش څخه 

کوم ځای ته نه تللو، خو بر عکس امان الله خان هر ځای ته پرته له پېژند ګلوۍ تګ 

وی داو راتګ کا وه او له خلکو سره يو ځای کېده، افغانانو فکرکاوه چې کوم شخص د 

تر څنګ والړ دی، شايد امان الله خان وي، شايد هغه په واټ کې وويني چې د يو چا 

سره د خبرو اترو په حال کې دی، کورنۍ پر ده باندې اعتراض وکړ چې د لرګيو پل 

يې د ده د موټر له تېريدو څخه مخکې له منځه وړی و. امان الله خان وويل، چې د 

امان الله خان هغه څوک و چې د انګليس سفير  افغانستان ملت، زما ساتونکی دی.

ته يې په ستوري ماڼۍ )د افغانستان د اوسنۍ خارجه وزارت ودانۍ( کې داسې وويل: 

زما د دربار وينا دې په ياده ده، ما ويلي وو چې هر څوک پر افغانستان يرغل وکړي 

، زه ويې ويلغاړه يې پرې کوم د برتانيه سفير د امان الله خان خبرې غوڅې کړې او 

خدای په امانۍ ته راغلی يم چې له تاسو سره په ځانګړې توګه خدای په اماني وکړم 

او د کومې رسمي موضوع په اړه بحث او خبرې نه کوم، شاه غلی شو او د هزاره جات 

يو استازی له چوکۍ والړ شو او ويې ويل: زه تيار يم چې د هزاروو ټول وګړي له شاه 

تخت نه قربان کړم او په همدې ډول يو هندو افغان کټ مټ جملې  او د هغه له تاج او

او کلمې څرګندې کړې، وروسته امان الله خان د انګليس استازي ته الس وراوږد کړ 

او خدای په اماني يې ورسره وکړه او ورته ويې ويل چې زه تا خپل حکومت ته ورلېږم، 
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د سفير او استازي په توګه  لکه چې سردار عبدالرحمن د برتانيې د حکومت له خوا

ونه پېژندل شو او زموږ استازی يې پرته له احترام او ادب څخه بېرته را ولېږه او تاسې 

 مخونه(  ۷۳، ۱۴ -۱۰: ۱۲هم بايد همدغسې په يوازې ځان والړ شئ...  ) 

ريه تالي چې له امان الله خان سره په ايټاليا کې څو ځلې ليدنې او کتنې کړې 

الله خان شخصيت او افکار يې له نژدې مطالعه کړي وو، نو ځکه يې د  وې او د امان

آرنولډ فلېچر په نسبت د امان الله خان په اړه نظر ډېر علمي او هر اړخيز دی او د 

 تاريخي واقعيت سره ډډه لګوي.

ايرانی ليکوال احمد نامدار چې په روم کې يې د غازي امان الله خان سره ليدلي 

ه د وطن پالنې په اړه د ) خواندنی ( په مجله کې داسې ليکي ))يو او کتلي دي د هغ

وخت چې زه روم ته والړم، پوه شوم چې امان الله خان په روم کې دی. زړې خاطرې 

مې په ذهن کې را ژوندۍ شوې او زړه مې وغوښتل چې ورسره ووينم، د هغه کورمې 

ه وليدل، امان الله خان وموند، د انتظار په خونه کې مې د اعليحضرت او ملکې سر 

ستړی او مړاوی ښکاريده. د ستړيا علت مې ځينې وپوی. ځواب يې راکړ چې په اروپا 

کې اوږدې هستوګنې ستړی کړی يم او له روحي پلوه مې ځوروي او بيا يې آه وکيښ 

او ويې ويل، وطن څومره ګران شی دی، زه نه پوهېږم چې څه سحر په منځ کې دی 

د وطن خاوره ولو که دا وطن ډېر وروسته پاتې هم وي انسان او څه قدرت دی چې 

خپل لورته ورکاږي او زياته يې کړه باور وکړه، زه د افغانستان پنډيتوب په ايټاليا کې 

 مخ( ۱۹۲: ۱۹تر پاچاهۍ لوړګڼم، اوښکې يې په سترګو راغلې. ) 

په پای کې راځئ چې غازي امان الله خان د ده په خپل وروستي وصيت کې 

وارزوو، لکه چې وايي: دوستانو، خپلوانو او زامنو، لويي په واک کې نه ده، لويي د 

خلکو په چوپړکې ده، زه يو مهال د آسيا په منځ کې د يوه سپيڅلي او مېړني ولس 

ګران ټولواک وم، ټولواک نه،بلکې مشر، الرښود او مخکښ وم. هغو له ماسره مال وتړله 

ۍ د خدايي غږ يې اوچت کړی و  داسې وځپه چې او په يوه غږ مو دښمن چې د نړ 

هغو ته د پوهېدو لوست او زما ولس ته به د تاريخ يو دروند څپرکی وي، خو دښمن 

ډېر هوښيار و، ټګ او له کچې وتلی غدار و، د کورنۍ مرتجعينو په مالتړ يې وکړای 

ولس د شول چې ما له خپل هېواد څخه وتلو ته اړ باسي او پرې نه ږدي چې دا اتل 

 پرمختګ پړاوونو ته ورسوم.
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هو! زه چې کله له هغه ځايه راغلم، دښمن ته به رښتيا هم زما د ټبر د خوړلو مهال 

برابر شوی وي. دا دی له هغه مهاله څلوېښت کاله تېرشول، خو زما ولس اوس هم د 

جوارو په ډوډۍ نه دی موړ. اوس چې دا دی د رښتينې الرې پر لوري راهي يم، نو 

د ژوند وروستي ټکي داسې څرګندوم: )) زما هېواد هغه دی چې ما په کې خاپوړې زما 

او له غليم سره جګړې کړي دي، زما هېواد دا نه دی چې په کې دا څو کاله اوسيدلی 

يم، زما هېواد د آسيا زړه دی، زما هېواد هغه دی چې په کې زما د ټبر د شلو زرو  کلونو 

د يوه هوټل غوندې دی، ما له دې ځايه يوسئ او هلته  تاريخ پروت دی، دا هېواد راته

مې ښخ کړئ چې ولس پالونکي مې يو مهال د قبر له پاسه غونډې وکړي، که څه هم 

په ژوند کې مې د خپل ولس، هېواد او پلرنۍ خاورې ليدنه په برخه نه شوه خو د 

) بلخ ونو مورجنازې کټ مې د نړۍ بام ) پامير( د لوړ تابه نښې هندوکش او د پرمختګ

( ته يوسئ(( زه به له خپل ولس څخه لکه څنګه چې دا څوکلونه په تن بیل وم، اوس 

به د تل لپاره ځينې بېل شم، خو دا په پام کې ولرئ چې زما اروا زما له ولس څخه نه 

: ۱۱بېلېږي، زما غوښتنه د دې ولس ښادي، لوړوالی او پرمختګ دی همدومره! ) 

 مخونه(  ۹۳ -۹۴
 

  نتيجه

بې له شکه چې غازي امان الله خان د وطن له آبادۍ سره د ژورې مينې له امله د 

سياسې، اقتصادي او کلتوري اصالحاتو  د پلي کولو په ډګر کې يو شمېر له بيړې ډک 

ګامونه اوچت کړي، خو ټول بهرني او کورني مؤرخين او ليکواالن په يوه خوله د غازي 

د خپلواکۍ او ترقۍ غوښتنې مفکوره او لوړ ملي او امان الله خان د هېواد پالنې، 

نړيوال شخصيت تاييدوي چې په حقيقت کې د افغانانو لپاره وياړ او  د آزادۍ او ترقۍ 

 ستر درس دی. 

دا واقعیت هم مني چې لويې برتانيې له امان الله خان څخه د افغانستان د 

ې د السپوڅو په وسيله يخپلواکۍ ګټلو غچ واخيست او د خپلو جاسوسانو او مرتجع 

دغه ملي او آزادي خوښونکی مشر واکمني را وپرځوله، خو د افغانستان د خلکو لپاره 

غازي امان الله خان ال تر اوسه د درنښت وړ مشر دی او په ډېر لوړ انداز يې نمانځنه 

 کېږي.
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 …د غازي امان الله خان شخصيت

 !د خپلواکۍ د اتل او د هېواد د رښتيني خادم غازي امان الله خان روح دې ښاد وي
 

 مأخذونه:

 ش.۱۰۲۱دريځ، امين الله، افغانستان در قرن بيستم، پېښور: کتابخانه دانش،  -۱

اډاميک، لوډويک، د شلمې پېړۍ ترنيمايي د افغانستان د بهرنيو اړيکو تاريخ، د   -۷

ډاکتر نثار احمد صمد ژباړه، دوهم چاپ، پېښور، دانش خپرندويه ټولنه، 

 ش.۱۰۹۰

ډاکترويکتورګريګوويچ، افغانستان دردهه بيست وسی قرن بيستم، مترجم کارګون،  -۰

 ش.۱۰۹۳پوهاند ډاکترجالل الدين صديقي، کابل: مطبعه دولتی، 

نامعلوم، سفرنامه اعليحضرت امان الله به اروپا، مترجم سيد عزيزالله مرموز، کابل:  -۴

 م.۷۳۳۱اسد دانش مطبعه، 

ان نوين، مترجم علی عالمی کرمانی، چاپ دوم، ګريګوريان، وارتان، ظهورافغانست -۳

 ش.۱۰۹۱تهران: 

 م.۱۱۹۷ا.ب. تيپلينسکی، شوروي اتحاد او افغانستان، مسکو: ناوکا،  -۹

الين، ډيويډ، غچ او سزا، د الحاج سترجنرال شېرمحمد کريمي پښتو ژباړه کابل:  -۲

 ش.۱۰۱۹جهان دانش خپروندويه ټولنه، 

وروي دايرة المعارفي قاموس، دريم چاپ، مسکو: شوروي ا. م. پروخاروف اونور، ش -۹

 م.۱۱۹۴دايرة المعارف، 

 م.۱۱۹۳خالفين، نفتولين، انګلستان د افغانستان پرضد، مسکو، نووستی،  -۱

ا. م. پروخاروف اونور، لوی شوروي دايرة المعارف، لومړی ټوک مسکو: شوروي  -۱۳

 م.۱۱۲۳دايرةالمعارف، 

او نور، دايرة المعارف بزرګ اسالمي، لسم ټوک، لومړی  موسوی بجنوردی، کاظم -۱۱

 ش.۱۰۹۳چاپ، تهران، 

امريکانه کارپورېشن د کنګرس کتابتون، امريکايي دايرة المعارف، لومړی ټوک،  -۱۷

 م.۱۱۹۱نيويارک، 

: نهرو، جواهر لعل، نګاهی به تاريخ جهان، دريم ټوک، د محمود تفضلی ژباړه، ۱۰

 ش.۱۰۹۰هرچاپ خونه، دولسم چاپ، تهران: د سپ



 

21 

 

 آریانا

))دوشيزه کابل(( ))انقالب افغانستان ((، د  صديقي، موالنان محمد صادق، -۱۴

 ش.۱۰۲۹مجله(، شپږمه ګڼه، پوهندوی عبدالحق ژباړه، هيله ) 

: هندی، عزيز، د غازي امان الله خان زوال، د فرهاد ظريفي ژباړه، پېښور: د ساپي ۱۳

 ش.۱۰۹۱د پښتو څېړنو او پراختيا مرکز، 

فلېچر،آرنولډ، افغانستان د سوبې لويه الره، د عبدالجبار نادر ژباړه، د  -۱۹

 ش.۱۰۹۱علومواکاډمي، کابل: د ښوونې او روزنې مطبعه، 

سټيوارټ، ريه تالي، جرقه های آتش در افغانستان، مترجم کوهساری کابلی، پېښور:  -۱۲

 ش.۱۰۹۳ميوند نشراتي مرکز، 

 ش.۱۰۹۹غازيان، د علومو اکاډمي، کابل، ځلمی، محمد ولي، زموږ  -۱۹

: بابي، عبدالمجيد، د هېواد د خپلواکۍ د السته راوړنې د يوې وياړلې څېرې ۱۱

 ش.۱۰۲۱وروستۍ ويناوې، هيله )مجله(، پنځمه ګڼه، 

 م.۱۱۲۳بريتانکا دايرةالمعارف، لومړی ټوک، ويليم بنتون مطبعه،  -۷۳

ان، امان الله شاه و استقالل مجدد افغانستپوپلزايي، عزيزالدين وکيلی، سلطنت  -۷۱

 .۱۰۱۹بخش اول، کندهار: عالمه رشاد اکاډيمي، 

زماني، ډاکتر عبدالرحمن، بازنګری دوره اماني وتوطیه های انګليس، مؤسسه  -۷۷

 .۱۰۱۱انتشارات مسکا، جالل آباد: مومند خپرندويه ټولنه، 
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 دکتور فاروق انصاری

 اللهپان اسالمیزم، افغانستان و شاه امان

 خالصه

الدین افغانی و سپس انتقال توسط سید جمال 91مطرح شدن پان اسالمیزم در سدۀ 

طرزی که به ویژه در دربار زمینۀ خوبی برای آن به افغانستان توسط محمود بیگ 

الله خان آن را به عنوان اصل مهم پذیرش یافت، موجب شد که بعدها شاه امان

سیاست خارجی خویش قرار دهد و همین، سبِب شهرت وافر این شاه جوان به حیث 

پادشاه مسلمان در عصری شد که مقام خالفت تضعیف شده بود و بنا بر این شماری 

الله را لقب خلیفۀ المشایخ حضرت شوربازار شاه امانلما از جمله شمساز ع

 مسلمانان داد.

الله را در دو جبهه درگیر کرد: یکی با پیروی از سیاست پان اسالمیزم، شاه امان

الله حمایت از مسلماناِن تحت استعمار هند انگلیسی را هدف ها که شاه امانانگلیس

الله برای حمایت از مسلمانان زیر با شوروی که شاه امان خود قرار داده بود و دیگری

ستم آسیای مرکزی حتی اسلحه و مهمات جنگی برای ایشان ارسال داشته و با اعزام 

 ها دعوت به جهاد کرده بود.علما مردم مسلمان آنجا را علیه کمونیست

را بار  دیالله و افغانستان مشکالت و هزینۀ زیااتخاذ این سیاست برای شاه امان

ر ئی و نیز دیگآورد، از جمله انزوای سیاسی، تحمل باِر مهاجران هندی و آسیای میانه

مشکالت داخلی که در مجموع، شاه جوان را به دست برداشتن از سیاست مذکور 

 واداشت.

 همۀ اینها در این مقاله مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
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 مقدمه

الله را به خصوص در سال های نخستین شاه امانیکی از ارکان سیاست خارجی 

ئی حمایت از داد و وی با شور و حرارت ویژهحکومتش پان اسالمیزم تشکیل می

مسلمانان تحت ستم و استعمار انگلیس و شوروی وقت را هدف سیاست خارجی 

ا به الله ر خویش تعیین نمود، تا جائی که پیروی ایشا ن از این سیاست، شاه امان

ها رو به ضعف می ان جایگزین مناسبی برای خالفت مسلمانان که در آن سالعنو 

رفت قرار داد و شماری از علما و دانشمندان مسلمان در افغانستان و شبه قارۀ هند 

لله در ابه نفع این باور تبلیغ کردند؛ زیرا اعالم جنگ علیه انگلیس از سوی شاه امان

رت در کابل و اعالم حمایت از مسلمانان گیری قدهمان آغازین روزهای به دست

 ها و پشتیبانی و حمایت از مجاهدین مسلمانهندوستان و نیز قبایل در برابر انگلیس

ها(، روحانیان را قانع ساخت، تا او را به عنوان جانشین آسیای میانه )باسمه چی

دند، گر  هامناسب برای خالفت جهان اسالم بشناسند و خواستار ذکر نام او در خطبه

المشایخ حضرت صاحب شور بازار در مسجد جامع کابل خواستار به ویژه شمس

 الله از سوی مسلمانان جهان شد.اعطای لقب خلیفه به شاه امان

الله به سیاست پان اسالمیستی چه بود و چه عواقبی به اینکه دالیل تمایل شاه امان

 باشد.ئی به آن میدنبال داشت، پرسشی است که این مقاله در پی پاسخگو 

پان اسالمیزم و قرار گرفتن آن به عنوان یک اصل مهم سیاست خارجی شاه مبرمیت: 

های نخستین حکومتش به علت آثار و پیامدهای داخلی، الله خان در سالامان

خ و های تاریمندان رشتهاش موضوعی است که برای عالقهئیئی و فرا منطقهمنطقه

گیرد، به خصوص از آن تلف مورد توجه و دقت قرار میعلوم سیاسی از جهات مخ

 هایها و گروههای چنین سیاستی تا هنوز دستکم در میان دستهحیث که زمینه

اسالمی اعم از رادیکال و لیبرال وجود دارد و اگر به درستی ابعاد چنین سیاستی 

یم؛ غلطتبیین نگردد، امکان دارد که باز در ورطۀ بعضی اشتباهات تاریخی فرو 

های گذشته، ضروری است تا در کنار سایر بنابراین از حیث عبرت گیری از پدیده

ی الله نیز مورد بررسعملکردها و دستاوردها، سیاست پان اسالمیزم در عصر شاه امان

 قرار گیرد.
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تبیین شرایطی است که در افغانستاِن پس از استقالل موجب اتخاذ سیاست  هدف:

ی شاه امان الله خان شد و نیز بیان تبعات و پیامدهای داخلی پان اسالمیستی از سو 

کنار گذاشتن این سیاست از « چرائی»و خارجی این سیاست و همچنین آشکارسازی 

 سوی شاه افغانستان.

روش تاریخی با رویکرد تحلیلی »روش برگزیده برای این پژوهش نیز روش تحقیق: 

دوم سدۀ بیستم را با اتکاء به اطالعات ، زیرا موضوع تاریخی و مربوط به دهۀ «است

 های تاریخی مورد بررسی و تحلیل_و نه صرف توصیف_قرار خواهیم داد.و داده
 

 متن

توان اوج قدرت استعمار غربی و سدۀ نوزدهم میالدی را میپیشینۀ پان اسالمیزم:

 ههای اسالمی یا بهای اسالمی دانست که در خالل آن سرزمینتسلط آن بر سرزمین

صورت مستقیم به زیر استعمار رفتند و یا هم به شکل غیرمستقیم از سوی عوامل 

گردیدند. در این میان عثمانی که شاهان آن از نیمه دوم سدة ایشان کنترول می

را نیز دارا بودند مصئون از تعرض نماند و در مجموع « خلیفة مسلمین»هجدهم عنوان 

6
وسعت ارضی و 1

3
نفوس خود را از دست داد. این وضعیت باعث واکنش در 2

میان شاهان و نیز متفکران مسلمان گردید. اگر از یک سو سلطان عبدالحمید خلیفۀ 

رابر توانست در بعثمانی تالش ورزید تا آن را به عنوان سیاستی مطرح نماید که می

اعراِب تحت سلطۀ حکومت عثمانی، او حس میهن پرستی و نشنلیزم عربی در میان 

ها (، اما از جانب دیگر متفکران مسلمان از مدت22: 2را کمک و مساعدت کند)

اسالمیزم را در مقابله به وضعیتی پیش کشیدند که به خصوص پس از پیش پان

ها بر امور مسلمانان به میان آمد و بدون شبهه نخستین استیالی غربیان و خارجی

الدین حسینی افغانی بود که با مطالعۀ اوضاعِ اندیشه و باور سیدجمال پرچمدار این

نا به هنجار و نابه سامان مسلمانان، تِز خویش برای نجات و رهائی مسلمانان از این 

جهان اسالم باید »وضعیت را پان اسالمیزم و اتحاد اسالم دانست. وی اعالم داشت: 

همان: «)از نابود گشتن حفظ کنند. در یک پیمان دفاعی متحد شوند تا خود را

( علت اصلی 91الدین با انتقاد از شرایط و اوضاع زمان خویش )قرن (سید جمال64
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عقب ماندگی و سیه روزی مسلمین را داشتن حکام مزدور و وجود اختالف درونی 

 دانست و نوشت:

مور ااند تا بینیم که حکام مسلمان دست بیگانگان را باز گذاشتهما امروز می»

ها را اداره کنند و یوغ فرمانروائی خارجی را بر گردن خود های آنها و بلکه خانهدولت

شند تا کو های مسلمانان میاند. اروپائیاِن حریص با تسلط بر سرزمینمحکم بسته

ها را نابود سازند و بنابراین از اختالفات درونی کشورهای مسلمان اتحاد مذهبی آن

 (64)همان: «بهره برداری کنند.

الدین که دعوت سلطان عبدالحمید خلیفۀ عثمانی برای اقامت در سید جمال

م. تا پایان عمرش در استانبول به سر برد، 9212عثمانی را پذیرفت و از سال 

همچنین مسئولیت انجمنی را پذیرفت که سازماندهی اتحاد اسالمی را بر عهده 

ان اسالمیزم یا اتحاد اسالم نیز به عنوان داشت و به زعم شماری از محققان، اندیشه پ

الخصوص امپریالیزم انگلیس از همین زمان راهکاری برای مقابله با استعمار و علی

( و چون در ابتدا به شکل پدیدۀ سیاسی ضد انگلیسی رخ 96:921مطرح گردید،)

نمود، طبیعی بود که آلمان به عنوان رقیب دو قدرت روس و انگلیس از آن حمایت 

نماید. البته ناگفته نباید گذاشت که از همان آغاز در کنار پان اسالمیزم، پان 

( اما به رغم آن، 4:14اسالویزم، بلشویزم و دیگر دکترین سیاسی نیز پدید آمدند،)

پان اسالمیزم رشد کرد و دورۀ بزرگ اتحاد سیاسی اسالم )پان اسالمیزم( از زمان 

ع شد و تا محو خالفت عثمانی توسط م. شرو 9199های بالکان در سال جنگ

( درست طی همین دوره گرایشات پان 6:11م. ادامه یافت.)9126اتاتورک در سال 

اسالمیستی در شبه قارۀ هند نیز نضج گرفت و به خصوص پس از آنکه ابوالکالم آزاد 

م. امور دینی را از امور سیاسی جدا ندانست و در نشریۀ معروف خود 9192از سال 

-:99«)های خود را از مذهب آموخته ایمما تمام سیاست»اعالم داشت که « لالهال»

(، این باور و اندیشه در کنار مرزهای افغانستان در شبه قاره نیز ریشه دوانید. 904

به  الدین افغانیابوالکالم آزاد تحت تاثیر ارتباط با مریدان و شاگردان سید جمال

ت و  در این عرصه تا جایی پیش رفت که بسط مفاهیم پان اسالمیستی همت گماش
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-با تشکیل جمعیت سری پان اسالمیک حزب»حتی قبل از شروع جنبش خالفت، وی 

الله در صدد بود که مسلمانان هند را زیر رهبری یک امام، متحد کند و در پیوند با 

 (901همان: «)هندوها علیه دولت بریتانیا اعالم جهاد نماید.

الم آزاد و نیز موالنا عبدالباری و دو برادر )محمد علی و در همین راستا ابوالک

شوکت علی( و دیگر علمای جمعیت العلمای هند، هندوستاِن تحت سلطۀ بریتانیا را 

ی ئدارالحرب خواندند و فتوای هجرت از دارالحرب را صادر کردند که تاثیر فوق العاده

غانستان مهاجرت بر مسلمانان هندی گذاشت و هزاران نفر از آنان به اف

(و موالنا محمد علی از رهبران برجستۀ پان اسالمیزم در 900: 6کردند،)همانجا و 

 هند آشکارا اعالم داشت که:

های تنِگ نژاد، رنگ و مرزهای جغرافیائی توان در محدودهمسلمانان را نمی»

ی از ئها نه سیاست است و نه غرور نژادی، بلکه مجموعهمحبوس کرد. ابزار ارتباط آن

( وی 99:992«)ها تمام دنیاست.های مذهبی و اجتماعی است و جوالنگاه آنآرمان

همچنین به طور مستمر پان اسالمیزم را مورد تاکید قرار داد و از وحدت مسلمانان بر 

 (999مبنای خدا)ج( و پیامبر واحد)ص( و کعبه و کتاب واحد سخن گفت.)همان: 

انی الدین افغهای سید جمالن اسالمیزم با کوششپاپان اسالمیزم در افغانستان: 

های مختلف اسالمی پخش ریشه و بنیان جدیدی یافت و پس از ایشان در سرزمین

شد، اما در افغانستان این اندیشه توسط محمود بیگ طرزی که روزگاری را نزد سید 

در شامات شاگردی کرده بود منتقل گشت. طرزی در خاطراتش آن ایام تلمذ و 

های حیات سید مقارن بود چنین صاحبت با سیدجمال را که اتفاقاً با آخرین ماهم

 کند:ذکر می

الدین( یک معدن عرفان بود، این هفت ماهه مصاحبت به قدر عالمه )سید جمال»

 (92: 9« )هفتاد ساله سیاحت، در بر دارد

به وطن  9101سال دوری از وطن در سال  29طرزی که پس از 

ها، تجارب و نیز گرایشات ( همزمان با خود کوله باری از اندوخته69:بازگشت،)همان

نها هایی که انجام داد نه تپان اسالمیستی را منتقل کرد و سپس در تکاپوها و تالش

به حیث پیشتاز حرکت ادبی جدید بلکه به عنوان پیشوای گرایش پان اسالمیستی 

یم برای این حرکت فکری آغازگر و نیز در افغانستان تبارز نمود و اگر خواسته باش
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پیشتازی در نظر گیریم، آن پیشوا و پیشتاز، محمود طرزی است که به ویژه پس از 

االخبار افغانیه را یافت در این عرصه نیز زنی و انتشار مطالب در سراجآنکه مجال قلم

الدین خوب درخشید و آنچه را که از بنیادگذار فکری پان اسالمیزم )سید جمال

افغانی( فرا گرفته بود، به درستی و نیکوئی در سراج االخبار و در میان شاگردان و 

 های کوچک روشنفکری آن وقت در کابل انعکاس داد. حلقه

افزون بر تجدد خواهی، استقالل طلبی و ضدیت با استعمار فرنگی، پان اسالمیزم 

ئی داشت و فقط مرور های طرزی جایگاه ویژهو اتحاد اسالم نیز در افکار و اندیشه

-دهد که وی سخت متمایل به پانهای ایشان نشان میها و نوشتهسطحی یادداشت

سراج االخبار دربارۀ اتحاد  99اسالمیزم و اتحاد اسالم بوده است. مثالً وی در شمارۀ 

 مسلمین جهان نوشت:

 ینرا به تمامها در برگیرد، هم« تحصیل حاصل»یی که معنی در دنیا، یک کلمه»

است، زیرا اتحاد یعنی یگانگی اسالم، اصالً و اساساً بر سه چیز « اتحاد اسالم»کلمۀ 

 و« ال اله اال الله، محمد رسول الله»مربوط است و آنهم عبارت از کلمۀ طیبۀ جامع 

باشد. هر فردی از می« کعبۀ مقدسۀ معظمه»و جامعیت « قرآن مبین»المتین حبل

 دین و مذهب« سلسلۀ الذهب»اشد و خواه در غرب، به این افراد اسالم، خواه در شرق ب

ا هچنان مربوط و متحد هستند که مفارقت و انفکاک شان، به هیچ قوتی از قوت

شود مگر که به این سه واسطه مربوط نباشد و چون به این سه واسطه ممکن نمی

او  یز برایشود، که در آن حال، دعوت اتحاد اسالم، نمربوط نباشد اسالم گفته نمی

 (90:921«)شمولیت ندارد.

ا و هطرزی دربارۀ وحدت ملت افغانستان نیز که بر اتحاِد نه چندان محکم ملیت

اقوام آن واقف بود، عالمانه سخن زد و ضرورت اتحاد و وحدت وطنی و ملی افغانی را 

 با عبارات زیبای زیر مورد تاکید قرار داد:

الچار، ضرور، مجبوراً با هم اتحاد و وداد کنند  ملت نجیبۀ شجیعۀ افغانیه، البد،» 

و از نفاق و شقاق رو گردان شوند، تا در چنین وقت نازک دین خودشان را، ملیت 

وطنیت خودشان را، تا به درجه یی که در وسع طاقت شان باشد، یعنی تا به آخرین 

 اید کرد.نی باتحاد دی -نفس، محافظه و نگهبانی بتوانند. چسان اتحاد باید کرد؟ اول
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دین، اقدس و اعظم ارزشها است. اتحاد دینی همین است که عموم ملت، بدون 

م شوند، که الکال الفکر و متفقتفریق طایفه و قبیله و زایی و غیره، بر این یک، متحد

گذاریم پامال تحقیر و ستم غیر دین ما بشود. و این وابسته است ما دین خود را نمی

 ۀ اسالمیۀ ما برقرار باشد... به این که حکومت ملی

شود که به ایمان کامل و وجدان اتحاد ملتی و وطنی باید کرد،و آن چنین می -دوم

پاک فاضل عزم جزم قطعی باید داد، که ما آزادی و استقالل پر شرف و شان ملتی 

خود را و حقوق حاکمیت و موجودیت وطنی خود را به سر و جان و مال و تمام هستی 

گر شود، مکنیم و این میسر نمیزیر بیرق اسالمی خود مدافعه و محافظه میخود، در 

ای ههای قومی و رقابتبه این که ملت، اغراض شخصی و مقاصد نفسی و سیالداری

های جنسی و فروعات مذهبی را از مابین خود برداشته، به صفات عشیرتی و تفرقه

اوت و رقابت را به یکسر  حسنۀ اتحاد و اتفاق حقیقی متّصف شوند. نفرت، عد

 (912-914همان: «)افگنند.

به ترتیبی که ذکر شد فکر و اندیشۀ پان اسالمیزم شاه امان الله و پان اسالمیزم: 

نخست توسط محمود بیگ طرزی در افغانستان و به ویژه دربار که طرزی در آنجا 

ود طرزی جذب شده بود، انتشار یافت و به خصوص شهزادۀ جوان و داماد دوم محم

( و شاید به همین جهت 91:694الله خان( زیر تاثیر آن قرار گرفت)الدوله امان)عین

ف الله پدرش بعضاً ساز مخالالله خان حتی در عصر فرمانروائی امیرحبیببود که امان

ن امیر نواخت، اما به عنواهای امیر را که شدیداً زیر تاثیر انگلستان بود میبا سیاست

تمام امور و مقدرات کشور را در دست گرفت، پان  9191انی که در سال مستقل و زم

اسالمیزم را به عنوان اصل مهم سیاست خارجی افغانستان قرار داد و زیر تلقینات 

 (1:212محمود طرزی آن را در اوایل حکومتش سرسختانه دنبال نمود.)

 پیش از امارتش الله خان حتیاز سوی دیگر نباید از دیده دور انگاشت که امان

روابط خاصی به خصوص با علمای دینی و روحانیان نیز قایم ساخته بود، تاجایی که 

 داده شد و سپس« الدولهعدل»به وی از سوی شاه عبدالعظیم یکی از روحانیان لقب 

( 49-99:40صاحب شوربازار قرار گرفت.)نشینی مورد حمایت حضرتبه هنگام تخت

را به  تاثیر نبود و ویالله خان به پان اسالمیزم بیامیر امان این مساله نیز در گرایش

اهمیت و جایگاه اتحاد اسالم در داخل کشور و در میان اقوام و قبایل کشوری و در 
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و  هابیرون از کشور در بین کشورهای اسالمی واقف ساخت، کمااینکه در صحبت

مختلِف دوران  فشرد و در مقاطعهای خویش بر این موضوع پا میسخنرانی

هایش خطاب به نمود. وی در یکی از سخنرانیاش بر آن تاکید جدی میفرمانروائی

 مردم کشورش اعالم داشت:

کنم، اما چه اتفاق که عزیزان! من شما را به اتحاد و اتفاق زیاد امر و توصیه می»

ضرورت عملی داشته به اوصاف و صفات حقیقی خویش آراسته باشید. از شما 

آرزومندم که در بین تمام اقوام و طوایف خویش چندان مراتب اتحاد و اتفاق را قایم 

 «کنید تا افغانستان مرکز اتفاق اسالم و پیونِد رشتۀ اتحاد عمومی عالم اسالم گردد.

(92:29) 

الله به مساله اتحاد داخلی افغانستان نظر خاصی داشت و با توجه به شاه امان

راهکار مناسب برای پیوستگی و انسجام ملت را آموزه های  ساختار شکنندۀ قومی،

 فرمود:دانست و میاسالمی می

ام که مسائل قومیت را از بین ها گفتهاین مساله را مکرر در کابل و دیگر جای»

خود دور کرده، فقط اسالمیت را نقطه نظر خویش قرار دهید. کسانی که سابق از این 

یش اند، مقصدشان فقط پتیازات را تولید و طرح افگندهدر بین تان قومیت و غیره ام

بردن مقاصد شخصیه آنها بوده، تنها به همین اسمای قومیت میان مردم عناد و نفاق 

 (29همان:«)برند.چشمی را پیدا کرده، بدین وسیله منافع خودها را پیش میو هم

، وی وضعیت با توجه به همین روحیه و تلقی و برداشت خویش از اتحاد اسالم

داد و پریشانی و سیه روزی آن را در اسفناک جهان اسالم را نیز مورد توجه قرار می

داشت. همچنانکه به های نخست حکمرانی خویش در کابل آشکارا اعالم میآن سال

دردی که از این پریشانی عالم اسالم به دل دارم مرا »نقل از وی گفته شده است: 

یچ طاقت اظهارش را ندارم، کمی که در این موضوع به شما سوزاند و همانند آتش می

(جالب است وی 24)همان:« بیان کردم، گویا دودی است که از نهادم می برآید.

دانست و با اظهار وضعیت بد مسلمانان را ناشی از جهل و نادانی و دوری از علم می

مسلمانی ماست، این جمله که اسالم به ذات خود ندارد خللی، هر عیب که است در 

راه حل خویش برای نجات از این وضعیت را اتحاد عالم اسالم و فراگیری علوم و فنون 

 دانست و با شجاعِت کم نظیری در میان شاهان افغانی اعالم داشت که:می
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اگر ما و شما در این موقع نازک که اسالم در میان حلقۀ کفر افتاده است و در »

ای بهبود عالم اسالم و اتفاق و اتحاد مسلمانان و تحصیل این زماِن ترقی و تعالی، بر 

علوم و فنون و دیگر اسباب و مسائل سعادت و نیکبختی خود نکوشیم و یک اقدام 

شایان تقدیر در این مورد ننمودیم، خدا نخواسته در دنیا بد نام و در آخرت نزد خدا و 

 (49همان:«)رسول سخت مسئول و شرمسار خواهیم بود.

الله باعث شد تا مسلماناِن بیشتر های شاه امانگیرینه اظهارات و موقفاینگو 

های اسالمی و به ویژه مسلمانان هند او را کاندیدای مناسبی برای امر سرزمین

(و در افغانستان نیز 99:29خالفت اسالمی پس از منسوخ شدن آن در ترکیه بدانند)

عتمادالدوله صدراعظم از حامیان یی از علما و نیز سردار عبدالقدوس خان اعده

خواستند که شاه جوان به عنوان خلیفة مسلمین بسیار جدی این نظریه بود و آنان می

 ( 994: 6انتخاب شود.)

تشار الله خان که با انانتشار اخبار مربوط به گرایشات پان اسالمیستی شاه امان

ا شد باعث گردید ت اخباری در باب ضعف فزایندة خلیفة عثمانی در ترکیه همزمان

الله به عنوان های شاخص پان اسالمیست معاصر نیز به شاه امانشماری از چهره

گزینه مناسب برای احراز مقام خالفت مسلمانان بنگرند و از  جمله، جمال پاشا یکی 

م.  با این هدف که کابل 9120ترکیه در ماه نوامبر « کمیتة اتحاد و ترقی»از رهبران 

الله خان به عنوان کاندید مقام نستان را از طریق معرفی امیرامانپایتخت افغا

های پان اسالمیستی بسازد وارد این شهر شد و سازمان خالفت، مرکز فعالیت

ل المشایخ فضجاسوسی انگلیس نیز بالفاصله از مالقات خصوصی میان شمس

 محمد مجددی و جمال پاشا خبر داد.)همانجا(

المشایخ حضرت صاحب شوربازار ل پاشا به کابل شمسچند روز پس از ورود جما

امیر افغانستان یگانه پادشاه مستقل و »در مسجد جامع کابل اعالم داشت که: 

اکنون سرکردة اسالم است و مسلمانان جهان مسلمانی است که باقی مانده و او هم

 (26همان: «)باید لقب خلیفه را به وی تبریک بگویند.

-پیروی از سیاست پان ن اسالمیستی شاه امان الله خان: پیامد های سیاست پا

سو از مسلمانان هند اسالمیزم توسط شاه جوان، وی را در دوجبهه درگیر کرد: از یک

های ابوالکالم آزاد قرار و به خصوص جنبش خالفت حمایت نمود که در پرتو اندیشه
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-)همانجا( واز جانبداشتند و برای حصول آزادی و استقالل هند مبارزه می کردند،

ا هدیگر از مسلمانان زیر ستم آسیای مرکزی که در حال مبارزه و جهاد علیه بلشویک

و  -ازجمله چهار عراده توپ و دو فیل–بودند حمایت کرد و حتی مهمات جنگی 

ساالر ( و سپه4:424دریاگسیل نمود)نیروهایی را مخفیانه به آن طرِف آمو

ن، غالم نبی خان چرخی را به مزار شریف و شجاع الدوله محمدنادرخان را نیز به قطغ

 (102: 2طرف سرحد را زیر نظر بگیرند.)را به هرات فرستاد تا تحوالت آن

ش. آمادگی خویش برای پذیرش 9211م./9120الله خان در فبروری شاه امان

خواستند در دارالحرب )هندوستان زیر اشغال( زندگی کنند مهاجران هندی که نمی

( پس از این اظهارات بود که نخستین گروه از مهاجران 992 :9).بیان داشت

ش. واردافغانستان شدند و از سوی دولت 9211م./9120مسلمان هندی در می

نفر از مسلمانان هندی به  92000افغانستان استقبال گردیدند. در مجموع

ری شش جریب های دولت افغانستان که شامل واگذاافغانستان آمدند و از کمک

-زمین برای مجردان و هشت جریب زمین برای متاهالن، تخم بذری، آرد و سایر کمک

(،اما با توجه به فشارها و مشکالت 991 -992 شدند؛)همان:مند گردید، بهرهها می

شماری که دولت افغانستان در داخل کشور با آن مواجه بود نتوانست که به سلسله بی

اگست  99ران مذکور ادامه دهد، بنابراین دولت کابل در های خویش با مهاجکمک

فرمانی صادر کرد و طی آن ورود مهاجرین هندی به افغانستان را ممنوع اعالم داشت 

و این در حالی بود که شمار زیادی از مهاجرین نیز به دلیل عدم رسیدگی به مشکالت 

 (902: 1شان به هندوستان برگشتند.)

الله خان در ادامة سیاست پان حکومت شاه امان در آسیای مرکزی نیز که

م. برای دفاع از مسلمانان و کمک به 9191اسالمیستی خویش در اوایل خزان 

ها اسلحه و مهمات جنگی ارسال داشته و حتی به صورت مجاهدین یا باسماچی

مخفیانه افراد نظامی را گسیل نموده بود، در این شرایط، دو نفر از علمای هرات به 

سامی میر صاحب گازرگاه متولی زیارت خواجه عبدالله انصاری و حضرت صاحب ا

ا هکرخ را نیز به ترکستان اعزام نمود تا مردم آن نواحی را به جهاد علیه کمونیست

-:99دعوت نمایند و ایشان را از حمایت و همدردی مردم افغانستان مطمئن سازند.)

کی مانند کاظم بیگ، جمال پاشاه و انور های تر ( پیشتر از ایشان، پان اسالمیست24
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ها وارد شده بودند و به خصوص انور پاشا وزیر اسبق حربیة پاشا نیز به آن سرزمین

ترکیه و یکی از محرکین اصلی جنبش پان اسالمیزم از راه مسکو به آسیای مرکزی 

ا مها وی را به منظور پیشبرد مقاصد بلشویزم به آنجا فرستادند؛ اسفر کرد. روس

ها را به امید اعادة انورپاشا در آنجا از ایشان روی گردانید و رهبری حرکت باسماچی

ای الله و حکومت نوپاستقالل بخارا به دست گرفت.)همانجا(به این ترتیب شاه امان

های بلشویک در ها  و از جانب دیگر با روساو در دو جبهه از یک سو با انگلیس

سنگینی هزینه و نیز مسئولیت این کار بزرگ و به رغم  تصادم واقع شد و با توجه به

ها، وی نتوانست که برای مدت طوالنی سیاست پان اسالمیزم را به ها و جنبشتالش

عنوان محور سیاست خارجی خویش ادامه دهد و به خصوص بعداز سال 

ش. از سیاست مذکور آرام آرام دوری گزید و بار دیگر سیاست 9909م./9122

م و متعادل افغانی را احیا کرد که نظر به شرایط آن روزگار امری معقول به خارجی نر 

 رسید.نظر می

: برای اعراض از الله خان از سیاست پان اسالمیزمدالیل روی گردانی شاه امان

بارت ترین آنها عتوان دالیلی را در نظر گرفت که عمدهسیاست پان اسالمیستی می

 بودند:

و اقتصادی افغانستان؛ زیرا کشور تازه رها شده از قید  محدودیت منابع مالی -

 توانست بار مالیشماری داشت نمیاستعمار که خود در داخِل مملکت مشکالت بی

یی پان اسالمیستی را نیز به دوش کشد و به ویژه طرفداری از سیاست فرا منطقه

باز  که -ر این عصرمهاجرت مسلماناِن نادار و اکثراً فاقدمهارت هندی به افغانستان د

لله ابی ارتباط با سیاست انگلیسی دایر بر تحمیل فشار اقتصادی و روانی بر امان

تر به موضوع بنگرد و آرام آرام پادشاه افغانستان را وادار نمود تا عاقالنه -خان نبود

 خود را ازسیاست مذکور، دور سازد. 

شوروی و انگلیس قرار داد؛ اتخاذ سیاست مذکور عماًل حکومت کابل رادر برابر  -

زیرا حمایت آشکار از مسلمانان تحت ستم هندی و به خصوص جنبش خالفت در 

هند انگلیسی و پشتیبانی آشکار و پنهان مالی و نظامی از مسلمانان تحت ستم 

ها پنهان بماند و بنابراین به ها و روسمیانه، چیزی نبود که از دید انگلیسآسیای

ها در دو طرف شتر حکومت امانی منجر شد و در عین حال واکنشتجرید و انزوای بی
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گیری جنبش کمونیستی در میان را به دنبال داشت. به خصوص احتمال شکل

ش. در مراکز شهری مانند 9211م./9120های آن در اوایل سالافغانان که نشانه

کابل را ( حکومت تازه پای 214 -211: 1هرات، مزار شریف، و... به مشاهده رسید،)

سخت نگران نمود و از این رو، بیشتر متوجه امور داخل کشور گردید و آهسته آهسته 

 از سیاست بیرون مرزی پان اسالمیستی فاصله گرفت. 

-از دست رفتن خیوه و بخارا در نتیجة حمالت قشون سرخ شوروی )سپتمبر -

زی به ش.( و مهاجرت امیِر بخارا و سایر مسلمانان آسیای مرک9211م./9120

اسالمیزم و گرایش ترکان جوان که ها از پانگردانی ترکسو و رویافغانستان از یک

 -9192) –در مقابل پان اسالمیزم  -کردة فرانسه بودند به پان ترکیزماکثراً تحصیل

ش.( و سپس فروپاشی خالفت عثمانی و زایش ترکیة نوین 9212-9214م./9199

ش.، که به معنای خلع قدرت از خلیفه 9902م./9129و اعالم جمهوریت در سال 

در  الواقع رشد نشنلیزمهای نشنلیستی عربی و فیگیری جنبشبود و نیز شکل

همه بر  -که نقطة مقابل پان اسالمیزم به حساب می آمد -های اسالمیسرزمین

الله خان تاثیر های داخلی کشور و از جمله حکومت کابل و شخص امیر امانجریان

گیری وی از پان اسالمیزم و رویکرد به نشنلیزم افغانی اشت و منجر به فاصلهخود راگذ

-ش. نسبت به پان9902م./9129الله خان بعد از سال شد. بنا بر این امیر امان

اسالمیزم حساسیت نشان داد. از حمایت مجاهدان مسلمانی که علیه کمونیزم در 

بش خالفت در هند دست ها( و نیز جنجنگیدند )باسماچیآسیای مرکزی می

را به ناامیدی کشاند. وی قدم فراتر گذاشت و حتی علمایی را که در برداشت و آن

خارج از افغانستان و به ویژه در دیوبند تحصیل کرده و تربیت شده بودند، از تدریس 

 (11: 6در افغانستان منع نمود.)
 

 نتیجه

متفکران مسلمان در مقابله با تهاجم به عنوان تز مهم  91پان اسالمیزم که در سدۀ 

روز و به ویژه در همه جانبه استعمار غربی مطرح شد به زودی در جهان اسالم آن

هائی که زیر ستم و استعمار غربی قرار داشتند به صورت یک ایدۀ سیاسی سرزمین

اسالمی انتشار یافت و ریشه دوانید، از جمله در کشور افغانستان که هر چند به 
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مستقیم زیر سلطه استعمار غربی نرفت، اما تبعات حضور استعمار در  صورت

همسایگی این کشور و در شبه قارۀ هند، سیاست و جامعۀ این کشور را نیز زیر تاثیر 

خویش قرار داد. بنابراین زمینۀ مناسب برای پذیرش این تفکر به خصوص از آن حیث 

ها پیش زیر تسلط سال وجود داشت که این کشور در سیاست خارجی خویش از

اجنبی قرار داشت و لهذا زمانی که این ایده توسط محمود بیگ طرزی از شامات به 

افغانستان انتقال یافت، به ویژه در میان علمای دینی و دربار پشتیبانانی یافت و در 

اش آن را به عنوان های حکمرانیالله در نخستین سالاین میان شاه جوان امان

اش پذیرفت و از این رهگذر با تبعات مثبت و منفی اتخاذ ئی خارجیسیاست پایه

سو شهرت و اعتبار شاه جوان به سیاست پان اسالمیستی مواجه شد، زیرا اگر از یک

عنوان حامی مسلمانان و اتحاد کشورهای اسالمی در جهان طنین انداخت و امیدها 

ی که شماری از علما وی را در دل مسلمانان اقصی نقاط عالم را زنده ساخت تا جائ

دیگر از جمله تبعات منفی این جانشین مناسب مقام خالفت دانستند، اما از جانب

های سنگین رویاروی با دو قدرت آن عصر )شوروی سیاست، افزون بر پرداخت هزینه

و انگلیس( همچنین این نیز بود که نه به طور دقیق مقام خالفت مسلمانان برای شاه 

به دست آمد و نه هم حمایت سران جهان اسالم حاصل شد و در نتیجه الله امان

تجرید و انزوای افغانستان را بار آورد، به خصوص آنکه با مهاجرت هزاران مسلماِن 

نادار هندی به افغانستان مشکل دیگری بر مشکالت عدیدۀ دولت نوپای امانی افزوده 

زیر سوال رفت و به دالیلی که در بر، شد، بنابر این دیگر ادامۀ این سیاست هزینه

متن ذکر شد، شاه امان الله عاقالنه از این سیاست فاصله گرفت و خود را از وضعیتی 

های سنگین و پیامدهای نسبتاً توانست هزینهرهانید که در صورت استمرار می

 خطرناکی را به میان آورد.
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 نوماند څېړنیار وجیه الله ظهیر
 

 د اماني او شوروي دولتونو ترمنځ سیاسي اړیکي

 لنډیز

غازي امان الله خان د دې لپاره چې د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپېژندل شي، 

هېوادونو سره یې هېواد په هره برخه کې پراخې اړیکې هیله یې درلوده چې له نورو 

ولري، نو کله چې واک ته ورسېد، په همدې غرض یې وغوښتل چې شوروي ته یو 

هیئت واستوي او دوستانه اړیکې د دواړو هېوادونو ترمنځ پیل شي. دغه هیئت چې 

 م.۱۲۹۱دمحمد ولي خان په مشرۍ مسکو ته ورسېد، له شوروي اتحاد سره یې په 

م. کال د سپټامبر په ۱۲۹۱کال لومړی د دوستۍ تړون بیا د دواړو هېوادونو ترمنځ د 

مه نېټه د بې طرفۍ او د نه تیري تړون السلیک شو. همدارنګه له یوه بل سره د ۱۱

تاشکند ترمنځ هوایي الوتنې -م. کال د کابل۱۲۹۱دواړو خواو اړیکې ښې شوې او په 

 پیل شوې.د ترافیکو د هوایي تړون پر بنسټ 

 سریزه

غازي امان الله خان چې وکړای شول له انګرېزي استعمارګرو څخه د ګران هېواد 

خپلواکي ترالسه کړي، نو سمدستي په دې هڅه کې شو چې څنګه د هېواد خپلواکي 

نړۍ ته ورسوي؟ په همدې بنسټ یې هڅه وکړه چې خپلې اړیکې له بهرنیو هېوادونو 

یې د نورو هېوادونو ترڅنګ د شوروي دولت سره سره ټینګي کړي، نو په پیل کې 

خپلې اړیکې د لیکونو او د سیاسي استازو په استولو سره پیل کړې. د شوروي دولت 

مه نېټه د افغانستان خپلواکي په رسمیت وپېژندله ۹۱م. کال د مارچ په ۱۲۱۲هم د 

د او دهمدغه کال د اپریل په میاشت کې غازي امان الله خان په لیکلې بڼه 

افغانستان د دوستۍ وړاندیز د شوروي دولت د انقالب رهبري ته واستاوه. ورپسې یې 

مه نېټه بل لیک د لینن په نامه واستاوه چې د هغه هېواد د خوښ شو ۹۲د اپریل په 

او دغه چارې په ټوله کې د دواړو هېوادونو ترمنځ د هر اړخیزې همکارۍ او دوستۍ 
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فغانستان اړیکې د شوروی په څیر له غښتلي سبب شوې. غازي وکولی شول چې د ا

او مستحکم هېواد سره ټینګي کړي او هغوی یې د هېواد خپلواکي په رسمیت وپېژني، 

ترڅنګ یې خپل استازي د دیپلوماتیکو اړیکو لپاره کابل ته را واستوی او اړیکې 

 ټینګي وساتي.

 مبرمیت

یوه موضوع ده چې له د اماني او شوروي دولتونو ترمنځ سیاسي اړیکي داسې 

خپلواکۍ وروسته یې د افغانستان په قضایاو کې مهم نقش لوبولی دی. ویلی شو 

چې د دې موضوع تاثیر دومره ډیر او اهم و چې د هند برتانوي حکومت یا په ټوله کې 

یې انګرېزان دې ته اړ کړل چې په رښتینې معنا د ګران هېواد خپلواکي او د غازي 

رانه مشري ومني. په همدې اساس یاده موضوع ارزښتمنه او دغه امان الله خان مدب

 ټول څه په کې روښانه شوي دي.

 هدف

د مقالې موخه د اماني او شوروي دولتونو ترمنځ د سیاسي اړیکو د ټینګولو اړتیا، 

 ارزښت او السته راوړنو څېړل دي.

 د څېړنې میتود

توصیفي میتود څخه کار اخستل د موضوع د څېړنې لپاره له تاریخي، تحلیلي او 

 شوی دی او دهمدې میتودونو په واسطه ټاکل شوي اهداف تر السه کېږي.
 

 داماني او شوروي دولتونو ترمنځ سیاسي اړیکي

د خپلواکۍ غټه نخښه داده چې خپلواک هېواد به له نورو هېوادونو سره ډول ډول 

لو ندي کولو په مقصد د خپاړیکې مستقیماً او په خپله خوښه د خپل ملت د ګټو د خو 

استازو له لوري ټینګوي، تر دغه وخته پورې د افغانستان اړیکې یوازې د برتانوي هند 

له حکومت سره وې. شاه امان الله خان ال پخوا له دې څخه چې د افغانستان 

خپلواکي په رسمي ډول وپېژندل شي، له نورو هېوادونو سره د اړیکو لرلو په لټه کې 

نړۍ وضع د هغه د کوښښونو مرستندویه وه. یو دا چې د لومړي نړیوال  شوی و او د

جنګ له امله د عثماني امپراتورۍ په ړنګېدو سره د نړۍ په مسلمانانو کې انګريزي 

ضد احساسونه پیاوړي شوي وو، ځکه چې انګرېزانو د هغې په ړنګېدو کې الس درلود، 
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ه د لېنن په مشرۍ دغسې بل دا چې په روسیې کې د بلشویکي انقالب له امل

بلشویکي حکومت په واک کې شوی و چې له لویدیځ امپریالېزم او پانګه والۍ نظام 

سره مخالف و او دهر هغه حکومت او هېواد پلوي یې کوله چې دهغو په برابر کې 

پورته کېدل، نو دغه حکومت په نوي افغانستان کې له شاه امان الله سره روغ نیتي 

ان ته یې تخنیکي مرستو، تر دې چې د پنجدې د بېرته نیولو وعدې ښوده او افغانست

 مخونه( ۹۱، ۹۱: ۱هم ورکولې. )

همدارنګه کله چې د راولپنډۍ،میسوري او کابل مذاکرات د افغان حکومت او 

 ۱۲مه د اګست  ۹۲انګرېزانو ترمنځ وشول، افغانانو له هماغې ورځې وروسته) د اسد 

او دخپلواکۍ ترڅنګ یې په تدریجي ډول سیاسي او  مه( د خپلواکۍ ورځ یاده کړه

ټولنیزو تغیراتو ته پاملرنه وکړه،ځکه اصالح اوخپلواکي د غازي امان الله خان د 

 مخ(۱۲۱: ۹مفکورې دوه مهم اصلونه ګڼل کېدل.)
 

 په توګه استول محمد ولي خان د هیئت د مشر

و ګړندی عمل وکړي، غازي امان الله خان غوښتل چې قدرت ته له رسېدو وروسته ی

نو نوی حکومت یې تأسیس کړ، تر څنګ یې د خپل پالر وژونکو ته سزا ورکړه او داسې 

ګامونه يې پورته کړل چې د هغو له مخې یې افغانستان د ملتونو په ټولنه کې د یو 

خپلواک غړي په توګه ثابت کړ. د حکومت په رامنځ ته کېدو سره یې محمود طرزی د 

ر کړ او د یو ځیرک اقدام په ترڅ کې يې دمحافظه کارو مشر بهرنیو چارو وزی

عبدالقدوس خان د صدر اعظم په توګه و ټاکه. له بل طرفه غازي امان الله خان له 

نورو هېوادونو او ځواکونو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د ټینګولو کړنالره را واخیسته او له 

کو ټینګولو په لټه کې شو. غازي امان بخارا، شوروي اتحاد، ایران او ترکیې سره د اړی

الله خان شوروي اتحاد، امریکې، فرانسې، جاپان، ایران، ترکیې او نورو حکومتونو ته 

لیکونه ولېږل چې په دغو لیکونو کې یې د خپلې پاچاهۍ خبرتیا ورکړه او دا یې هم 

ستان نپه ډاګه کړه چې پخوا دځینو عواملو په سبب د دې مخه نیول شوې وه چې افغا

د نړۍ له دولتونو سره هر راز اړیکې ولري، خو اوس دا هېواد چمتو دی چې له ټولو 

هېوادونو او لوریو سره ښې، مناسبې او دوستانه اړیکې ولري او یا یې ټینګې کړي.د 

اپریل په لومړیو کې شاه امان الله خان د شاهي خادمانو پخوانی مشر محمد ولي 
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سفیر وټاکه، مګر ژر معلومه شوه چې د محمد ولي  خان په بخارا کې د افغانستان

خان اصلي کار دادی چې له شوروي اتحاد سره سفارتي اړیکې ټینګي کړي او اروپا 

ته والړ شي چې د پاریس د سولي په کنفرانس) هغه کنفرانس چې له مخې یې 

کې  (افغانستان نړۍ ته وپېژني او ديپلوماتیک روابط له نورو هېوادونو سره ټینګ کړي

د افغانستان استازیتوب وکړي. دغه افغاني استازي د مۍ د میاشتې په وروستیو کې 

مه تاشکند ته  ۱م. کال د جون په ۱۲۱۲د شوروي افغان له پولې څخه تېر او د 

ورسېد. محمد ولي خان په تاشکند کې د شوروي استازي) کي. براوین( ته چې په 

د هیئت جز و، بلنه ورکړه چې په کابل  دې ښار کې د افغان استازي سره ملګری او

کې د شوروي تاشکند د سیاسي استازي په توګه پاتي شي. دا بلنه د زړه له کومې 

ومنل شوه او په داسې حال کې چې افغان استازی ال په تاشکند کې و، هلته شوروي 

هیئت د براوین په مشرۍ افغانستان ته ولېږل شو. افغان حکومت په شوروي اتحاد 

بیال بیل هدفونه لرل، غوښتل یې چې خپل شمالي ګاونډ سره سیاسي اړیکې کې 

په  افغان جګړې-ولري او هیله یې درلوده چې په راتلونکي کې د بل ځل د انګلیس

 مخونه( ۱۲۲ -۲۱: ۱وخت کې وکولی شي له شورویانو سره ملګرتیا وکړي.)

و ې د خپلواکۍ اهمدارنګه تر څنک یې شاه امان الله خان غوښتل چې پالنونه ی

نوښت سره همغږي شي، د امکان تر بریده یې د نړیوالې ټولنې مالتړ او پېژندنې ته 

اړتیا درلوده. په همدې اساس یې د راولپنډۍ د تړون له السلیک وروسته یاد هیئت 

د محمد ولي خان په مشرۍ، شوروي او نورو هېوادونو ته ولېږه. د هېوادونو په لړ کې 

واد و چې له افغان حکومت سره یې دوستانه اړیکې پیل او شوروي لومړنی هې

 مخ(۱۱۲: ۱م. کال په رسمیت وپېژندله.)۱۲۱۲خپلواکي یې په 

م. ۱۲۱۲همدا سبب و چې شوروي حکومت د یاد هیئت ته تود هرکلی ووایه او د 

مه نیټه یې لیو تروسکي، په مسکو کې له شوروي تاشکند څخه  ۱۱کال د اګست په 

وکړې چې هغو ټولو په افغانستان کې پوځي وضعیت، د اعلیحضرت  اتلس پوښتنې

امان الله خان د اعتبار او له مادي پلوه د افغانستان د اړتیاوو د بشپړو معلوماتو په باره 

کې وې. په بله ورځ له مسکو څخه تلګرامي پیغام را ورسېد چې افغانستان به ډیر ژر 

ره وړیا پوځي مرسته ترالسه کړي، نو هماغه د تاشکند د اورګاډي د پټلۍ په جوړېدو س

مه نېټه له تاشکند څخه د مسکو  ۹۱و چې د محمد ولي خان هیئت د سپټامبر په 
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په لور رهي شو. له دې افغاني هيئت سره شوروي مامورینو او د افغانستان پخواني 

دوست کاظم بای هم ملګرتیا کوله چې څه وخت په هرات کې اوسېده. هیئت ته د 

وي ترکستان او دروسیې پر پوله د بهرنیو چارو د خلکو د کمیسارۍ یو غړي ښه شور 

راغالست ووایه او ټول ګروپ د یو ځانګړي اورګاډي په واسطه له او رنبرګ او سمره له 

الرې مسکو ته وخوځېد چې پر ټوله الره ورته سالمي کېدلې.سلطان ګالییف چې د 

بي شورا په استازولۍ یې هیئت استقبال ختیځ د چارو مسوول و، د جمهوریت د انقال 

کړ، ویې ویل: )) ستاسې کوچنی الکن اتل هېواد د آزادۍ لپاره د ختیځ د برتانوي 

امپریالېزم د اوږدې مودې د ظالمانو په مقابل کې جنګېږي، موږ پوهېږو چې تاسې 

 مرستې او کمک ته اړ یاست او له شوروی روسیې څخه یې طمع لرئ، د انقالبي شورا

او دشوروي روسیې د زیار کښو مسلمانانو دڅو میلیونیزه پرګنو د سازمانونو له خوا، 

تاسې ته په زغرده وایم چې که څه هم شوروي روسیه د نړیوال امپریالېزم په وړاندې 

او هم د ټولې نړۍ د مظلومو ولسونو د حقونو لپاره جنګېږي، بیا هم تاسې ته دغه 

 ځواب کې محمد ولي خان داسې وویل: مرسته درکړي. (( د دې خبرو په

)) موږ ته معلومه ده چې د روسيې مسلمان وګړي نور آزاد شول او موږ په ټینګه  

هیله من یو چې د شوروي روسیې په مالتړ به موږ د افغانستان او ټول ختیځ په آزادولو 

 کې بریالی شو.((

ې په دې ترڅ ک وروسته له دې افغاني هیئت والدیمیر ایلچ لېنن سره وکتل او

افغاني استازي هغه ته د غازي امان الله خان لیک وسپاره چې په ډيرې خوښۍ سره 

 مخونه(۱۲۹ -۱۲۲: ۱ومنل شو. )
 

 لینن سره د هیئت لیدنهوالدیمیر ایلچ 

مه نېټه د شوروي له رهبر لېنن سره وکتل، هغه له  ۱۱افغاني هیئت د اکتوبر په 

حال کې چې قره خان او نریمانوف هم حاضر  بجو په داسې ۱ماسپښین وروسته په 

و، افغانی هیئت ته یې په دې الفاظو ښه راغالست ووایه: )) ډېر خوښ یم چې زموږ د 

دوست هېواد استازی چې ظلم ویني او د امپریالیستۍ پر ضد مبارزه کوي، د کارګرانو 

 او دهقانانو د سره حکومت په پالزمینه کې یې ګورم.(( 
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ځواب ورکړ: ما خپل د دوستۍ الس ستاسو لور ته غځولی، هیله محمد ولي خان 

لرم چې په ټوله معنا د خپلواکۍ او د امپریالېزم له قید څخه د خالصون په برخه کې 

 مخ(۱۲۵: ۵همکاري وکړئ. )

په همدې ترتیب د امیر امان الله خان د هغه لیک په ځواب کې کوم چې یې د 

استولی و، لېنن ولیکل:)) د کارګرانو او بزګرانو مه نېټه ۹۱م. کال د اپریل په ۱۲۱۲

حکومت په کابل کې خپل سفیر ته الرښوونه کړې ده چې له افغانستان سره د تجارتي 

او نورو دوستانه قرار دادونو په باره کې خبرې وکړي... د ځمکې پر مخ  د ډېر پراخه 

ډې مبارزې ته رتیا ګامپریالېستې حکومت )برتانیا( په مقابل کې د افغانستان په ملګ

 دوام ورکړي. 

د افغانستان خلک د روسیې له خلکو څخه د انګلستان پر ضد نظامي مرستې 

غواړي. د کارګرانو او بزګرانو حکومت میل لري چې له افغان ملت سره په پراخه پیمانه 

دا ډول مرستې وکړي او دهغو ناوړه کارونو تالفي وکړي چې د روسیې تزاري 

غانستان پر ضد ( کړي دي...  دروسیې په لګښت سره د شوروي او حکومتونو)د اف

افغانســـــــــــتان ســـــــــــرحد دټــــــــــاکلو به نتیجه کــــــــــې به افغانستان ته 

 مخ( ۱۵: ۱د افغانستان ځمکه )پنجده( ور پرېږدي...((. )

د له ټول ختیځ همدارنګه محمد ولي خان هیله ښکاره کړه چې شوروي اتحاد بای

سره مرسته وکړي چې هغوی د اروپایي امپریالېزم له ظلم څخه آزاد شي. په مقابل 

کې لېنن له افغاني هیئت څخه د مننې ترڅنګ ژمنه وکړه چې ژر به غبرګون ښکاره 

کړي. په همدې بنسټ افغاني هیئت غوښتل چې اروپا ته والړ شي، مګر برتانیې د 

،څو خپلې الرې د دوی پرمخ وتړي، هیئت هم مجبوراً د استونیا پر حکومت زور واچوه

مه تاشکند ته ۱۲م. کال د دسمبر په ۱۲۱۲نوامبر په پای کې بیرته را وګرځېد او د 

 مخونه(۱۲۱، ۱۲۹: ۱ورسېد.)
 

 د دوستۍ د تړون السلیک کېدل

مخکې یادونه وشوه چې د خپلواکۍ له اعالن څخه وروسته غازي امان الله خان هڅه 

ې خپلې اړیکې  له بهرنیو هېوادونو سره ټینګي کړي، نو په پيل کې یې له وکړه چ

روسیې دولت سره خپلې اړیکې د لیکونو او د سیاسي استازو په استولو سره پیل 
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مه نېټه د افغانستان ۹۱م. کال د مارچ په ۱۲۱۲کړې. د روسیې دولت هم د 

ه اشت کې غازي امان اللخپلواکي په رسمیت وپېژندله. د همدغه کال د اپرېل په می

خان په لیکلې بڼه د افغانستان د دوستۍ پیشنهاد د شوروي دولت د انقالب رهبر ته 

مه نېټه بل لیک د لينن په نامه واستاوه، چې په ۹۲واستاوه، ورپسې یې د اپریل په 

هغه کې شوروي دولت ته د افغاني هیئت د استولو خبره شوې وه. د همدغه کال د 

نېټه لینن د شاه امان الله خان دواړو وړاندېزونو ته مثبت ځواب وویل مه  ۹۱می په 

مه ۱۱او هم یې د خپل لوري د یوه استازي یادونه هم کړې وه. د دغه کال د اکتوبر په 

م. کال ۱۲۱۲نېټه، هیئت د شوروي له رهبر)لینن( سره ولیدل چې له مخې یې د 

)براوین( کابل ته راورسېد او داګست په وروستیو کې  د شوروي دولت مختار وزیر

مه نېټه د دواړو دولتونو ترمنځ د دوستۍ ۹۲م. کال د فبرورۍ په ۱۲۹۱وروسته بیا د 

 مخونه(۹۱۱، ۹۱۹: ۱تړون السلیک شو.)

م. کال د ۱۲۱۲کله چې د اګست په وروستیو کې براوین کابل ته را ورسېد، نو د  

ه وکتل. دا هغه وخت و چې مه نېټه یې له امیر امان الله خان سر ۱سپټمبر په 

افغانستان ته لومړنۍ رسمي اشاره را ورسېده چې شوروي اتحاد چمتو دی افغانستان 

م. کال لسېزې د پنجدې د ۱۲۲۵ته هغه ځمکني امتیازات بېرته ورکوي چې د 

کړکېچ په پایله کې تزاري حکومت له افغانستان څخه نیولې وې. د براوین له هیئت 

ر هغې پورې له مسکو څخه کوم واکمن هیئت رارسېږي، دی څخه وغوښتل شو چې ت

 دې د شوروي اتحاد او افغانستان ترمنځ خبرې جاري وساتي.

م. کال په اکتوبر کې یو بل بلشویکي صالحیت لرونکي ۱۲۱۲په همدې ترتیب د 

وزیر)زیډ.سوریټز( د افغانستان په نیت له مسکو څخه روان شو. ده د یو شل کسیز 

له چې ّپه هغه کې یو جرمنی، درې اتریشيان، څوارلس قزاقان او هیئت مشري کو 

درې هندیان شامل وو. سوریټز ته په افغاني سرحد باندې سپاره بدرګه کوونکي 

راووتل او له ده سره تر هراته ملګر ي شول چې د نوامبر په یولسمه هلته ورسېد. 

کې کابل ته را م. کال د جنورۍ په سر ۱۲۹۲وروسته سوریټز او دده ملګري د 

ورسېدل او دده په مشرۍ سمدالسه له شاه امان الله خان سره خبرې اترې پیل شوې. 

براوین پسې واخستل شو، له هېواده تبعید هم شو چې په پای کې یې د افغانستان 

 تابعيت ومانه، خو کله چې هندوستان ته د سفر په نیت روان و،
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: ۱(امعلومو کسانو له خوا ووژل شو.م. کال په جنورۍ کې په غزني کې د ن۱۲۹۱د 

 مخونه(۱۲۹-۱۲۵

میالدي کال په پیل کې د افغانستان او شوروي اړیکې یوې نوې مرحلې ۱۲۹۲د 

ته واوښتې، د افغانستان ځینې قوتونه او د انګریز پلویان په دې هڅه کې و چې څنګه 

ځ ته درز رامن روان مناسبات او اړیکې له منځه یوسي او د افغانستان او شوروي ترمنځ

کړي. له دې پرته د هند برتانوي حکومت خپل یو اعتراض شکله یادښت هم د 

افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته تسلیم کړ او غوښتنه یې داوه چې باید افغانستان 

خپلې اړیکې له شوروي سره پای ته ورسوي. په مقابل کې یې د هغه مهال د بهرنیو 

پل یوه لیک کې چې د برتانوي هند حکومت ته یې چارو وزیر محمود طرزي په خ

واستاوه، ولیکل: ))لومړی دولت د شوروي دولت دی چې د افغانستان خپلواکي يې 

په رسمیت وپېژندله او هم یې د ترانزیت په برخه کې افغانستان ته اسانتیاوې برابر 

 مخ(۹۲۲: ۹کړي.(( )

برتانویانو نیولي، داسې  همدارنګه د شوروي له هغو تلګرافي مخابراتو څخه چې

څرګندېږي چې سوریټز ته ویل شوي چې افغانستان ته مرسته او ځمکني امتیازونه 

ورکړي، مګر د داسې ژمنې څخه منع کړای شوی و چې د برتانویانو په مقابل کې د 

دې هېواد ترڅنګ د شوروي اتحاد جنګېدل و. سوریټز هم د یو تړون مقدمات برابر 

م. کال په فبرورۍ کې په مسکو کې بشپړ شوه چې الندې مواد ۱۲۹۱کړل چې بیا د 

درلودل: دواړه هېوادونه به یو او بل ته اومه او صنعتی مواد برابروي. شورویان به د 

شوروي بهرني تجارت د څانګې او افغان انفرادي سوداګرو او هم د افغاني حکومت 

و نستان پر صادراتي اجناسترمنځ یو پراخ تجارت شروع کوي. شوروي اتحاد به د افغا

محصول نه لګوي. شورویانو غوښتل دغه تجارتي قرار داد د یو سیاسي تړون د مقدمې 

په توګه راشي، د امیر دا خوښه شوه چې له برتانیې سره بیا جګړه پیل کړي، نو که دا 

کار وشي، شوروي اتحاد باید افغانستان ته وسلې، پوځي سامان او مالي مرسته برابره 

 مخ(۱۲۵: ۱. )کړي

د برتانوي سرچینو له مخي غازي امان الله خان د ملګرتوب او دوه اړخیزې مرستې 

یو داسې تړون غوښت چې باید دا مواد یې درلودل: د کرکي او تریک سیمې دې 

 بخارا په کمیسیون کې دې افغاني استازي -بیرته افغانستان ته وسپارل شي. د روس
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دې د لس میلیونو روبلو معادل سره زر د بسپنې په هم برخه واخلي. افغانستان ته 

ډول ورکړل شي. مسکو باید په افغانستان کې د بې لوخړو باروتو د تولید فابریکه 

جوړه کړی. شوروي اتحاد دې الندې شیان هم برابر کړي: له کشک څخه تر هراته او 

س ف مزی. لله هغه ځایه د کندهار له الرې تر کابل پوري په مستقیم ډول د تلګرا

زره ټوپکونه. ملکي او پوځي ژباړونکي. د توپونو زیاتې ګولۍ. په کابل، هرات او 

کندهار کې د بې سیم تلګراف نصبول. د هندی سرحدي قبایلو د وسلوال کولو لپاره 

 مرسته. افغانستان ته د آمو په سیند کې د دوو انجن لرونکو کښتیو د چلیدو اجازه.

 الندې وړاندیزونه راوړل: د دې په مقابل کې سوریټز

 . دواړه خواوې به داسې قراردادونه کوي چې هغه بل لوری ته زیان من نه وي.۱ 

. افغانستان به له برتانیې سره د خبرو اترو په باره کې چې د شوروي اتحاد پر ۹ 

 خالف وي شورویانو ته خبر ورکوي.

 ېژندل شي.. د شوروي اتحاد استازي دې په حکومتي سویه په رسمیت وپ۱

 . په کندهار، غزني او جالل آباد کې به د شوروي اتحاد له خوا فابریکې جوړېږي.۱

 . د سوداګرۍ نوموړی تړون دې السلیک شي.۵

د پورتنیو وړاندیزونو له څیړلو څخه ښکاري چې شوروي حکومت د کوم پوځي 

یله من ښت هکاروبار سره مینه نه لرله او په لومړۍ درجه د ملګرتوب د اړیکو د ټینګ

و. د هند مرستیال واکمن په دومره اندېښنه کې ولوېد چې له لندن څخه یې وغوښتل 

د افغانستان مسئله دې له مسکو سره حل او فصل کړای شي. ده وړاندیز وکړ چې له 

شوروي اتحاد سره دې یو داسې تړون وشي چې د هغه له مخې باید د یو اروپایي 

: ۱الولو کې د افغانستان د رول مخه ونیول شي.)ځواک پر ضد د هغه بل په استعم

 مخونه(۱۲۱ -۱۲۵

لکه څنګه چې د مخه ذکر شول چې سوریټز د یو تړون مقدمات تهیه کړل، بالخره 

مه نېټه له شوروي ۹۲م. کال د فبرورۍ په ۱۲۹۱د محمد ولي هیئت په مسکو کې د 

و ومنله چې هېڅ حکومت سره داسې یو تړون السلیک کړ چې په هغه کې دواړو خواو 

خوا دې له دریم دولت سره هېڅ دغسې نظامي یا سیاسي موافقتونه السلیک نه کړي 

چې د تړون کوونکي کومې خواته ممکن تاوان ورسوي. شوروي اتحاد به اجازه لری 

چې په افغانستان کې قونسلګري ګانې پرانیزي. مسکو ومنله چې د افغانستان د 
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ورکولو پرته له روسیې نه تیر شي. افغانستان او  سوداګرۍ مالونه به د محصول له

شوروي اتخاد دواړو د بخارا او خېوې خپلواکي د خلکو دغوښتنو پر اساس وپېژندله. 

شوروي اتحاد دا هم ومنله چې هغه سرحدي سیمې چې پخوا په افغانستان پورې 

ږدي. ر پرېتړلې وې د ارادیت او خود ارادیت د اصلونو له مخې افغانستان ته بېرته و 

پر هغو سربیره شوروي اتحاد په غاړه واخسته چې هر کال به یو میلیون روبل سره زر 

یا سپین زر افغانستان ته د مرستې په توګه ورکوي. شوروي اتحاد د تخنیکي وسیلو 

او متخصصانو په بڼه د نورو مرستو ورکول هم ومنل. شوروي اتحاد په دغه تړون سره 

غ نیتي وښوده، په داسې حال کې چې د داخلي جنګ له سختو د افغانستان په اړه رو 

پایلو او له اقتصادي ستونزو سره مخامخ و. شوروي اتحاد به دا هم  په نظر کې لرله 

چې افغانستان به یې په دغسې تړون سره تر دې حده دوست کړی وي چې لږ تر لږه 

: ۱په اړه کار واخلي.)انګریزانو ته به اجازه ورنه کړي چې له هغه ملک نه د شوروي 

 مخونه(۱۹ -۱۲

نوموړی تړون چې د دواړو دولتونو ترمنځ د دوستانه اړیکو د استحکام په موخه 

شوی و، نړیوال اعتبار یې ترالسه او دافغانستان د خپلواکۍ په برخه کې یې وسعت 

وموند او ګټور تمام شو. همدارنګه د سیاسي موضوعاتو له جملې څخه د دواړو 

ترمنځ د شوروي هېواد د الوتکو غوښتنه چې غوښتل یې د کابل پر فضا  هېوادونو

حرکت ولري، چې باالخره د یو څه مودي په تېرېدو سره د دواړو هېوادونو ترمنځ په 

م. کال د هوایي الوتنو تړون السلیک شو او هم د افغان حکومت له لوري ۱۲۹۱

وان او مزار شریف کې هوایي روسانو ته د دې اجازه ورکړل شوه چې په چاریکارو، پر 

ډګرونه ورغوي. همدارنګه افغانستان د ځان لپاره له شوروي څخه الوتکې و پېرودلې 

او د شوروي دولت ځینې افسران چې په هوایي څانګه کې یې زده کړې درلودې، 

کابل ته راغلل. ترڅنګ يې یو شمېر افغانان د پیلوټۍ د زده کړې په خاطر تاشکند 

. د شوروي دولت تخنیک پوهانو د تیلفون یو لین د مهمو والیتونو ته واستول شول

ترمنځ ونښلوه او هم یې سیم داره تلګراف د هرات له سرحده نیولې تر فراه، کندهار 

او کابل پورې وغځول. په همدې اساس ځینې روسي متخصصین د ځینو عواملو په 

او  له کې سوداګریزېسبب ونه شو کړالی چې د نساجۍ یوه فابریکه ورغوي. په ټو 

اقتصادي اړیکې د دواړو دولتونو ترمنځ مخ په زیاتېدو وې. روسې مالونه په افغان 
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بازارونو کې تر سترګو کېدل او هم اجازه ورکړل شوه چې د روسیې د تجارتي بانک 

: ۹څانګه چې هغه مهال دولتي بانک و، په افغانستان کې افتتاح او پر انستل شوه.)

 مخونه(۹۲۲

مدې اساس د افغانستان او شوروي ترمنځ د بېطرفۍ او عدم تجاوز تړون بل په ه

مادو کې په پغمان کې د بهرنیو چارو د وزیر محمود طرزي او  ۱هغه تړون و چې  په 

مه نېټه  ۵م. کال د سنبلې په ۱۲۹۱د شوروي سفیر لیونیدممتارک له لوري د 

 ۹۵۲: ۲و بل سره ښې شوې.)السلیک شو چې له مخې یې د دواړو خواوو اړیکې له ی

 مخ(

په پای کې ویلی شو چې د افغاني هیئت هغه هڅې چې د خپلواکۍ په الر کې 

یې ترسره کړې، بریالۍ وې. ویې کوالی شول چې د افغانستان اړیکې د شوروي په 

څیر له غښتلي او مستحکم هېواد سره ټینګې کړي او هغوی یې د هېواد خپلواکي په 

رنګه د دوستۍ او بې طرفۍ تړون ورسره السلیک کړي چې له رسمیت وپېژني. همدا

مخې یې هغوی خپل استازی د دیپلوماتیکو اړیکو لپاره کابل ته را واستوي او اړیکې 

م. کال هېواد ته ۱۲۹۹برقراره وساتي. نو په همدې اساس هر کله چې یاد هیئت په 

 مخ(۱۱۲: ۵یر شو.)راستون شو، تود هرکلی یې وشو او په ویاړ یې د خوښۍ جشن دا
 

 پایله:

د غازي امان الله خان هغه لومړنۍ هڅې چې د خپلواکۍ له اعالن څخه وروسته 

ترسره شوې، له شک پرته ارزښت لرونکې او د هېواد د بهبود او رفاه په برخه کې 

ګټورې وې. د ګڼو هېوادونو له جملې څخه یې له شوروي سره اړیکې د وخت او 

اړیکو  له یې درلوده. شوروي سره دشرایطو تقاضا شمیرلی شو چې ښه بریا او مثبته پای

په پایله کې افغانستان نسبتاً په اقتصادي او سیاسي لحاظ د پخوا په نسبت ښه شو، 

م( تړونونو او د ۱۲۹۱م( او دهوایي الوتنو)۱۲۹۱م(، د نه تېري)۱۲۹۱د دوستۍ)

ونو دشوروي له لوري دديپلوماتیکو اړیکو لپاره د استازو رالېږل په ټوله کې د دواړو هېوا

ترمنځ حسن نیت او ښه دوستي په ډاګه کوي، هغه دوستي چې برتانيې لپاره کله هم 

د زغم او تحمل وړ نه وه، همدغه اړیکې او ارتباطات و چې انګرېزان یې اللهانده او 

ستومانه کړي و، تر دې پورې چې د خپلواکۍ د اتل همدغه هڅې او کوښښونه د 
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ه برتانيې غوښتل چې د خپلواکۍ غچ په پاچاهۍ د سقوط عامل هم وګرځېدل، ځک

 شکل د اشکالو له غازي څخه واخلي.
 

 وړاندیزونه

یز څېړن -ـ د افغانستان د علومو اکاډمي دې د غازي امان الله خان په اړه یو علمي۱

کنفرانس جوړ کړي چې د خپلواکۍ د اتل له هڅو، خدمتونو او زیارونو څخه 

 هېوادوال ال خبر شي.

اسالمي جمهوري دولت ته په کار ده چې د غازي امان الله خان  ـ د افغانستان۹

د دور په شان ټولو بهرنیو هېوادونو سره په هره برخه کې نیک او حسنه روابط 

 ولري او له دې الرې دې خپلو موخو ته ځان ورسوي.

. که د افغانستان ملي بانک په خپلو بانکنوټونو کې د نورو تاریخي او ملي ۱

نک د غازي امان الله خان انځور هم راولي، له یوې خو ا به د انځورونو ترڅ

خپلواکۍ د اتل قدر په ځای شوی وي او له بلې خوا به نسلونو خپل رښتینی 

 مشر پېژندلی وي.
 

 مأخذونه

.کاکړ، محمد حسن. د پاچا امان الله واکمنۍ ته نوې کتنه، دانش خپروندویه ۱

 ل.۱۱۲۱ټولنه: پېښور، 

م(، ۱۲۹۲-۱۲۱۲استرداد استقالل و اصالحات در افغانستان). رسولي، سیما. ۹

 ه ش.۱۱۲۱اکادمي علوم ج.ا. افغانستان، چاپ اول

. اډامیک، لوډویک. د شلمې پیړۍ تر نیمایي د افغانستان د بهرنیو اړیکو تاریخ، ۱

 ل.۱۱۲۱دنثاراحمد صمد ژباړه، دانش خپروندویه ټولنه: 

نعیم مجددي ژباړن، انتشارات سعید:  . صیقل، امین،افغانستان معاصر، محمد۱

 ل.۱۱۲۱کابل، 

. دريځ، امین الله. افغانستان در قرن بیستم، دوهم چاپ، دانش کتابخانه: ۵

 ل.۱۱۱۲پیښور، 

. زرملوال، غالم محمد. افغانستان تر وروستي افغانه، لومړی ټوک، دانش ۱

 ل.۱۱۲۹خپروندویه ټولنه: پيښور، 
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اصر افغانستان، دریم چاپ، انتشارات محمودي: . منیب، عبدالعزیز. تاریخ مع۱

 ل.۱۱۲۵کابل چهارراهي قمبر، 

. حبیبي، عبدالحی. د افغانستان پېښلیک، لومړی ټوک، بیهقي کتاب خپرولو ۲

 ل.۱۱۵۱موسسه: کابل، 

 



 

 

 

 

 حکیمآقا محقق مایل 
 

 روشنگری محمود طرزی و خانواده اش در پیوند به زندگی زنان
 

 خالصه

ما،یکی ازاصول پذیرفته  جوامع زنان کشورزنان به صورت عموم و طوراخص روشنگری 

وزمان پنداشته اندازی آن ازضروریات وایجابات اهم عصرراهانسانی بشمار رفته که 

میشود،که بعد ازحصول استقالل کشوربا  اصالحات دورۀ امانی ورهبری داهیانۀ 

راه افتاده و زمینه اشتراک زنان را درامور اجتماعی و زنان خانواده اش محمود طرزی

تماع شده وبه تعلیم وتربیه و عمأل وارداجکشور فراهم نمود که بنابرآن زنان ودختران 

آموزش و پرورش دسترسی پیدا کردند وبرای اولین بار درتاریخ کشور سهم زنان 

 ملموس وقابل رویت گردید.
 

 مقدمه

حصول استقالل کشورواصالحات دوره امانی درتاریخ معاصرکشور،فرصت مناسبی 

روند ا وحضورشان در تربیه پویزنان و دختران، دسترسی آنان به تعلیم وبرای روشنگری

اجتماعی محسوب شده که به اثرتوجه شاه غازی و فعالیت های خستگی تحوالت 

ناپذیرمحمود طرزی وخانواده اش تحقق یافت که اساس گذاری مکاتب زنان 

ودختران، نشرجریده ارشادالنسوان، تأسیس دارالمعلمین و پوهنحی ادبیات زنان، 

اخانه مستورات وفرستادن عدۀ اززنان تاسیس انجمن زنان وباالخره تأسیس شف

جهت فراگیری تحصیالت عالی به خارج ازکشوردرقبال داشت که توسعه ودختران را

صحنه اجتماع بار زنان دروانکشاف معارف عصری را باعث گردید،  زیرا برای اولین

ظاهرشده وبا مردان حقوق همسانی پیدا نمودند،هرچند که دربدست آوردن این 
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-دربرابرناهنجاریموانع وچالش مواجه شدند اما لحظۀ هم درنگ نه نموده و مأمول با

های زمان سرسختانه ایستادند تا اینکه به مرورزمان فعالیت های شان پررنگ ترشده 

وازلحاظ کمی وکیفی پیشرفت های زیادی نصیب شان گردید.این روشنگری عمدتأ 

مول زنان و دختران تحصیل درشهرکابل وعدۀ ازوالیات کشورمتحقق شده بود ومش

 کرده می گردید که عام شمول نبود.

چگونگی وچرایی ایجاد جنبش زنان وواکنش به این پدیده اجتماعی،موضوعیست که 

 دراین مقاله به بررسی گرفته شده است.
 

 مبرمیت

یکی ازکارکردهای علم تاریخ بررسی پدیده های اثرگذارگذشته برحوادث و تحوالت 

بازندگی زنان  به نحوی ریشه روشنگری خانواده طرزی درپیوند کنونی است وچون

 ، بنابراین( و شکل گیری نهضت زنان داشته 9191 – 9191دراصالحات دوره امانی )

ازحیث درک درست وبهترازنهضت زنانه وروشنگری زن وتجسس درنحوه شکل گیری 

 سازمان آنان درافغانستان مبرمیت  موضوع را توجیه مینماید.

هدف تبیین شرایطی است که دردوره امانی بعد ازاصالحات موجب  :هدف

 ظهوروبروزنهضت روشنگری زنان گردید.

روش برگزیده شده برای این پژوهش "روش تاریخی با رویکرد  روش تحقیق:

 تحلیلی" است .
 

 متن

م(درغزنی متولد شده وبه خاطرتولدش   9181ه ق)– 9911محمودطرزی درسال 

ی محمود غزنوی و هم اینکه اوازطرف مادرش اوالدۀ محمود شاه درانی درمقرامپراتور 

م(دراستانبول پدرود  9111ش) 9199بود،محمود نام نهاده شد. طرزی درسال 

( پدرش سردارغالم محمد طرزی،پسررحم دل خان درمیان 979: 9حیات گفت)

 ودرسبکسرداران بارکزایی مردی شاعروعارف بود.وی به بیدل عالقه وارادت داشت 

هندی شعر می سرود واژۀ طرزی رابه عنوان تخلص شعری اش برگزید وسپس طرزی 

وی که بعدأ پسرش محمود به نام خانوادگی اوالد واحفاد  وی تبدیل شد.دیوان شعر

 (  11طرزی به چاپ رساند درحدود چهارهزاربیت دارد.)همان اثر،ص 
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. ازلحاظ فکری تنهای تنها بودزمانیکه طرزی ازترکیه به افغانستان مراجعت فرمود 

زن،پیشرفت درکشورمفاهیمی چون:وطن،ملت،مردم،آزادی،استقالل،معارف،حقوق

وترقی درست تبیین نشده بودند.بانشرجریدۀ سراج االخباروی تمامی این مفاهیم رانه 

تنها معرفی کرد،بل نخبه گان کشوربشمول شهزادگان را طوری منسجم نمود تادراجرأ 

های اصالحی وتأسیس ادارۀ قانون مدار،بافداکاری وایثاروارد عمل وتحقق برنامه

 گردند.

ازآنجاییکه تحوالت فرهنگی واجتماعی مدرنیته زادۀ عصرروشنگری دراروپا است،        

مگراساس گذارومبتکراین رسم نوین در افغانستان محمود طرزی محسوب میشود، 

ه افغانستان دراستمرارفقرشدید طرزی که زندگی مشقتباروعقب افتاده را درجامع

مشاهده نموده بود وسیاست آلوده با ریا وتزویرامیران وامیرزادگان را توام با جنگ 

های خونین و پایان ناپذیرآنان برسرسفره سیاست واقتداردیده بود، میدانست که یگانه 

علل بازدارنده ترقی وپیشرفت درکشور،وجود سیاست های مطلقه واستبدادی 

خودکامه ومستبد میباشد وغلبه براین موانع بزرگ رادرروشنایی وبیداری حاکمان 

اذهان مردم میدید،اینجاست کهکارزاربزرگ فرهنگی را جهت تعمیم معارف 

 کشورازطریق گفتارونوشتارراه اندازی نموده وملت را ازاین طریق آگاه ساخت.

د پس مساعی صادقانه ووطنپرستانه محمود طرزی،این مرد فاضل وخردمن

ازانتشارسراج االخبارافغانیه بزودی منتج به احیأ مشروطیت درکشورگردید،جنبشی 

م بعضی اعضای آن به جرم آزادی خواهی حلق آویزشده وجانهای  9191که درسال 

شیرین را دربرآورده شدن این مأمول مقدس فدا نموده بودند.هوشیاری وبیداری 

این برجسته میگردد،که محمود طرزی دراساس گذاری جنبش مشروطیت در 

اوتوانست هسته این جریان رادردرون خانوادۀ سلطنتی ایجاد کند وحلقه اتصال آنرا 

ازدرون خانواده سلطنتی به درباریان تحول طلب وسپس دامنۀ آنرا به 

بیرونازدربارگسترش دهد. تالش های وطن  خواهانه این نهضت منتج به اعالن 

اثراین اندیشه ها ودیدگاه های محمود استقالل عام وتام کشور گردید.بر 

طرزی،افکارشاه امان الله وقاطبه مشروطه خواهان برمحوردشمنی با انگلیس می 

چرخید وصدای آزادی واستقالل ازتمام حنجره های مردم،ازروشنفکرشهری تا 

 (99- 99: 9روستاییان شنیده میشد) 
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بود،کسب تعلیم محمودطرزی که خود مردی تعلیم کرده،دانشمند،فاضل وآگاه 

ودانش را ازپدربه ارث برده بود،دوکتورمحمد ظاهرعزیزدرمقالۀ درمورد چنین گفته 

پدر درزندگانی اومقام بزرگ داشت واودربرابرپدر،چون پرکاه درپیش کهربا »است:

 (. 998: 9«)بود

مرحوم محمد ابراهیم عطایی درخصوص نخستین جرقه شکل گیری معارف       

درآغازدورۀ امان الله خان،یک »ازحصول استقالل کشورمینویسد:عصری دردورۀ بعد 

نهضت علمی وفرهنگی درافغانستان عرض وجود کرد. برای نخستین بارانجمن معارف 

تاسیس شد وبرای طرح پروگرام های تالیف،ترجمه،تهیه مواد درسی،تربیه 

ی نگمعلمان،لوایح ومقررات وضع گردید و بابعضی ازکشورهای خارجی روابط فره

 (. 1:911«)وکلتوری برقرارشد.

معارف دانایی،شناسایی »حین گشایش انجمن معارف عالمه طرزی گفته بود:        

وباخبری است.ازمفاد آن معلوم است که این چیزها تاچه درجه،مقدس ومعظم 

کلماتی است.مملکت جسداست روح آن معارف است.ملت خواب است وبیداری آن 

ات آبادی آن معارف.هیچ وطن بدون معارف نه ترقی معارف.وطن جماد است حی

 (11: 9«)میکند نه بیدارمیشود ونه حیات می یابد

محمود طرزی عالوه ازکسب علوم متداولۀ آن عصر،ارزش های اصیل اسالمی را      

فاع درد«قرآن»با دانشمندی تمام می دانست ودرتحلیل آنها با دالیل وارایه کلمات 

مینوشت،میگفت وعمل میکرد.وی به این عقیده بود که ازکسب تعلیم وتربیه 

.کتاب دانش منتسب هستندمسلمانان باید افتخارکنند، کهبه دینی مبتنی برخرد و

است که مبنای کرامت انسان « خواندن »کتاب«قرآن کریم»مقدس مسلمانها 

م ل اقرأ وربک االکرم،الذی علم بالقلم،علم االنسان ما«)آموختن»درنخستین سورۀ آن 

 (.998: 9یعلم(ذکرگردیده است)

،درراهی گام برداشت،که  9199طرزی باراه اندازی جریده سراج االخباردرسال  

تاآن زمان دیگران،حتی تصورش راهم نمی کردندواین راه تجدد طلبی بود درعرصه 

های گوناگون زندگی.اونه تنها دراطالع رسانی وروزنامه نگاری،باب تازۀ راگشود که 

نداشت،بل درحوزه های مختلف اندیشه نیز،راه های جدیدی را جست پیشینه 
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وجومینمود که مشمول مولفه هایی چون آموزش وپرورش دانش های معاصردرعرصه 

 سیاست، حقوق وآزادی زنان وغیره میگردید.

طرزی بازبان ساده اما قانع کننده،بازبان دیپلوماسی،زبان نیک بینی،سراج  

خت که بایست ازطریق کسب دانش وتعلیم وارتقای االخبار، خاطرنشان میسا

ای هم ملتان »فرهنگ،مکتب ومدرسه ،راه توسعه اجتماعی واقتصادی را دریابیم

همدین وآیین،بدانید که بدبختی های ما ازبی علمی،بی خبری،کاهلی وغافلی 

 (. 999 –همان اثر:ص «)مااست.علم است که فقیر را توانگر میسازد

نخستین بارفکرتجدد ونوگرایی وایجاد سلطنت مشروطه را طرزی دردرون دربار 

ازطریق دخترش بانوثریا باعین الدوله شهزاده امان الله درمیان گذاشت  بانوثریا 

 م با  9191درسال 

شهزاده امان الله خان عروسی کرد.اوزن زیرک،روشنفکروسخنران شمرده میشد 

 مود وهمچون پدرش حامیکه به زبانهای ترکی،فرانسوی،عربی وفارسی صحبت مین

وهوادارنهضت نوگرایی وتجدد درافغانستان بود.امان الله خان این اندیشه وپیام 

طرزی را پذیرفت ودرنخستین مالقات وگفتگوبرسر این امردست تعهد بدست 

اوگذاشت.شهزاده به طرزی اطمینان داد که به دنبال اندیشه های تحول طلبانۀ او 

 ( 81ش با اوهمرزم وهم صدا میگردد.)همان اثر،ص می رود ودرراهاستقالل کشور 

اندیشه طرح وتأمین حقوق زنان درتاریخ معاصرافغانستان با نام طرزی وخانوادۀاو  

پیوستگی دارد، طرزی بطورمداوم درمورد زن مقاالت متعددی درسراج 

االخبارمینوشت ونقش زنان را درپیشرفت جامعه وکشورش منعکس مینمود.وی بنیان 

ندیشه نهضت زنان بود که برای نخستین باربرابری حقوق زن را درجامعه مطرح گذارا

کرد اوبرخورداری دختران وزنان را ازتعلیم وتحصیل درصدرفهرست کاری خود 

قرارداده بود.طرزی پس ازاسترداد استقالل افغانستان دردورۀ امانی که سرآغازمرحلۀ 

م اساسی را در راه تامین حقوق عملی ساختن اندیشه های تجددونوگرایی اوبود،گا

زنان برداشت.نکتۀ اساسی این بود که طرزی تأمین حقوق زنان را درجامعه نه تنها 

درتعارض وتضاد با اسالم ومعتقدات اسالمی نمیدانست،بلکه دسترسی زنان را به این 

حقوق بخشی ازتعلیم ومعارف اسالمی تلقی مینمود،اودراین مورد به نقش ومشارکت 

دردورۀ »رحیات سیاسی واجتماعی،درآغازدورۀ اسالمی اشاره نموده میگفت:زنان د
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خالفت عباسیان زمانی که تمام زنان ومردان اروپایی بی سواد وجاهل بودند،زنان 

مسلمان موقفهای مهم منحیث شاعروهنرمند داشتند وحتی درمقام های بلند اداری 

 (.87همان اثر،ص :«)کارمیکردند.

نان را دراجتماع درپهلوی مردان یک امرمسلم پنداشته عالمه طرزی وجود ز 

وهردورا الزم وملزوم همدیگرمیدانست وترقی زنان را درقدم اول دردسترسی آنان به 

تعلیم وتربیه متحول وپویا جستجومینمود،اودراین مورد نوشته بود:"همه عاقالن 

 مدههرگاه یک مردروزگار،براین اتفاق دارندکه نوع انسان ازیک زن ویک مرد بوجود آ 

باشد وزن نباشد نوع انسان ازصفحه کاینات دراندک مدتی محو وناپدید میگردد.بقأ 

وحیات نوع انسان،به وجود هردوی آنان قایم ودایم است،نه تنها بریک فرد آنها،پس 

اگرزن را ازحق تعلیم وتربیت محروم بداریم،گویا نصف وجود خود مان را بی 

 ( 999اثر،ص،کارومعطل گذاشتیم")همان 

طرزی به تعلیم زنان نهایت ارزش واهمیت قایل بوده وآنرا درتربیه فرزندان و 

یم یافته تنها زنان تعل»باالبردن سویه فرهنگیخانواده مؤثرمیدانست وچنین میگفت:

 ومنورمیتوانند 

خانم ها ومادران خوب باشند وهمین زنان اند که فرزندان خوب بارمی آورند که 

طرزی به شدت ازوجود حرم سراهای زیاد دردوران «ن تعلق میگیردآینده به آنا

شاهان وامیران افغانستان که هرکدام زنان زیادی را دربند نگهمیداشتند منزجربوده 

وفروپاشی امپراطوری درانی وکشورپهناورخراسان را پس ازسلطنت تیمورشاه، نتیجۀ 

 (.87ثر،ص،همان ا«)این حرم سراها وشمارزیاد زنان سلطان میدانست

در شرایطی که زن حتی فاقد هویت و شخصیت منحصر به خود بود و از گرفتن 

نامش در اجتماع اجتناب می گردید و تنها در کنارنام پسران و یا نام همسر خود 

هویت می یافتند، طرزی بر مبنای آیه مبارکه،که خداوند بزرگ، )مردان و زنان را 

استدالل می نمود که زن نیمه پیکری از لباس یکدیگر خطاب نموده است(  و 

اجتماع است. که بدون رشد و انکشاف این نیمه، نیمه یی دیگر را نمی توان توسعه 

بخشید، چون باور داشت که دین اسالم بر اصول و موازین مساوات و برادری استوار 

 است.
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طرزی به رغم برداشت های سنت گرایانه،اعتقاد داشت که اعاده حقوق زن    

ونقش فعال آن درامورات اجتماعی،هرگزدرتخالف بااصول و مبادی اسالم نیست 

وباوجود متاثربودن ازافکارمترقی دول متمدن جهان معتقد به تقلید کورکورانۀ زنان 

 ( 999کشورش ازغرب نیز نبود.)همان اثر،ص :

محمود طرزی باعقیدۀ سهم گیری زنان افغان درارتقأ وتوسعه امورفرهنگی     

تماعی جامعۀ عقب مانده افغانستان وتثبیت حقوق زنان خانواده خود را واج

تشویقنمود که ازدانش خود استفاده نمودهودراین راه رهبری نهضت زنان را ازطریق 

ایجاد اولیننشریۀ نسوان بنام"ارشاد النسوان " ،به عهده بگیرند،این نشریه به 

دختراو،همسران شاه امان مدیریت خانم محمود طرزی وسهم گیری ارزندۀ هردو 

آزادی واشاعه دیدگاه های زنان را وپرچمالله وعنایت الله به نشرات شروع نموده 

ازاین طریق بلند نمودند ودراین راه صادقانه پیش رفته ومصدرخدمات بزرگی 

 درانکشاف وتوسعه معرفت وفرهنگ درکشورگردیدند.

وهنوال خیرمحمد زمانی به ارتباط انکشاف فرهنگی، اصالحات دوره امانی،پ  

خوشبختانه درآغازسلطنت امیرامان الله خان یک جنبش علمی »چنین نوشته است:

سترش گوفرهنگی درکشوربمیان آمد،روابط فرهنگی افغانستان باممالک خارجی روبه

وتکامل گذاشت... دولت برای توسعۀ تعلیم وتربیه حق اولویت قایل گردید،چنانجه 

ین باردرتاریخ افغانستان وزارت تعلیم وتربیه تاسیس شد م برای اول 9199درسال 

م یک  9199- 9199ونخستین وزیرتعلیم وتربیه مقررگردید،طی سالهای 

تعدادمکاتب ابتدایی وثانوی مانندلیسه استقالل،لیسه امانی،وغیره برای پسران ویک 

ن اباب مکتب ثانوی برای دختران ویک مرکزتعلیم وتربیه کالن ساالن برای نسو 

 (. 989: 1«)...درشهرتاسیس گردید

سهم گیری وبزرگواری محمود طرزی درطرح وپخش سیاست فرهنگی،توسعه 

تعلیم وتربیه درکشور،روشنگری وسهم زنان،بشمول اشتراک خانواده او،ازطریق 

نوشتن،گفتن وعمل کرد به اندازۀ پراهمیت وبزرگ است که تاثیرات آن درکشورهای 

 9199گردیده بود وهیأت انگلیس زمانی که درسال خارجی نیزواضح وملموس 

میالدی جهت مذاکره با امیرامان الله به کابل سفرنمود وبا طرزی مالقات 
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کرد،درگزارش خود به انگلستان نوشت"شاه امان الله خان با دخترژورنالیستی ازدواج 

 ( 991: 9نموده که تاحال نظیرش درافغانستان نبوده است")

یث مبارک حضرت پیامبراسالم)آموزش علم برای هرمرد وزن وی به تبعیت ازحد

مسلمان فرض است(تحصیل زنان را امری ضروری،حیاتی و وظیفۀ ایمانی هرفرد 

وطندوست کشورمیدانست. طرزی درمصراعی چند افکارخود را چنین بیان نموده 

 بود:

 باشد ضرور بهروطن مکتب اناث    زیرا ذکورنیم ودیگرنیم شد اناث      

 تعلیم علم بهرزنان فرض تر بود       زیراکه هست مادرنوع بشراناث     

 مکتب زبهرنوع زنان آمده ضرور     تعلیم علم فرضبود بهر هراناث    

 (. 999)همان اثر،ص :

ازمصراع باالیی آرأ واندیشه های عالمه طرزی را اندرباب حقوق وآزادی زنان بخوبی 

ا دراندیشه ونظرطرفدارتامین حقوق وآزادی زن بود درک نموده میتوانیم، وی نه تنه

بل،درعمل نیزدراین راه قدم های استواری را برداشته وکارزارمبارزاتی را ازخانواده 

 اش آغازنمود،تاالگوی خوبی به دیگران بوده باشند.

به منظورتشویق مردم به فرستادن »داکترفاروق انصاری درمورد نگاشته است:

تن ازخواهران ناتنی خود راکه ازفرزندان پدرش  91ه امان الله دختران شان به مدرس

 (. 989: 1«)بودند به مدرسه دخترانه درکابل فرستاد

به این ترتیب نخستین سنگ بنای مکتب زنانهدرشرف تکوین بود. بنقل ازاستاد  

م درشهرآرأ – 9199نخستین مکتب دخترانه بنام مستورات درسال »منیژه باختری:

تن درآن آموزش راآغازکردند.ملکه ثریا  19سیس گردید وبه تعدادشهرکابل تا

درروزافتتاح مکتب دریک سخنرانی گفت: الحمد لله برای ما زنان، امروزیک روز 

نهایت خوب است که درسایۀ اعلی حضرت غازی،مکتب مستورات را افتتاح 

وملت  تمیکنیم.امید است که اوالد وطن ازاین مکتب مستفید شده ودرراه دین،دول

خویش حتی الوسع خدمت کنند.به همه حاضرین معلوم است که فرضیت علم به 

مرد وزن یکسان است واین مکتب که برای ما زنان تاسیس شده توجهات معارف 

خواهی اعلی حضرت جوان غازی ما وهمت ومساعی جناب وزیرمعارف است.درسال 

(دومین مکتب خورشیدی )مقارن سومین سال پادشاهی امان الله خان 9199
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دخترانه به نام عصمت افتتاح شد.مدیراین مکتب که بعدها به نام)ماللی( موسوم 

گردید،بانوسایره سلطان خواهرامان الله خان،مشهور به سراج البناتبود.سپس مکتب 

تدبیرمنزل که درآن زنان آلمانی وترکی تدریس میکردند،نیزساخته شد.ملکه ثریا 

 ( 998: 9«)انداخت. شفاخانۀ ویژه بانوان را راه

مکتب مستورات درابتدا پنجاه نفر شاگرد داشت که اکثردختران امیرحبیب الله 

جمعأ دوصنف میشدندمکتب وعموزاده های امان الله مشمول آن بودند،که 

دربدوتأسیس معلمین اندکی داشت که باسهمگیری زنان عدۀ ازخانواده های 

الم محمد میمنگی مقیم شهرکابل،بی بی فرهنگی مانند زنان خانواده رسام معروف غ

آمنه والده میرغالم حضرت متخلص به شایق جمال ونیزچند خانوادۀ خارجی 

وبطورویژه زوجه های خانواده های مسلمانان هندی که فارسی را آموخته بودند،با 

اشتراک فعال شان به تدریس مضامینی چون جغرافیه،حساب وغیره پرداخته ومعضل 

اناثیه رامرفوع نمودند وبزودی به تعداد شاگردان این مکتب زیادت کمبود معلمین 

آمده وازدوصنف به پنج صنف باالرفت ومکتب ازشهرآرأ به ده افغانان نقل مکان نموده 

 ( 919ص -ودرمکانی بنام)بوستان سرای(ماوا گرفت)همان اثر

ح تا افت»بنقل ازنویسنده کتاب"استرداد استقالل واصالحات در افغانستان":

وریفورمیستی شاه امان الله خان بود که مکتب نسوان جز برنامه های اصالح طلبانه 

 (. 8:911«)میخواست سطح دانش زنان راباالببرد وآنان را تاسرحد آزادی برساند

وبرای »همچنان مؤلف کتاب"افغانستان درقرن بیستم" به ادامه موضوع مینگارد:

ی ازپارک زرنگارکنونی که درآن وقت درقسمت 9199جنوری  1نخستین باربتاریخ 

)بوستان سرای (نامیده میشد،به کمک یکعده زنان منورشهرورهبری ملکه ثریا،مکتب 

مستورات گشایش یافت.دخترانی که بطورخصوصی تحصیل کرده بودند به صنوف 

باالترودیگران به صنوف پایینترشامل درس شدند.وبعد ازمدتی یک تعداد آنها برای 

 (. 999: 7«)ی به ترکیه،آلمان وفرانسه اعزام گردیدندتحصیالت عال

متعاقبأ جهت اعاده صحت زنان دولت به تأسیس شفاخانۀ مبادرت ورزیده وعدۀ 

م  9191اززنان خارجی را منحیث داکتروقابله درآن توظیف نمود،:"درجنوری 

شفاخانه مستورات افتتاح شد.دررأس این شفاخانه سراج البنات خواهرامان الله 

خان، بعدأ اخت السراجعمۀ امیررییس شفاخانه شد.دونفرداکترزن ودونفرقابلۀ آلمانی 
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درشفاخانه مستورات خدمت میکردند زمانیکه مکتب ویک داکترنسایی ایتالیایی

م دروقت جنگ خوست چند ماه بسته شد،شفاخانه  9191مستورات درسال 

 (. 919: 9مستورات به فعالیت خود ادامه داد")

 اج االخبار،ارشاد النسوان،ممثل آرأ واندیشه های زنان محسوب می شد.بعد ازسر 

اسمارسمیه به رهنمایی شوهرش محمود طرزی، نشرجریدۀ مخصوص زنان را 

بنام)ارشاد النسوان( به عهده گرفت وسمت مدیره مسؤل آن جریده را داشت،یک 

النسوان( که هفته خانم بنام روح افزا سرمحررجریده بود.نخستین شماره )ارشاد 

م نشرشد.که هرپنجشنبه  –9199مارچ  97برابربا – 9911حوت  97واربود، بتاریخ 

اقبال چاپ می یافت،دراین هفته نامه عالوه براخبارداخلی وخارجی،مضامینی 

 دربارۀ موضوعات اجتماعی،تدبیرمنزل وتربیه کودکان منتشرمیگردید.)همانجا (

م درهشت صفحه ازطرف زنان کابل به  – 9199جریده)ارشاد النسوان(درسال 

افزا بامعلومات آفاقی،ادب،تدبیرمنزل مدیریت)الف.ری( وسرمحرری خانم روح

 (. 711: 1ومتفرقات نشرمی گردید)

عالوتأ درارشاد النسوان نبشته هایی درمورد اخالق،تربیت وپرورش 

ته ن هفکودکان،آشپزی،خیاطی وخبرهای مربوط به زنان جهان به نشرمی رسید.ای

نامه مدت شش ماه نشرات داشت.جریده فوق به مثابه ویژه نامه زندگی زنان 

مسلمان وآزادی اوشان ازروزنه اسالم محسوب میشدتوسط ملکه ثریا ومحمود طرزی 

 بررسی وویرایش میگردید

اهدای این همه آزادی ها برای زنان،درجامعه سنتی ودینی افغانسستان، باید 

وسشرعی ضمانت میشد تا زمینه های تطبیقی آن ازمراجع معتبرقانونی 

 امکانپذیرمیگشت.

درنخستین قانون اساسی »استاد منیژه باختری اندرباب موضوع مینویسد:

خورشیدی درلویه جرگه پغمان به تصویب رسید،به  9191افغانستانکه درسال

ن جا اثرمساعی همه جانبه امان الله خان وزنان خانوادۀ طرزی آزادی هایی برای زنا

(این قانون اجباری  81گرفت،ازجمله تحصیالت ابتدایی برای دختران مطابق ماده)

برای نخستین بارگروهی ازدختران برای  9198گردید.همین گونه،درسال 
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 9)«تحصیالت عالی دررشته های پزشکی ونرسنگ به کشورترکیه فرستاده شدند

:997 .) 

جرگه که زنان هم درآن  درلویه»اعظم سیستانی به ادامه موضوع مینویسد:

شرکت ورزیده بودند، کبراجان خواهرامان الله به نمایندگی اززنان افغانستان 

سخنرانی کرد وملکه ثریا زنان روشنفکرقندهار راپذیرایی نمود،تا 

آنهادربرگشت،اززندگی نوین درکشوربه دیگر زنان حکا یت کنند،درروزسوم 

رح گردید وآن دادن آزادی برای زنان تدویرجلسه یک موضوع بسیارپراهمیت دیگرمط

افغان بود.بعد ازآنکه حقوق زنان بامردان مساوی اعالن گردید،ملکه ثریا ازجا بلند 

شد وچادرنازک خود را که برروی کشیده بود ازسرگرفتوهمانجا پاره کرد،حاضرین 

 باکف زدن این عمل اورا تایید کردند وزنان دیگرازملکه ثریا پیروی کردند ومردان

روی زنان را دیدند،درحالیکه نه ازحسن وشرف زنان چیزی کاسته شد ونه ازشرف 

 (.998: 1«)وغیرت مردان چیزی کم گردید

هدف ازسیستم آموزشی جدید افغانستان دردوره امانی که به مشوره محمود 

 وتربیت گروهی اداره کنندۀمیشد،دوچیزبود:بوجود آوردن قشرروشنفکرطرزی عملی

طنت. امیرتالش نمود به بی اعتنایی های عمومی نسبت به مقتدربرای سل

تحصیل،بااستفاده ازاصل قانع سازی واعمال فشارپایان دهد، وی درمکان های 

عمومی اظهارنظرنموده،اتباع کشورراتشویق میکرد که فرزندان خود را به مکتب 

ه مثال نبفرستند ودستورمیداد همۀ کارمندان دولت، جهت ثبت نام فرزندان شان  نمو 

برای مردم خود باشند،آنهاییکه اقدام نمی کردند،محکوم به پرداخت جریمه 

 (. 911: 99یابرکنارمیشدن)

طرزی همواره بااستناد به احادیث نبوی،به اهمیت ونقش زنان درپروسۀ تحوالت 

ه طرزی ب»اجتماعی وفرهنگی تأکید مینمود، بنقل ازاستاد سید عبدالله کاظم:

که " زنان نیم شق مردان استند"،استدالل میکرد که بدون  استناد حدیث مبارک

پیشرفت این نیمۀ اجتماع نمیتوان نیمه دیگرآنرا بطورکامل وسالم انکشاف 

داد.اومیگفت که اسالم برمبنای مساوات بین همه اعم ازمرد وزن استواراست 

ومیخواست بدینوسیله احساس خود آگاهی واعتماد به نفس را به منظورتقویه 

فکرمعقولودفاع ازخود، بین زنانکشورایجاد نماید،این هدف وقتی برآورده مشید که ت
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زنان تعلیم یافته وآگاه شوند تابتوانند برای فامیل،فرزندان و درنهایت برای جامعه 

وفعال بارآیند.اوحتی اصرارمینمود که نقش تعلیم وتربیه زنان اگر عناصرمفید

 (. 997: 99«)رازآنان نمیباشدباالترازمردان نیست،به هیچ وجه کمت

ازاثرمساعی همه جانبه شاه جوان،محمود طرزی وخانوادۀ علم دوست آناندراندک 

مدتی کیفیت تعلیم وتربیه به نحو قابل مالحظۀ بلند رفته ونردبان ترقی را ازپله های 

 ابتداییه ومتوسطه تا مدارج لیسه،دارالمعلمین ودانشگاه ،یکی بعد دیگردرنوردید.

خورشیدی  9198درسال »ستناد نوشته کتاب) تاریخ معارف افغانستان(:به ا

مستورات اندرابی به لیسه تبدیل شد واولین دسته فارغ التحصیالن آن با مکتب 

شهادتنامه بکلوریا کامیاب وبحیث معلمان پذیرفته شدند.یک کورس دارالمعلمات 

ال شد. دراین سیسدرمکتب مستورات دایرگردید وهم مکتب مستورات درهرات تأس

تن فارغ  98تن وازدارالمعلمین متوسطه  998ازدارالمعلمین ابتدایی مرکز

ودروالیات اعزام ومقررشدند.درهمین سال پوهنحی ادبیات نسوان بخاطراحتیاج 

روزافزون کشوربه داشتن دوشیزگان تحصیل کرده افتتاح گردیدکه به نسبت 

ماللی استفاده بعمل آمد،این نداشتن عمارت بصورت مجبوری ازعمارت لیسه 

 (. 17: 99پوهنحی درابتدأ دارای دوشعبۀ ساینس واجتماعیات بود.)

اینجاست که تعلیم وتربیه عصرامانی درمسیرمثبت وپویا گام برداشته ودرجهت 

کمی و کیفی درحال پیشرفت وترقی روانه بود وبه باورعبدالر حمن زمانی،نویسنده 

طیه های انگلیس" که سیرانکشاف تعلیم وتربیه را کتاب"بازنگری دورۀ امانی وتو 

چنین برشمرده است:"تعداد مجموعی شاگردان معارف تاسال  9197تاسال 

(عنوان  911م بالغ برپنجاه ویک هزارنفرگردید مطبعه معارف فعال وبیش از) 9197

جلدکتاب ازطرف وزارت معارف طبع گردیدوصدها  811111کتاب جمعأ به تعداد

وبه جامعه تقدیم شد وده ها آموزگارخارجی از کشورهای ایتالیا،فرانسه  معلم تربیه

 (. 911: 91،آلمان،ترکیه،سویس وغیره استخدام شدند".)

م با ملکه ثریا وهیأت معیتی اش دریک سفررسمی  9197شاه امان الله درسال 

هفت ماهه به کشورهای اروپایی رفت،تا مزایای مدنیت اروپا را ازنزدیک مشاهده 

نموده وپالن های تجدد گرایی واصالحی خودراموافق به آن عیارسازد،شاه طی مدت 

اقامت خود درآنجا وبازدید ازموسسات وبناهای فرهنگی واجتماعی دول متذکره،چنان 
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مدنیت آن گردید که درمراجعت به افغانستان،جزبه تطبیق اصالحات ونوآوری شیفته 

 ت.به سبک اروپایی به هیچ چیزدیگرنظرنداش

ملکه ثریا پس از بازگشت »به نقل ازاعظم سیستانی درمورد چنین آمده است:

جوالی دراخبارامان افغان نوشت که قبل ازاسالم زنان  91ازسفراروپا مقالۀ درتاریخ 

مطیع وفرمانبردارشوهر،والدین وپسران شان بودند،الکن اسالم به آنها حقوق مساوی 

 (. 991: 1«)بامردان داد.

مبارزۀ طرزی خالف شاه امان الله که قاطع وتند عمل می نمود،مالیم ونرم شیوۀ 

بود. استاد منیژه باختری بنقل ازمیرغالم محمد غبارمؤرخ چیره دست کشور عکس 

العمل های طرزی را دررابطه به شتابزدگی وتعمیل پالن های عجوالنه شاه چنین 

ته ه بود:"امروزدوساعت گذشمینویسد که طرزی درنامۀ برای یکی ازدوستانش نگاشت

ازنصف النهار،پادشاه دل آگاه انجم سپاه جم جاه رعیت پناه با عدۀ ازخواتین حرم 

ومصاحبین محتشم برای شکارسمانی )بودنه( عازم صیفیه جبل السراج شدند"این 

عبارات آمیخته با طنزعمیق سیاسی واجتماعی،بی گمان نمایانگرمبارزۀ غیرمستقیم 

(هرچند ازاضرارتطبیق اصالحات 991: 9رهایش بوده می تواند.)طرزی در راهکا 

شتابزده وزود هنگام شاه امان الله را شاه ترکیه وپیشگامان این نهضت درداخل 

افغانستان هشدار داده بودند اما اثرمندی نداشتوشاه باتعجیل به تطبیق پالن هایش 

 صرف مساعی مینمود.

همانند محمود طرزی با اصالحات  بنقل ازمحمدصدیق فرهنگ:"محمد ولی خان

 119- 119: 91شتاب زده،اقتدارگرایی وسنت ستیزی شاه امان الله موافق نیست")

.) 

اتاترک هنگام مذاکره باامان الله خان ازدشواری های اصالحات 

اجتماعی...سخن گفت وتوصیه کرد،که امان الله خان قبل ازادامه به اصالحات،سپاه 

د ودرزمینه عجله ننماید)متأسفانه پادشاه افغانستان این افغانستان را تقویت کن

توصیه زعیم ترکیه را رعایت نکرد وهنگام عودت به کشوردرقندهارازآزادی زنان سخن 

 ( 919: 9گفت.)

آنگاهی که بزرگان مشروطیت به نحوی ازصحنه اقتدارمعزول شده بودند حرکات 

 مدن مغرب زمین است منجربهدراماتیک شاه امان الله،که محصول شیفتگی وی به ت
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 ...یمحمود طرز  یروشنگر 

شکل گیری پیامد ناگواروحوادث تلخی میگردد،که امروزه باعقل سلیم ونقادانه باید 

به آن نگریست وپهلوهای مثبت ومنفی آنرا باداوری های منصفانه برجسته ساخت،که 

درجهت رفع بحران مشروعیت،ازارزشمندی خاصی درآن برهۀ تاریخی 

 (. 981،ص،برخوردارخواهد بود)همان اثر
 

 نتیجه

درنتیجه باید گفت:هرچند اصالحات دورۀ امانی،درسالهای پسین ازاثرعجله وشتاب 

زده گی شاه جوان وملکه ثریا، با شکست مواجه شد ودراین میانه مساعی صادقانه و 

خستگی ناپذیرگروه اعتدال پسنداصالحات به رهبری طرزی برای مدتی به خاموشی 

دی اش رضایت بخش،مثمروپراز دست آورد بود ،که گرایید، اما پیامدهای بع

حضورفعال زنان درپروسه تحوالت اجتماعی، دسترسی اوشان به تعیلم وتربیه پویا، 

تأسیس انجمن زنان،تولد "دهۀ دموکراسی" درده سال اخیردوره سلطنت محمد 

ظاهر، که طی آن مردم کشورما بنابراحکام  قانون اساسی دوره دموکراسی به آزادی 

های سیاسی،مدنی، فرهنگی وغیره دست یافتند وباالخره تشکیل وزارت امور زنان  را 

درقبال داشت که تاهمین اکنون همه دست آوردها ومزایای زندگی زنان وبانوان  

کشور ما را  درعرصه های مختلف زندگی مرهون کارکرد های انسانی آن رادمردان 

 هستیم.
 

 :  مآخذ

برگزیده تأسیس دیپلوماسی مدرن افغانستان.وزارت مجموعه مقاالت  – 9

 . 9111خارجه،کابل،

اعظم سیستانی.برخی شخصیتهای فرهنگی واجتماعی افغانستان.مطبعه  –9

 . 9111دانش،کابل،

-معاصرافغانستان.مترجم: جمیلتاریخمحمدابراهیم،عطایی. –1

 . 9119الرحمن،کامگار،انتشارات،میوند،پشاور،پاکستان،

 .9119حمدزمانی.تاریخ معاصرافغانستان.انتشارات عازم،کابل،خیرم - 1 

 9111،انتشارات امیری،کابل،8فاروق انصاری.فشرده تاریخ افغانستان.چاپ  –1

. 
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سیما رسولی.استرداداستقالل واصالحات درافغانستان.اکادمی علوم، کابل، –8

9119  

 . 9997امین الله دریح.افغانستان درقرن بیستم.چاپ دوم،پشاور،–7

 . 9118میرغالم محمد، غبار.افغانستان درمسیرتاریخ.مطبعه دولتی،کابل،–1

محمد اعظم،سیستانی.محمود طرزی،امان الله خان وروحانیت متنفذ.مطبعه  – 1

 . 9111دانش،پشاور،

گریگوریان،وارتان.ظهورافغانستان نوین.مترجم:علی عالمی  -99

 . 9111کرمانی،انتشارات ایران،

افغانستان زیرفشارعنعنه سیدعبدالله کاظم.زنان  –99

 . 9991ورنیا،امریکا،فوتجدد.کل

جمیل الرحمن کامگار.تاریخ معارف افغانستان.انتشارات  –99

 . 9171میوند،کابل،

عبدالرحمن،زمانی.بازنگری دوره امانی وتوطیه های انگلیس.انتشارات –91

 . 9119مسکا،کابل،

 . 9179فغانستان درپنج قرن اخیر.پشاور،میرمحمد صدیق، فرهنگ.ا –91

9111 /9 /91. 



 

 

 

 

 

 سرمحقق سیما رسولی

 موقف اجتماعی زنان در دوره سلطنت شاه امان الله خان

 خالصه : 

شاه امان الله خان را میتوان   اولین ومهمترین حامی حقوق زن در افغانستان نامید 

 با تالش وپا فشاری همراه با یارانش اصالحات وسیعی را شروع ومطرح کرد. او.

نخستتتین تالش ها در نقش متواوت زنان در افغانستتتتان .درهمین دوره بود که   

ملکه ثریا ورفع روپوش اصتتالحی م، با حرکت های  9191بعد از استتتقالک کشتتور در 

ی کابینه وقت ، ایجاد یک وشتترکت او در جشتتن استتتقالک همراه با همستتران  اع تتا

ستتون ناموران زنان جهان  در جریده ستراا ابخرارافغانیه ، تاستیش نشتریه مستق  

برای زنتان ، پتایته رت اری مکتت دخترانه ، اعنام نخستتتتین رروه دختران به خارا ، 

تحصی  اجراری  ، منع تعدد زوجات ، تعیین سن  قانونی برای ازدواا ، تدوین قانون 

یه رناری سیستم قانونی مرکنی ورسمی بی رمان دریچه ای جدیدی را استاسی ، پا

 بروی مردم افغانستان به ویژه زنان رشودند .

: طرزی بنیان ر ار اندیشتتته ای نه تتتت زن در افغانستتتتان بود که برای مقدمه

نخستتتتین بتتار برابر ی حقوق زن را در جتتامعتته مطرح کرد . او بر خور داری زنتتان 

م وتحصتی  در صتتدر این حقوق ودر فهرستت اولویت های نه تتت ودختران را از تعلی

زنان قرار داد وپش از استتقالک افغانستتان ودوران ستلطنت شاه امان الله خان ، که 

آغاز مرحله ای عملی اندیشتتته های تجدد ونوررایی اوبود رامی استتتاستتتی را در راه 

خستتتین بار تامین حقوق زنان برداشتتت . وحتی استتما رستتمیه خانم طرزی ، برای ن

مجله ارشتتاد النستتوان را منتشتتر کرد ، بانو ثریا طرزی دختر موصتتوم که خانم شتتاه 

امان الله خان بود ، انجمن حمایت نستتوان را استتاا ر اشتتت وبدون تردید نه تتت 

زنان در افغانستتتان با تاریپ پر فراز ونشتتیت اش تکام  کرد ونستت  نوی از زنان تعلیم 
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م کرد ، که در اوای  قرن بیستتت با فکر وابتکار طرزی یافته وروشتتن را در جامعه تقدی

 وخانواده ای اواساا ر اشته شد  که در مقام های فرهنگی کار میکردند .

: پیروزی دولت شتتتاه امان الله خان در جنو ستتتوم افغان وانگلیش در مرریتت 

که به جنو استتتقالک معروم استتت موقعیت استتتونایی وتاریخی را برای او  ،م  9191

فراهم کرد .  تتا ستتتنتو بنتای روشتتتنگری وبرابری اجتمتاعی را با از بین بردن ن ام 

بردری ، تدوین قانون استتتاستتتی ، تعمیم معارم مدرن، وایجاد نه تتتت زن استتتاا 

 د .ر اشت که موضوعات ذکر شده از مرریت خاصی این مقاله میراش

یکی از دورههای درخشتتان : حاکمیت شتتاه امان الله خان در افغانستتتان هدم 

و اصتالحات او در افغانستتان به خصتتو  در زمینه های آموزش تاریپ کشتور ماستت 

وپرورش ، تدوین قانون اساسی " ن امنامه ها " نه ت زن ، به خصو  هنگامیکه او 

و تغییر افغانستتتتان بیک کشتتتور م ، اعالن نمود کته هتدم نهانی ا 9191در فرروری 

مدرن ، بستتتان کشتتتورهای پیشتتترفته جهان استتتت .روی این اهدام مقاله حاضتتتربه 

 پژوهش ررفته شده است . 

: در این مقتتالتته بیشتتتتر از روش تحقق کتتتابختتانتته ای ، توضتتتیحی روش تحقق 

   وتشریحی استواده به عم  آمده است.

 متن : 

بته ن ر من در افغانستتتتان هر حند ح تتتور زنان وداعیه جنرش زن به نحوی در 

ادوار تاریپ مطرح شتتده ودر روند تاریپ همیشتته با رستتستتت مواجه شتتده استتت .ارر 

نگاهی ر را به تاریپ اجتماعی وسیاسی زنان معاصر کشوربیدازیم در خواهیم یافت 

الدین افغان در افغانستان که : جرقه های نه ت زن در اثر سعی وتالش سید جماک 

از زمان امیر شتتتیر علی خان بوجود آمد واین پروستتته تا زمان امیر عردالرحمن خان 

 قوت بیشتر ررفت. 

نخستتتین تالش ها برای بهرود وضتتعیت زن که مستتله تحصتتی  زنان را به منافع 

 کشور پیوند میداد، در اواخرسلطنت امیر حریت الله خان صورت ررفت .  

ایی بود کته محمود طرزی ، با خانواده دانشتتتمند خود که از بازار در حنین ف تتت

دانش وادب ترکیه بهره برده بودند با استتتتواری ورام های زرین به رستتتترش دیدراه 

 های جدید ومرتنی بر خرد وانسانیت دست یازیدند . 
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 …زنان در یموقف اجتماع

))محمود طرزی به رغم باور های ستتنت ررایانه اعتقاد داشتتت که احقاق حقوق  

عاک آنها در جامعه ، هررن خالم اصتتوک ومرادی استتالم نیستتت وبا وجود زن ونقش ف

متاثر بودن از افکار مترقی ومستتلک کشتتور های پیشتترفته جهان معتقد به تقلید کور 

کورانته زنان کشتتتورش از غرب نین نرود . طرزی نه تنها در اندیشتتته ون ر ، هوا خواه 

راه رام های استتتتواری بر داشتتتت حقوق وآزادی زنان بود ، بلکه در عم  نین در این 

: صتتت   6واین عم  را از خود واز خانواده اش به عنوان ستتتر مشتتتق آغاز کرد .    ) 

929-922  

نکتته مهم اینکته طرزی  )) تتامین حقوق زنتان را در جتامعته نه تنها در تعار  با 

استالم ومعت قدات اسالمی مردم مطرح نمیکرد ، بلکه دسترسی زنان رابه این حقوق 

خشتتتی از تعالیم ومعارم استتتالمی تلقی مینمود او در این مورد به نقش ومشتتتارکت ب

زنان در حیات ستیاستی واجتماعی درنخستتتین دوره های تاریپ استالم اشتتاره میکرد 

ومیگوت در دوره خالفت عراستتیان زمانیکه عده ای اززنان ومردان اروپایی بی ستتواد 

 حیث شاعر وهنر مند داشتند   وجاه  بودند ، زنان مسلمان موقف های مهم به 

 (9  :66    

اندیشه ها ، افکار وطرح های را که محمود طرزی برای تعلیم سواد وکست دانش 

درافغانستان درزمان سلطنت امیر حریت الله خان پیشنهاد می کرد ، همه تازه بود ، 

 )از طریق صتوحات ستراا ابخرار افغانستان به هموطنانش معرفی میکرد ، طرزی  )

تاستیش مکاتت ، توستعه معارم ، نشر اخرار وبدست آوردن استقالک را ممد یکدیگر 

واجنای جدا ناشتدنی حستاب میکرد او معتقد بود که معارم ، سواد ودانش را تعمیم 

می نماید وتنها افراد با ستواد میتوانند اخرار ونشرات را بخوانند وبدین وسیله نه تنها 

، بلکه در کستتت استتتقالک باقوت عق  ودانش مجادله ازاحواک دنیا با خرر میشتتوند 

مرگ امیرحریت الله   922: 6می کننتد وتوانتایی حوآ آزادی کستتتت میدارند .    )

م، در واقع پاستتتپ 9191ختان وبته قتدرت رستتتیتدن امیر امتان الله خان در ستتتاک 

افغانستتتتان به وضتتتعیت جدید وتالش موفقانه ای بود برای استتتتواده از امکانات که 

م، ناستتونالیستتت های افغانستتتان از جمله  9191یپ فراهم کرده بود . در ستتاک تار

پادشاه جدید شاه امان الله خان ، محمود طرزی ، محمد ولی خان دروازی ودوستان 

شتتاه امان الله در روز تاا پوشتتی ، اعالمیه  آنها در رأا حاکمیت جدید قرار ررفتند.
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افغانها ، واقعیت های جامعه افغانی ، ای را که از ارزیابی دقیق آن مشتتتخصتتته ملی 

وضتع داخلی ، تمنیات مردم ، شترایک بین المللی ناشی میشد به نشر سدرد .)) من 

تاا ستلطنت استالمی افغانستتان را بنام استتقالک وآزادی داخلی وخارجی آن به سر 

 میگ ارم وبه نام نامی ومرارک آزادی ، اداره این کشتتور را قروک میکنم . من همچنان

کتاب مقدا الهی وارشتتتادات نروی را قروک دارم ودر همه امور رهنمای خویش قرار 

      22:  29میدهم .    ) 

اعلیح تتترت امتان اللته خان ، ریوورم واصتتتالحات را تا آن جا که مقدور بود ، از 

شتتتخ  خود ، خانواده ، دربار ودرباریان آغاز نمود . زیرا میدانستتتت که هرراه آب از 

وسرحشمه ر  آلود وناپاک باشد ، کوشش برای پاک کردی آن در شاخه های منشته 

فرعی وپایانی بیهوده وعرث خواهد بود . )) امان الله شتتتاه با لحن دلنشتتتین اعالن 

نمود که : قانون حرمستترا ستتازی باط  و زنان که امیر حریت الله خان در یک مکان 

بعد از این تاریپ در ستتترزمین جمع نموده بود آزاد کرده وروتت:هی  کش حق ندارد 

 افغانستان حرمسرا سازد .

پش در قتتدم اوک تعتتدادی از زنتتان وکنینان " را کتته امیر حریتتت اللتته ختتان در   

حرمسترای ارگ شتاهی نگهداشتته بود ، مرخ  کرد وبا صتدور فرمان شاهی ، خرید 

غی ود ، ملوفروش انستتان را به عنوان کنین وغالم که از دوران ستتابق به میران مانده ب

قرار داد ، به همین استتاا هناران ، مرد وزن هناره ، نورستتتانی که قر  به اثر فرمان 

واجازه عردالرحمن خان ، از بازارهای کاب  خرید داری شتتتده بودند ، آزاد رردیدند . 

تعدد زوجات را ممنوع اعالن نموده ، مصتارم سرسام آور دربار را کاهش داد وخوش 

  236: 8ی را حقیر شمرد .    )ر رانی وتجم  پرست

شتتاه امان الله خان که نجات افغانستتتا ن را )) از فقر وبیستتوادی وعقت ماندری 

اقتصتتتادی واجتماعی در ارتقای فرهنو ، دانش ، تعلیم وپ یرش تمدن ونوآوری می 

دید .تعلیم وتربیه را از اولویت های استتتاستتتی تعلیمی وفرهنگی دولت خود انتخاب 

    991 : 91کرد.    )

اعلی رت امان الله خان در ن ر داشت تا کشورش همانند جهان مترقی ومتمدن 

به استرع وقت پیشرفته وصنعتی ررددوتالش میکرد که موانع تکام  وپیشرفت کشور 

 را از مسیر کاروان ترقی بردارد. 
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)) به همین خاطر بود که بر عکش اجدادش مو  روشتتنوکران وطن دوستتت درجرهه 

قرار ررفت وبا اینکه ر شتتتگانش در همکاری با انگلیش بودند ، او در ضتتد انگلیش 

روزهای نخستت حکومتش خواستتاراستتقالک سیاسی از انگلیش شد ه ورسمز آزادی 

  افغانستان را اعالم کرد.

در قستتمت دوم که میتوان از تعلیم وتربیه نام ررفت ، امان الله خان مو  محمود 

رفت کشتتور ، بدون تعلیم وتربیه توده های مردم به طرزی وثریا می اندیشتتید که پیشتت

    912:  29خصو  زنان ممکن نیست.   ) 

ملکه ثریا که زن دراک ، متین وبا وقار بود پیشتتتر ازشتتوهرعاشتتق تجددونوآوریها 

بود ، خصوصز وضع زنان افغانستان )) که زیر باری حادری ودر حصارخانه ها ، بدون 

ر اراده مردان خود بودند اورا پیش از هر حین دیګر دستتت یافتن به علم ودانش استتتی

رنج میداد ، افکار میهن دوستتتتانه وتجدد ررایانه پدر ، رهنمای بنرگ او در مرارزات 

علیه قیمومت زن در افغانستتان بود ، تاستیش اداره ن ارت معارم ورماشتن انجمن 

ه لکه ثریا بم، اولین قدم برای تاستتتیش مکتت مستتتتورات بود که م 91۹۱علمیه در 

حیتث موتش در حتالیکته متادرش ستتتمتت متدیره آن مکتت را داشتتتت . این مکتت 

تن از دختران در آن به آموزش شتتروع  ۰۱درشتتهرآراکاب  موقعیت داشتتت وبه تعداد 

   261:  91نمودند .    ) 

میر غالم محمتد غرتار مینویستتتد : )) روزیکته ملکته ثریتا در یتک اجتمتاع زنان از 

زنان افغانستان سخن میراند واز پیشرفت زنان جهان مواک می  دشتواری های زندری

بانودر همین  21زد ، ستتتخنرانی او حنان پر شتتتور بود  که زنان به درد رریستتتتند و 

 اجتماع آمادری خود را برای خدمت به معارم اعالن کردند.     

(96 :611  

با طرح شتتتاه امتان اللته ختان بته کمتک وهمکاری تحوک طلران وجوانان افغان  

قوانین واصتتتالحات اداری دولت کوشتتتیدند که ))دولت را از حار حوب مطلقیت که 

میران استتتالفش بود رهتایی بخشتتتنتد وبرخرابته هتای ن ام کهن قرایلی وخانخانی 

شتتتالوده دولت عصتتتری را پی رینی کنند وبا ر اشتتتتن رام های اولی به آن ماهیت 

ستتی به طرح نخستتتین قانون استتانستترتز دموکراتیک بدهند بعد از تشتتکی  کابینه ، 

   919:  29ون امنامه های هوتاد وسه رانه شدند    )
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در نخستتین قانون اساسی افغانستان بنام  "ن امنامه اساسی دولت علیه افغانستان 

نوری ننگرهتار که درآن نمایندران قستتتمتی از افغانستتتتان "  862)) در لویته جررته 

حوت  8غلنایی ، وزیر وغیره " ح تور داشتند  افریدی ، مهمند ، شتینوار ، خوریانی ،

ن امنامه،   62م ، به تصتتویت رستتید ، درماده  9123خورشتتیدی ، مطابق مار   9319

   323: 1نکاح ، عروسی وختنه سوری بود .   ) 

به کوشتتتش رستتتترده امان الله خان وزنان خانواده طرزی آزادی های برای زنان 

این قانون ،  68ایی برای دختران مطابق ماده جاررفت ، )) از جمله تحصتتتیالت ابتد

اجرتاری رردید .لغو نکاح صتتتغیره ، محدود کردن طویانه ، تعیین ستتتن ازدواا برای 

ستاک ، مواک های از این دست اندکه متاسوانه در  98ستاک وبرای دختران  22مردان 

جه م ، در اثر نووذی رروهی ، تمتام ریوورم هتای یتاد شتتتده که تو  9123لویته جررته 

فراوان به ابعاد انستتانی واجتماعی مردم افغانستتتان به خصتتو  زنان داشتتت تعدی  

   ۹7۱: 91رردید .   )

موضتوع تعدد ازدواا ونکاح صغیره مراحوات حاد وطوبنی در جریان جرره ایجاد 

نمود . شتتاه ستتعی داشتتت با بیان پرابلم ها اجتماعی که از مستتای  مربوح به نکاح 

ناشتی می شدند ، عناصر مخالف را به قرولی منع نکاح صغیره صتغیره وتعدد ازدواا 

قانع بستازد .)) شتاه اعالن کرد که هدم اصلی وی از روی کار آوردن قانون ازدواا ، 

بر طرم ستاختن وحد اق  کاهش دادن مشکالت خانوادری ، یکی از منابع مهم بی 

به ارشتتتادات  اتوتاقی وبین می اجتمتاعی ، همچنین متدافعته از حقوق زنان مطابق

 با قرأت آیتیقرانی وآراه ستاختن مردان مسلمان از اصوک عدالت قرآنی بوده است . 

از قرآن در باره مسله ء تعدد ازدواا اظهار داشت که مردان مسلمان تنها نیم اوک این 

آیت را " نکاح کنید یک ، دو ، سته ویا حهار بار " قروک کرده اند ، اما قسمت دوم آنرا 

میترستید که نمیتوانید اصوک عدالت را مراعات کنید پش بیک نکاح اکتوا  " وهر راه

   ۰1۹:  91نمایید " نا دیده ررفته اند   ) 

محمود طرزی با عقیده ستتتهم ریری زنان افغان درارتقا وتوستتتعه امور فرهنگی ، 

تعلیمی واجتماعی جامعه افغانستتتتان وتوریت حقوق زنان ، خانواده خود را تشتتتویق 

از دانش خود استتتواده نموده ودراین راه رهرری نه تتت نستتوان افغان را از  نمود که
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طریق ایجاد اولین نشتتریه بنام " ارشتتاد النستتوان " در زمان ستتلطنت شتتاه امان الله 

   خان به عهده بگیرند . 

همستتتر طرزی استتتما رستتتمیه که زن منوری بود واز شتتتوهر ش اندوخته های    

ضترورت ها ونیاز مندیهای فرهنگی را بسیار جدی  بستیاری داشتت )) اینهابودند که

مطرح میکردند پش پیشنهاد انتشار نشریه مستق  برای زنان  از طرم این ها به شاه 

امان الله خان داده شتد . شتاه امان الله خان آنرا پ یرفت وجریده ارشاد النسوان به 

ن نشتتریه خورشتتیدی ، به نشتترات آغاز کردواولی 9311نشتترات هوتگی اش در ستتاک 

 «اختصتاصتی برای قشتر انان  وراهگشای بود برای  زنان نیازمندبه فرهنو کشورش.

(6  :922   

نتام این جریده ارشتتتاد النستتتوان بود واز نام آن بر می آمد که در )) جامعه عقت 

نگهداشتتته شتتده که در ریرمصتتریت بیستتوادی نین بود وآراهی زنان از حقوق وآزادی 

شتتمرده میشتتد، وجود حنین جریده را النامی می پنداشتتت های شتتان در حکم هی  

.این جریده به مدیریت استتتما رستتتمیه خانم محمود طرزی ومعاونیت روح افنا دختر 

محمد زمان خان ، خواهر حریت الله طرزی نشتر میشد بانو اسما رسیمه اسم خود را 

ا " می  -" ر نر " وبتتانو روح افنا ، معروم بته منشتتتیته بود کته مخوف آ  -بته مخوف " ا

    922: 3نوشتند.   ) 

اولین شتماره ارشتادالنسوان ، روز پنجشنره اوک حم  ساک » مت کر باید شتد که 

خورشتیدی ، مصادم با سومین ساک پادشاهی امان الله خان در کاب  انتشار  9311

یتافت واین جریده در جهت تنویر ، اذهان وافکار توده ها ی مردم به خصتتتو  زنان 

انستتتان ستتخت تاثیر داشتتت .    ) همانجا  صتتورت ظاهری این جریده پر م لوم افغ

آوازه به این شترح استت : در صتوحه اوک عنوان جریده به حاشتتیه راست نوشته شده 

ومقاب  آن به حاشتیه ح  نام مدیر وستر محرر آن آمده است ، سدش سر مقاله وطور 

خامه ام ارشاد  ده استمعموک روز ، ماه وستاک همان شتماره وتنیید این بیت درا ش

     922:  2النسوان میکند این قدر ها وصف عرفان میکند . )

این جریده درکاغ  نازک پستته ای رنو در حاپخانه ستنگی در کاروان سترای ده 

افغانان  ) دارالتحریر شتاهی    به طرع میرستید . نام جریده در بین کلیشه ، دیوات 
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بود .ارشتتاد النستتوان در ابتدا در حهار  وخوشتته های رندم را داشتتت ، نوشتتته شتتده

 .« صوحه وبعد از نشر شماره دوازدهم در هشت صوحه نشر میشد 

 )همانجا  

موضتتتوعات مهم آنرا )) صتتتحت زنان ، اخالق ، اشتتتدنی ، خیاطی وتربیه اطواک 

تشتکی  میداد وهم این جریده از پیشرفت وانکشام فرهنگی زنان جهان وکشورهای 

بحث میراند  وقستتمت زیاد آنرا نوشتتته های انتقادی بر وضتتع مستتلمان وهمستتایگان 

  وهمین طور خرر های مربوح به امور  228: 6زنان در کشتتتور تشتتتکی  میداد .    )

زنان افغانستتان مو  میله ها وستر ررمی ها را نین نشر میکرد .مو  )) در شماره سوم 

له زنان در باغ بابر خورشتتیدی، درمورد می 9311ستتاک اوک ، پنجشتتنره پانندهم حم  

حنین مینویستتد : بنابر اعالنی که یک روز قر  شتتده بود ، جمله قشتتر نستتوان کاب  

جنت نشتان از وقت شتش بجه صتر  ، جوقه جوقه وفوا ، فوا به ستوی باغ بابر شاه 

که از باغ های تاریخی کشور است رهسدار رردیده بودندوباغ را که مشاطه باد بهاری 

تروتتازه آراستتتته وپیراستتتته رردیده بود ، پر نمودند ، در بته شتتتگوفته وستتترنههتای 

حهاراطرام باغ ، دکانها ، بازارهای زنانه از هر صتتنف واز هرطرقه ترتیت شتتده بود که 

: 1) «فروشندران همگی نسوان وخریدداران نین از همان جنش لطیف نسوان بودند.

991   

ه خصتتتو  زنان م لوم این نشتتتریته در جهت تنویر اذهان افکار توده ها مردم ب

م ،  شتواخانه مستورات را که  9123افغانستتان ستخت تاثیر داشتت، ملکه ثریا در))  

ویژه بانوان بود ، به راه انداخت در راا این شتتواخانه اوک ستتراا الرنات خواهر امان 

الله خان وبعدآ اخت الستتراا عمه ای شتتاه امان الله خان ریش شتتواخانه مستتتورات 

ان زن ودو نور قتابلته ای المانی ویک داکتر نستتتایی ایتالیایی در شتتتد . دونور دکتر 

م ، در  9123شتتتواخانه مستتتتورات خدمت می کردند . زمانیکه مکتت مستتتتورات در 

زمان جنو خوستت حند ماه بستته شتد ، شواخانه مستورات بسته نشده وبه فعالیت 

 فته آن هنوز درخود ادامه میداد. واین شتتواخانه تاریخی تا امروز بشتتک  انکشتتام یا

   939: 99همین مح  فعاک است .     )

 9128خورشتتتیدی ، مطابق  9316شتتتاه امتان اللته ختان  ، لویه جرره کاب  را در

میالدی ، دایر نمود وضتتتمن خطتتابتته اش دراین لویتته جررتته  تتتاکیتتد نمود کتته هی  
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 اکشتتوری نای  به پیشتترفت نخواهد شتتد تا زمانیکه زنان آن کشتتور در پشتتت پرده اننو 

باقی بمانند. اهمیت این جرره نستتترت به جرره های قرلی در این بود .  )) که ملکه 

م ، ح تتور یافتند . روز نامه انیش که در 9128ثریا وحند نور وکالی زن در لویه جرره 

عهد امانی به مدیریت محی الدین انیش به حاپ آغاز کرد ، در شتتتماره پنج ارستتتت 

قاله نوشت وخرر داد که یک عده زنان برای اشتراک م ، در باره پیشرفت زنان م 9128

در لویته جررته ستتتوم یتک عتده کتارمنتدان را انتخاب کرده اند که آرزو مندیم که در 

   1: ۹) سومین لویه جرره در پغمان اشتراک کنند .   

ملکه ثریا به خاطر رفاه ورهایی زنان وطن از بند اوهام وباورهای نا پسند ودردناک 

عشتتق بی پایان داشتتت ونخستتتین بانوی بود که در روز ستتوم جرره فکری محیطی 

همراه بایک تعداد زنان معتقد به باور های انستتتانی واجتماعی زنان اشتتتتراک 9128

 92  )  نویستتتنده کتاب آتش در افغانستتتتان مینویستتتد )) روز  926: 3نمودند .    ) 

ان را برای بار اوک زن افغاکتوبر ، یک روز تاریخی در تاریپ زنان افغانستتان است ، زی

روی ل  در اجتماع قروک شتتد . از آن روز به بعد زنان منور برقع ندوشتتیدند ودر عو  

الرسته منا سری را اختیار کردند . در کاب  بیشتر زنان بدون حادری دیده میشدند . 

دولت واقعز میخواستت که زن از حیویت وعنت شتایستته به عنوان شریک زندری مرد 

یک انستتتان در جامعه برخود دار رردد زیرا در آن روز رار مخصتتتوصتتتز در  وبه عنوان

خارا از شهر ها زن مو  حیوان در معر  " خرید وفروش " قرار میگرفت . ودر برخی 

   86:  93موارد با حیوانات وغله ترادله میگردید .    )

ان ملکته ثریتا در ستتتخنرانی هتای خود میگوت : )) دلی  تمام عقت مانی ها زن  

افغانستتتان  حادری استتت حون حادری حنان دستتت وپای زنان را می بندد که آنان 

نمیتوانند در انکشتتام ورشتتد اقتصتتادی ستتهمی داشتتته باشتتند . او در مقاله که در 

م ،  به نشر رسید ، حنین نوشت )) حادری 9128جوبی  22نشریه امان افغان بتاریپ 

همین ستتترت اکوریت ایشتتتان به امرا  زن را از تنوش هوای آزاد مانع میستتتازد به 

مرتال شتده اند عنعنه پوشتیدن حادری که معلوم نیستت از کجا وارد افغانستان شده 

استت ، رفته رفته شتک  م هری را ررفت . در این جرره ، کررا جان خواهر شاه امان 

 الله خان به نمایندری از زنان سخنرانی کرد .    

(92  :21    
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ستتور اروپا وح تتور وی در مراستتم رستتمی ستتور ، رشتتت ور ار  اشتتتراک ملکه ثریا در

آزادنه ء ملکه وحند نور از زنان خانواده ستتتلطنتی با رفع روپوش در شتتتهر های اروپا  

بطورستتتمرولک حاکی از اراده پادشتتتاه در رفع اننوا عنعنوی زن در افغانستتتتان بود . 

دست ارا کشور بامید میرفت که محروبیت حشتمگیری که ملکه ثریا حین سور در خ

آورده بود راه را برای رفع روپوش وختاتمه دادن به اننوای زن دراجتماع هموار ستتتازد 

وبه زنها الهام بخشتتتد که در فعالیت اجتماعی ستتتهم فعاک بگیرند . )) زنان خانواده 

ستلطنتی تحت رهرری ملکه ثریا مسوولیت خطیری نوآوری ون ارت به امور مربوح به 

م، علی الرغم مخالوت علمای منتخت  9128د . در لویه جرره زنتان را عهتده دار شتتت

لویه جرره ، پیشتتنهاد شتتاه برای تدوین ن امنامه ء نستتوان که هدم آن پشتتتیرانی 

   961: 21وتوریت متتوقف زنان در جامعه بتتتتود ، به تصویت رسید .    )

  ن شتتاهانجمن حمایه نستتوان بالفاصتتله بعد از ختم جرره توستتک دوتن از خواهرا 

شتتاهدخت کررا وشتتاهدخت هاجره ، تحت ن ارت مستتتقیم ملکه ثریا تشتتکی  رردید 

 22.کته دوازده بتانو نستتتتوه کاب  همکاری خود را به آن اعالن نمودند تعداد انجمن 

پغمان به حیث وکال قشتتر  9128نور انجمن در لویه جرره ستتاک  92نور بود واز جمله 

ود که زنان کشتتتور در یک مجمع بنرگ ملی نستتتوان تعیین شتتتدند واین اولین بار ب

   نمایندران مشتتتتم  بودند از : )) ستتتاهره   929: 93وتقنینی اشتتتراک  کردند    ) 

ملقت به شتترین جان خانم حریت الله طرزی ، ستتامیه همستتر محمد کریر ستتراا ، 

شتتتهناده بیگم ملقت به بیری ر  خواهر محمد نادر خان ، محروبه ملقت به ماهگ  

د علیخان ستتلیمان ، حمیرا، ملقت به کوکو همستتر محمد رفیق ، فخری همستتراحم

همستتترمحمود خان یاور ، شتتتهناز همستتترامین الله خان  ، حریره ملقت به بوبو ر  

همستتر محمد یونش خان  ، همستتر محمد حستتین خان بلوک مشتتر، همستتر عردالله 

دفاع     انجمن در حقیقت شک  یک مرجع263- 262: صت  : 96خان بلوکمشتر    )

ونیمه ق تایی را داشتت که شکایات زنان را از شوهران شان بررسی میکرد .  )) مو  

نتدادن نوقته کتافی برای زنتان ، لت وکوب زن از طرم شتتتوهر ویا طالق دادن بدون 

موجتت وغیره . انجمن یتک هیتات رستتتیتدری بته حاک زنان را موظف کرد تا به زنان 

ن را در یافته ودر صتتتدد رفع آن برآیند و مستتتتقمز ارتراح برقرار کرده ومشتتتکالت شتتتا

هتدم انجمن در قتدم اوک کته حش اعتمتاد به نوش وخود ارادیت را در زنان تقویت 
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نموده و آنها را برای فعالیت های ستتیاستتی آماده می ستتاخت . حنانچه از شتتمولیت 

زنان در شتتورای دولت که قرار بود به زودی دایر رردد نین ستتخن میرفت . آزاد نمودن 

نتان از بردری اجرتاری ومحتدود ماندن در حهار دیوار خانه موضتتتوع مهم مراحوات ز 

انجمن را تشتتتکی  میداد .اع تتتای انجمن زنان را تشتتتویق میکردند که جهت دفاع 

ازخود حقوق وموقف مستاوی شتتان راحوآ نموده وایستتتادری نمایند .  وهمچنین به 

این راه پیش قدم شتتده مامورین عالی رتره ومستتتخدمین دولت توصتتیه شتتد که در 

  ملکه شخصز نقش  981-961:  21زنهای شتان را از قیودات عنعنوی آزاد سازند .   ) 

بسیار فعالی را در این فعالیت ها به عهده داشته ودر تمام کارها حمایت وپشتیرانی 

ماه   21شتتتاه امان الله خان را با خود داشتتتت . در یکی از ررد همایی ها که بروز)) 

م ، که یک تعداد دوشتتینران افغان غر  تحصتتیالت عالی در رشتتته  9128 ستتدتامرر

های پنشتکی ونرستنو عازم ترکیه شدند که در بین شان صالحه دختر نصرالله خان 

نایت الستطنه ، خدیجه دختر محمد هاشم خان وزیر مالیه ، روح افنا دختر عنین الله 

، حلیمه دختر عردالعلی خان  خان ، هاجره دختر عردالعنین خان بارکنی وزیر داخله

نواده امیر محمد یعقوب خان وهشتت دختر دیگر از راه پشتاور وبمری توستتک کشتی 

عتازم ترکیته رردیتده ، این دختران لرتاا هتای آبی وبتابتنه های ستتتوید که بازوان 

 ودست های شان را می پوشاند به تحصی  میرفتند ، مسافرت کردند .

مجلش وداع نموده ، این دختران که با خک آهن به دختران ، با شاه وملکه واه  

بمری واز آنجا به پور ستتعید مصتتر واز آنجا به استتتانروک واز طرم ستتویرافغانستتتان در 

      6:   2ترکیه غالم جیالنی خان وخانمش  استقراک رردیدند .    )

بدین ترتیت می بینیم که بصتتتورت تدریجی زنان بستتتوی یک آینده روشتتتن رام 

شتتتاه وملکته ای جوان ، همکتاران نندیتک آنهتا در تالش برای رفع روپوش  نهتادنتد .

وفراغت زنان افغانستتان از قید وبند کهنه ای دست وپا ریر نه تنها ارمان های پاکی 

داشتتند بلکه به قوک شتاهدات عینی آن زمان دبی  منطقی ، صحرت ها وسخنرانی 

 های خویش را ارایه می نمودند ومیگوتند : 

زن هم مانند مرد ، انستتان استتت ، خواستتت وآروزی انستتانی دارد واز عهده الف:))

 ای انجام خیلی از کارها بر می آید . 
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ب : زن بتدون آنکه رناهی را مرتکت شتتتده باشتتتد ، برخالم اراده خودش با بی 

 انصافی کام  در درون محابش بنام حهار دیوار خانه محروا شده است .

ده حیتاتی که دارد به ویژه برای تطریق برنامه ها ا : جتامعته متا بتا ابعتاد رستتتتر 

اصتتالحی وستتازنده که در پیش استتت به وجود نیرومند وموید وآماده ای انستتانی بنام 

زن ، به آراهی وهمکاری وستتهم ریری او در کنار ستتایر افراد جامعه اشتتد نیاز استتت 

 وباید این نیرو بیدار وفعاک رردد . 

علم وآراهی وستهمگیری آنان در پیشرفت و،  د : رفع روپوش ودستترستی زنان به

آبادانی وخدمت رناری به همنوعان ارر بصتتورت مورت وشتتایستتته وبا در ن ر داشتتت 

  231-238: ص  3ایجابات دینی واخالقی صورت ریرد ثواب است نه زیان    ) 

 

 نتیجه

 با آنچه روته آمدیم به این نتیجه میرسیم که : 

د زندری ونوآوری ها در نرود فرهنو وزمینه ای آن آوردن تمتدن وارزش نمتاهای جدی

ها توازن بین جنره مادی وجنره معنوی تجدد را برهم زد وسرت شد تا حکومت امان 

الله خان وهمکاران صتتتادق ونندیک او قربانی شتتتقاوت تاریپ رردند .وقصتتته کو  ، 

 غربت ، ترعید ومرگ را بدون شکایتی روایت کنند . 

امدار حک میگوید :  )) مرارزه علیه حمایت صتتتاحران ن نویستتتندهیا ن وریشتتتن 

قتدرت تنها مرارزه بشتتتر استتتت که بی ثمر می ماند ، در عین حاک هررن نراید از آن 

  922:  3دست شست     )

مرتارزه محمود طرزی ، شتتتاه امتان اللتته ختتان، محمتد ولی ختان دروازی  ودیگر 

های آزاد منشی ، نوررایی  مشروطه خواهان هر حند در آن عصر سرکوب شد اما مایه

وتمدن را که آنها پی ر اشتتتتند دوام یافت  تالش ها وپا فشتتتاری  ایشتتتان در بهرود 

وضتع زندری زنان در افغانستان عواملی بود که در انتها موجرات سقوح سلطنتش را 

فراهم ستاخت .ستالها بعد هنگامیکه زنان این سترزمین روپوش را از سر برداشتند به 

 وتولیدی آغاز کردند ، در حقیقت از پیامد همان آغاز بهره ور شدند . کار اجتماعی
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 معارف در عصر شاه امان الله

 خالصه

شاه امان الله بعد از به قدرت رسیدن و خاموش ساختن جنگ و به دست آوردن 

دست به یک اصالحات و ریفورم زد که مهمترین اقدام  9191استقالل سیاسی سال 

وی اصالح و نو سازی معارف کشور بود که بزرگترین تحول و دگرگونی را در معارف 

ترویج کنندۀ معارف عصری کشور به وجود آورد، در واقع بنیان گذار رسمی و 

برای  9131افغانستان میباشد، چنانکه در نظامنامه اساسی جلیله معارف سال 

نخستین بار تعلیمات ابتدایی را اجباری ساخت و زیر بناهای معارف کشور را آباد و 

 نوسازی نمود. 

به منظور به رسمیت شناختن و تقویت سیستم آموزشی، امیر امان الله خان معلمان 

صری و ترکی را استخدام و مکاتب امانی و امانیه و سه مکتب متوسطه را در مرحله م

نخست بنیان گذاری نمود و به منظور بهبود کیفیت درسی معلمان و تعلیم معلمان جدید 

 مرکز تربیت معلمان را گسترش داد و برنامه های رسمی سیستماتیک به آن داده شد. 

به وجود آوردن  -9هدف از سیستم معارف جدید افغانستان دو چیز عمـده بود: 

طبقۀ روشنفکر اندیشمند در افغانستان که عامل ضروری برای موفقیت اصالحات و 

شاه امان الله خان در مکان های عمومی اظهار نظر نموده، اتباع  -2مدرن شدن بود. 

 مکتب بفرستند که دانش بیاموزند و اگر خود را تشویق می کرد که فرزندان خود را به

به اینکار اقدام نمی کردند، محکوم به پرداخت جریمه نقدی و یا برکناری از شغل 

 شان میشدند. 
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تعلیم و تربیه که بگونه عصری به نام معارف شناخته می شود. ریشۀ مقدمه: 

سنتی، عنعنوی و بومی دارد. تاریخ شکل گیری و انکشاف معارف عصری در 

 افغانستان به یک قرن قبل بر می گردد. 

اما تعلیم و تربیه عنعنوی و سنتی کشور ما در ژرفنای قرون متوالی ریشه دارد. 

 ریشه های آن از گذشته های دور با عقاید و معارف اسالمی پیوند مییابد. 

کسب علوم و معرفت در یک قرن قبل از امروز به گونۀ عام منحصر به فراگیری 

می و دینی بود. احکام و معارف اسالمی و حتی عنعنات و رواج های متأثر علوم اسال 

 از معارف اسالمی کلیه عرصه های حیات اجتماعی و فردی را احتوا می کرد. 

از این رو علمای دینی به عنوان رهبران و زعمای معنوی در حیات اجتماعی، 

 ننده داشتند. فرهنگی و سیاسی جامعه نقش و تأثیر فراوان و گاهی تعیین ک

اما با شروع قرن بیستم میالدی تغییراتی در وضع تعلیم و تربیه در کشور ایجاد 

شد. معارف عصری به وجود آمد، هر چند که ایجاد و تغییر در عرصۀ تعلیم و تربیه با 

آهستگی آغاز یافت، این تحول زادۀ ارتباط افغانستان با جامعه و کشورهای بیرون 

آغاز در وجود حکومت و حکومت داران خالصه میشد. از این رو  بود، این ارتباط در

معارف عصری بر آمده از بیرون نخست در میان حکومت داران و دولتمردان آغاز گردید 

 و به عنوان یک ضرورت برای اداره و حاکمیت از سوی زمامداران نگریسته میشد. 

ان لطنت امسپس این نگرش با انکشاف سریع و گستردۀ معارف عصری در س

الله خان تغییر یافت. در این دوره به سوی معارف عصری به عنوان منبع پیشرفت رفاه 

 و اقتدار جامعه و کشور نگاه میشد. 

در درازای یک سده انکشاف و گسترش معارف عصری در افغانستان که فرود و 

امه ع فراز فراوانی را تجربه کرده است. آهسته آهسته تعمیم معارف عصری در ذهنیت

جا گرفت و تعدادی زیاد مکاتب پسرانه و دخترانه، دارالمعلمین ها در مرکز و والیات 

 ساخته شد و تعلمیات ابتدایی اجباری گردید. 

چون معارف تهداب اساسی دانش را در کشور تشکیل می دهد، بناًء مبرمیت: 

ه بالی مقالاولین برنامه های اصالحی شاه امان الله معارف نوین می باشد که در ال 

 از آن به تفصیل سخن زده شده. 
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هدف از نوشتن مقاله، روشن ساختن ابعاد گوناگون معارف کشور در یک هدف: 

 مقطع زمانی است، که شاه امان الله در برنامه های اصالحی خود آنرا قرار داد. 

  یی، تشریحی و تحلیلی می باشد.هدف از میتود تحقیق کتابخانهمیتود تحقیق: 

 

 نمت

در عصر سلطنت شاه امان الله، معارف و تعلیمات عصری به عنوان یک نیاز در جهت 

ترقی و انکشاف افغانستان مورد عنایت رسمی شاه و برخی از دولت مداران قرار 

گرفت. امان الله خان در سیمای معارف عصری و پیشرفته، سیمای افغانستان مترقی 

تان پژوهشگر و نویسندۀ افغانس« کویرد پاوالدلیون با»و نیرومند را می دید. به گفته 

در زمرۀ تمام برنامه های اجتماعی شاه امان الله، معارف مقام »شناس امریکایی: 

برجسته داشت. این هدف نه تنها از نقطه نظر عالقه شخصی وی بلکه از نگاه آیندۀ 

ه ری کافغانستان نزدش اهمیت به سزایی داشت. این واقعیت را در اهمیت و افتخا

برای نشان معارف قایل شده بود باید دید. نشان معارف از بلند ترین نشانه های 

: 9افتخارات آن وقت. مقام معارف و حتی از نشان های نظامی و ملکی بلند تر بود. )

91) 

در شروع سلطنت امان الله خان تماس و ارتباط فرهنگی با کشورهای خاری به 

تعلیم و تربیت عصری برقرار شد. وعده از  منظور انکشاف و پیشرفت در عرصه

اشخاصی صاحب علم و دانش از کشور های خارج خواسته شدند تا در پیشبرد کار 

 تعلیمی و فرهنگی افغانستان را کمک نمایند. 

تهداب تعلیم و تربیه جدید، عصری و منظم در کشور روی دست گرفته شدو 

م تأسیس شد و سردار 9122ارف در سال برای اولین بار در تاریخ افغانستان وزارت مع

( و تعدادی از 22: 2محمد سلیمان خان اولین وزیر معارف کشور تعیین گردید. )
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جوان ها برای ادامۀ تحصیالت و تعلیمات عالی به کشورهای خارجی اعزام شدند، 

کتابخانۀ در کابل جهت ارتقای کیفیت تعلیم و تربیه ایجاد گردید. در عرصۀ فرهنگ 

وعات نیز یک تحول عظیم به میان آمد. چنانچه میر غالم محمد غبار در این و مطب

چند صد نفر طلبۀ افغانی در ممالک اتحاد شوروی، جرمنی، »مورد می نویسد: 

فرانسه، ایتالیا و ترکیه به حساب وزارت معارف مشغول تحصیل شدند و سال دیگر 

یز ودجۀ معارف افغانستان نیک عدۀ طلبۀ نظامی در انگلستان در نظر گرفته شد. ب

بعد از بودجۀ وزارت حرب و وزارت دربار به درجۀ سوم قرار گرفت.  تعلیم و تربیه از 

نظر انتظام در فضای آزاد عملی می گردید و تهدید و سرکوب از نظر سیاسی وجود 

نداشت، لهذا روحیۀ معلمین عالی و با نشاط بود. همچنین دولت جراید و مجالت را 

 9129و والیات منتشر ساخت و مجله معرف معارف )بعدها آئینه عرفان( در  در کابل

 ( 22: 2«)از طرف وزارت معارف منتشر می گردید....

یی به نام )مقدس ملی( به کمک پنج و شش نفر از دانشمندان که کتابخانه

کتاب را از خانه های خود جمع نمودند و به کتاخانه انتقال دادند تأسیس شد و به 

وزهای تعطیل مردم به این کتابخانه به منظور مطالعه می آمدند و از خواندن کتاب ر 

فیض می بردند. و این کتابخانه یکی از اثر های درخشان و پیشرفت در راه تمدن و 

 ( 9: 1ترقی مملکت بود. )

به کوچی ها هم توجه مبذول گردیده و آنها نیز از نعمت دانش و تعلیم بهره بردند 

یم معارف عصری در میان آنها توجه گردید و برای تعلیم اطفال کوچی ها و به تعم

معلمین توظیف شدند، تا با کوچی ها سفر کنند. و به رشد زبان پشتو توجه صورت 

 ( 91-1در چهار چوب وزارت معارف ایجاد شد. )« د پشتو مرکه»گرفت و ادارۀ را به نام 
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کتب ابتدایی در شش گروهی بیست و دو باب م 9122شاه جوان بین سالیان 

و نواحی کابل گشود که عبارت بود از: مکتب چهلستون، گذرگاه، شیوکی، ده یحیی، 

ده سبز، بی بی مهرو، قلعۀ قاضی، پغمان، بیکتوت، خواجه مسافر، سر آسیاب، 

بتخاک، چهار آسیاب، بگرامی، ده دانا، مهتاب قلعه و محمد آغه. دولت افغانستان 

( نظامنامۀ اساسی دولت علیه افغانستان تحصیل معارف را تا 18مطابق به مادۀ )

درجه ابتدایی اجباری کرد، برای تبعه افغانستان درجه ابتدایی تحصیل معارف حتمی 

بود، درجات و تفرعات آن به یک نظامنامۀ افغانستان تعیین یافته که بر طبق آن 

 معمول می شود. 

د تبدیل شده بود و شاه بعد از ایجاد معارف در این عصر به یک کار بسی ارزشمن

مکاتب اصالحات متنوع دیگری را نیز در ساحۀ تعلیمی به میان آورد. سیستم مکاتب 

نیز تغییر خورد، به این معنی که مدت تدریس مکاتب ابتدایی به پنج سال، متوسطه 

چهار سال و ثانویه به سه سال شد و دولت در این وقت کوشید تا میان مؤسسات 

یمی سابق و عصری رابطه برقرار کند و بدین منظور یک سلسله کتب عصری و تازه تعل

را برای تدریس به مکاتب سابق فرستاد تا با مطالعه آن از علوم جدید و از دنیای دیگر 

 باخبر شوند. 

شاه با افتتاح و ایجاد مکاتب در شهر قدم های استوار و متین در توسعه معارف 

رانسوی که در کابل اقامت داشتند وارد گفتگو شد و در ضمن برداشت و با معلمین ف

برای الفرد فوچر پروفیسور سوربنی و سرپرست اولین هیئت باستان شناسی فرانسوی 

 ( 218: 1به افغانستان وظیفۀ صراحی سیستم آموزشی عالی را اختصاص داد. )

ری کرد گذاطوریکه قبالً ذکر شد که شاه امان الله سه مکتب متوسطه را بنیان 

و همه این ها در امتداد خطوط مکتب حبیبیه بودند. اگر چی هر کدام آن زبان 

خارجی متفاوتی را به عنوان وسیلۀ آموزش استفاده می کردند. اولین آنها مکتب امانیه 

تأسیس شد. بعد از سقوط شاه امان الله به نام لیسه استقالل  9122بود که در سال 
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آموزشی بعد از مکاتب فرانسه نمونه بود و در صنف های آن  تجدید نام شد. این مرکز

زبان فرانسوی تدریس میشد )که تا به امروز ادامه دارد و زبان فرانسوی یکی از 

مضامین درسی در آن مکتب تدریس میشود که در عهد امان الله خان استادان 

د( یش میبرنفرانسوی تدریس می کردند ولی امروز این پروسه را خود افغانها به پ

پرسونل آن مکتب را پنج نفر فرانسوی به شمول یک زن و دوازده افغانی تشکیل می 

 نفر شاگرد داشت.  153تا  133این مکتب در حدود  9121داد. و تا سال 

یکی دیگر از مکتب های این دوره، مکتب امانی به مدل آلمانی بود که )در سال 

م افتتاح گردید. مثل مکتب امانیه )استقالل( به نام شاه امان الله نام گذاری  9121

شد که بعداً به نام مکتب )نجات( یاد گردید. و پرسونل آن سه نفر پروفیسوران آلمانی 

این مکتب تقریباً  9121 -9121د. در بین سال های و چند نفر معلمین افغانی بودن

سومین مکتب به نام غازی )پیروزی( تأسیس  9122( شاگرد داشت. در سال 933)

شد، صنوف آن به زبان انگلیسی تدریس می گردید. و اولین امتحانات دیپلم متوسط 

یت ( شاه به منظور ارتقای کیف1: 5در همان سال در لیسه حبیبیه برگزار شد(. )

مکتب چهار ساله  9121معارف مکاتب دیگری نیز تأسیس نمود چنانچه در سال 

اداری را به نام )مکتب حکام( ایجاد نمود، تأکید آن بر حسابداری و ریاضی بود. شاه 

امان الله میخواست تجهیزات اداری افغانستان را به سبک ترکیه عیار نماید، بناءً زبان 

س میشد. به کارمندان آیندۀ دولتی نیز روش های ترکی به عنوان زبان دوم تدری

اداری به وسیلۀ حاکم کابل تدریس میشد که الزم بود کورسها را به قانون اداری 

 اختصاص دهد. 

شاه با افتتاح و ایجاد مکاتب شهر اکتفا نکرده، گامهای استواری دیگر خود را 

، در پایتخت بر عالوه در توسعۀ معارف در والیات و مناطق خارج از پایتخت برداشت

لیسه حبیبیه و لیسه های امانی و امانیه که توسط پروفیسوران فرانسوی و جرمنی و 

هندی، تأسیس گردید، مکاتب رشدیه غازی، رشدیه استقالل، مکتب تلگراف، مکتب 

معماری، السنه، مکتب زراعت، دارالعلوم، رشدیه مستورات، رشدیده  -رسامی، نجاری

راستی. مکتب رشدیه زراعت قندهار، رشدیه هرات، دارالمعلمین  جالل آباد به نام

هرات، رشدید مزار شریف، رشدیه قطغن، مکتب پولیس، مکتب موزیک، قالین بافی، 
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مکاتب ابتدایی در تمام والیات  122تدبیر منزل، مکتب طبیه، مستورات و بیشتر از 

 ( 28: 1ر می باشد. )کشور به میان آورد که تا به امروز هم ادامه دهندۀ آن عص

( نفر رسید و در لیسه 59333به ) 9122و تعدادی شاگردان ابتدایی تا سال 

( نفر تحصیل می کردند و این غیر از مکتب 1333ها و مکاتب رشدی و مسلکی )

( عنوان کتاب درسی به تعداد 911به تعداد ) 9122تا  9121نظامی بود. از سال 

رت معارف طبع گردید و جلد نخست در الهور و بعداً در کابل از طرف وزا 11525

 ( 218: 2مطبعه معارف نیز در همان سال تأسیس شد. )

و هم چنان مکتب به نام )ذکاوت( در بامیان و مکتب به نام )معرفت( در 

تاشقرغان تأسیس گردید و در نیمروز و میمنه نیز مشعل معارف روشن گردید. مردم 

( هزار افغانی با چهار صد 25پکتیا پول اعانه به خاطر نشر معارف جمع کردند و )

متعلم برای تأسیس چهار مکتب در خوست و چمکنی و گردیز و زرمت دادند. 

دکانداران قندهار به مصرف شخصی خود مکتب تأسیس کردند. سهم استادان 

هندی نیز در افغانستان منحیث استاد قابل تقدیر می باشد و نباید سعی مخلصانه 

رف و تلقین افکار جدید فراموش نمود. مفکران مسلمانان هندی را در توسعه معا

افغانی به شمول درباره ترویج آیین جدید تعلیم و تربیه و تعمیم معارف نوین را مطابق 

دساتیر تمدن اروپا در مملکت الزم می دیدند و بنابرین بدین مفکوره افتادند، که 

ا نو د بیاورند. تبرخی از معلمان مسلمان را از مستعمره هندی انگلیس به مکاتب خو 

آموزان، بتوانند با معارف جدید آشنایی یابند و بدین وسیله، علوم جدیده و صفت و 

حرفت نشو و نما یافته بتواند. و در این سلسله اولین دسته معلمان هندی که به 

افغانستان جلب شدند دکتر عبدالغنی و برادرانش بودند که برای تدریس و تنظیم 

ل آمدند و پس از حافظ احمد الدین بحیث مدیر مکتب حبیبیه مکتب حبیبیه به کاب

مقرر گردید و برادرانش مولوی نجف علی و برادر بزرگش مولوی چراغ علی نیز در زمرۀ 

معلمین همین مکتب بوده اند. و در موضوع قتل حبیب الله خان دستگیر و در ارگ 

مان الله خان رها به مدت یازده سال محبوس گردید. تا اینکه در عصر سلطنت ا

گردیدند و با کمال احترام استقبال شدند و جریده امان افغان با خوشی خبر رهائی 

از زندانش را نشر کرد، و ادامه خدماتشان را در معارف افغانستان خواست. و لوی 

محمد حسین و برادر بزرگش نیز به حیث معلم تاریخ و جغرافیه ایفا وظیفه مینمود. 
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فغانستان به حیث )جان نثاران اسالم( مشهور بودند که در حبس این معلمین در ا

یازده ساله در زندان به مطالعه دقیق قرآن، حدیث و تفسیر پرداختند و بعد از رهائی 

نیز بر عالوه مضامین درسی به تدریس قرآن و زبان عربی نیز پرداختند و مولوی محمد 

فقت داشت و کتاب )افغان پادشاه( حسین با شخصیت شاه امان الله و رژیم امانی موا

 ( 18-12: 8را در مدح و اوضاع دورۀ امانی به اردو نوشت و در الهور چاپ شد. )

عالقمندی شاه و ملکه در تدریس شاگردان آنقدر زیاد بود که در کورس های 

سواد آموزی که به نام اکابر مشهور بود. خود شاه شخصاً مسوولیت تدریس آنرا به 

 ت که به نام اصول صوت غازی یاد می شد. عهده می گرف

شاه جوان و علم پرور افغانستان در کنار دستآوردها، به تعلیم و تربیه نسل نو 

توجه جدی داشت. او مرتباً به مکاتب سر می زد و شخصاً از شاگردان امتحان می 

گرفت، شاگردان ممتاز را تقدیر می نمود و هم استادان شایسته را مکافات و 

دانی را که در زمینه تعلیم و تربیه سستی می کردند مجازات مینمود. در همین استا

امان الله خان را از نگاه  9125سپتامبر  28ارتباط روزنامه )االخبار القاصره( به تاریخ 

عصر اعلیحضرت امان الله خان پادشاه افغانستان، »معارف چنین توصیف می کند: 

عصر، عصری است که ملت و پادشاه حق  عصر استقالل و حریت می باشد. این

اختیار زندگی و ثقافتی و کلتوری خود را بدون مداخله خارجی بدست دارند و حق 

یافتند تا از علوم جدید جهان غرب و شرق بطوریکه بخواهند استفاده کنند. بعد از 

حصول استقالل و شناسایی آن از طرف دو همسایه بزرگ یعنی روسیه و انگلستان، 

اه افغانستان اصالحات عظیمی را درشئون تعلیم و تربیه و ثقافت به وجود آورد پادش

 ( 51 -8«)و بدون شک و تردید شاه جوان عاشق تمدن و عصر جدید است.

شاه با شاگردانیکه عالقمندی کمتر به آموزش داشتند و غیر حاضری می نمودند 

 که با شما با زبان خودتاندلم نمی خواهد »و با اولیای این شاگردان صحبت مینمود: 

حرف بزنم، زیرا شما بر اوالدهای خود ظلم نموده آنها را از مکاتب غیر حاضر ساخته 

اید. من هر قدر در باب ترقی و بهبودی شما ملت تفکر نموده ام، بدون راه علم دیگر 

ون چراه نیافته ام. پایه اول علم مکتب است. اگر اوالد تان در کوچه و بازار بازی کند 

شما از آنها عاقل تر دید نمی گذارید که آنها اوقات خود را ضایع نموده بازی بیجای 

کند و آنها را به طرف دکان یا کسب یا سبق می برید اما به خیال آنها می گذرد که 
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پدر بر ما ظلم کرد. و برای اولیای آنعده اطفالیکه غیر حاضری میکردند پنج افغانی 

. و آنعده شاگردانیکه به تعلیمات خود حاضر می بودند چهل جریمه تعیین نموده بود

( شاه جوان برای اطفال اهل هنود و 91- 1« )و چند هزار روپیه انعام می بخشیدند.

سیک که در افغانستان زندگی می کردند مکتب به نام )اهل هنود( را بنیاد گذاشت 

اعد جزء پروگرام رسمی که آنها از قافله علم عقب نمانند. هم چنان جمناستیک و قو 

معارف شد و بازیهای فتبال، تنیس، کرکت، جهش، پرتاب گلوله و دسیک در میان 

 شاگردان رواج یافت و برای تشویق وورزشکاران جوایز معینی در نظر گرفته شد. 

در قندهار به مناسبات  9131حوت  91شاه امان الله در سخرانی که به تاریخ 

بار دیگر به شما تأکید و توصیه »در مورد آموزشی گفت: مکافات و مجازات مامورین 

می کنم چیزیکه در دین و دنیا برای شما فایده میرساند و شما را از مذلت و خواری 

دینی و دنیوی نجات می بخشد، همین معارف است و بس. هر قدر شوق و ذوق و 

 «محبت تان را که نسبت به معارف اظهار کنید باز هم کم است.

ۀ امانیه همانقدر که معارف انکشاف نمود، به همان اندازه تعلیم زبان های در دور 

خارجی هم ایجاد شد مخصوصاً زبان انگلیسی، آلمانی و فرانسوی و به همین منظور 

( نفر از جوانها را برای تعلیم و تحصیل به خارج کشور اعزام نمود )مخصوصاً به 11)

ان تهیه می نمود و از طرف دیگر تالش نمود فرانسه( و دولت فراسنه برای آنها مترجم

که تا آنها را به وفق دادن با محیط جدید کمک کند و آهسته آهسته جوانان نه تنها 

به فرانسه، بلکه به آلمان، ترکیه، ایتالیا، اتحاد شوروی و هند هم جهت تحصیل 

آنها  یفرستاده شدند. این شاگردانیکه در خارج از کشور مشغول تحصیل بودند، برا

سر پرستی تعیین میشد تا رفتار آنها را تحت کنترول داشته باشد و فعالیت های آنان 

را به دولت افغانستان گزارش دهند و دولت مصمم بود که این شاگردان می توانند 

 در آینده در بازسازی و پیشرفت کشور مثمر واقع شوند. 

محمود طرزی که در آن هدف از سیستم آموزش جدید، چنانکه شاه امان الله و 

 زمان مشاور اصلی شاه بود عبارت بود از:

 رشد جوانان تحصیل یافته و روشنفکر در کشور.  -9

تربیه کادرهای فنی در شقوق مختلفه علوم و فنون جدید جهت تطبیق برنامه  -2

 های جدید. 
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 بوجود آوردن و تربیه پرسونل متبحر اداری.  -1

امانیه از معارف عصری و آموزش نوین برخودار  آیا زنان و دختران هم در عهد

 گردیدند؟ 

بلی: دختران و زنان در تاریخ شکل گیری و انکشاف معارف عصری افغانستان 

وارد عرصۀ معارف عصری شدند زیرا شاه امان الله و ملکه ثریا و خانواده طرزی که از 

و مبتنی بر خرد و  های جدیدبازار دانش و ادب ترکیه بهره برده با استواری و گام

انسانیت دست یازیدند، پایه گذار مکتب های دخترانه، تأسیس نشریه مستقل برای 

زنان، ایجاد یک ستون )ناموران زنان جهان(، منع تعدد زوجات، تعیین سن قانونی 

برای ازدواج، فرستادن دختران برای تحصیل به خارج از کشور بیگمان دریچه های 

به ویژه برای زنان گشودند. با وجودیکه با عکس العمل شدید جدیدی را بر روی مردم 

بنیاد گرایان مواجه گردید، ملت ترقیخواه افغان در ابتدا با وجودیکه نواقصی در نصاب 

تعلیمی معارف وجود داشت، به معارف عالقمندی خاصی نشان دادند اما همینکه 

شدیداً نسبت به او عکس امان الله خان، تعلیم و تربیه مختلط را رایج می سازد، 

 العمل نشان دادند. 

بهر حال شاه و ملکه بر تعلیم و تربیه نسوان جداً تأکید داشتند و آنرا در صدر 

برای اولین بار یک  9123پروگرام های اصالحی خویش قرار دادند. در سال چنانچه 

وسط ت ادارۀ زیر نام )نظارت معارف( تشکیل گردید. و سپس پروگرم های درسی نسوان

 ( 1 -1انجمن علمیه رویدست گرفته شد.)

در ختم همان سال با تأسیس اولین مکتب نسوان در افغانستان به نام مکتب 

مستورات دروازه های تحصیل به روز زنان افغان در شهر آراء کابل باز گردید و به تعداد 

ک ح مکتب در ی( نفر شاگرد در آنجا آموزش را آغاز کردند. ملکه ثریا در روز افتتا 13)

الحمد الله برای ما زنان، امروز یک روز نهایت خوب است که در »سخنرانی گفت: 

سایۀ اعلیحضرت غازی مکتب مستورات را افتتاح می کنم. امید است که اوالد وطن 

از این مکتب مستفید شده و در این راه دین و دولت و ملت خویش حتی الوسع 

است که فرضیت علم به مرد و زن یکسان است  خدمت کند. و به همه حاضرین معلوم

و این مکتب که برای ما زنان تأسیس شده از توجهات معارف خواهی اعلیحضرت 

 ( 22: 93« )جوان غازی ما و همت و کوشش جناب وزیر معارف است.
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ملکه ثریا با حمایت معنوی شوهر و والدین خود به عنوان )مفتشه( از امور مکتب 

رش اسما رسمیه خانم محمود طرزی که زن با فرهنگ و دانشمند وارسی می کرد. ماد

بود، مدیره مکتب و خواهر ملکه خیریه خانم به حیث معاونه مکتب ایفای وظیفه می 

 کردند. 

خانم می سکینازی )فرانسوی( در رسالۀ تحقیقاتی خویش زیر نام )زنان افغان، 

خستین معلمان داخلی و تعلیم و فعالیت های اجتماعی در عصر امانیه( اسمای ن

خارجی این مکتب را ذکر کرده و آنها را پیشتازان گمنام تعلیم و تربیت نسوان در 

 افغانستان لقب داده که اینک از چند نفر آنها منحیث نمونه نام می بریم: 

 مریم صبیه عبدالباقی خان  اهل میمنه معلمه دری.  -

 آمنه الرسول معلمه دری.  -

 ی. فاطمه معلمه در  -

 خدیجه دختر کاکای ملکه معلمه خیاطی و موسیقی.  -

 بی بی خاجو و بی بی کو معلمه آشپزی.  -

 پروفیسور غالم محمد میمنگی رسام.  -

 قاری عبدالله شاعر معروف.  -

 سید جمال الدین )هندی( معلم ریاضی.  -

 و از معلمان خارجی:

 عادله حیدر از ترکیه همسر یکی از صاحب منصبان اردو.  -

( از جرمنی همسر مدیر مکتب جدید امانی معلمه آشپزی و تدبیر Lvenخانم ) -

 منزل. 

 خانم الف خان.  -

( سویسی معلمه دری، با وجودیکه تعداد خانم های هندی Colinخانم کولین ) -

 که همسران مهاجران هندی مقیم کابل بودند. 

مکتب مستورات تا ختم دورۀ سلطنت شاه امان الله بروی دختران باز بود، البته 

که بنابر شورش علیه اصالحات بخصوص در  9121به استثنای چند ماه در سال 

برابر نهضت تعلیم و تربیه نسوان در خوست بر پا شد، مکتب مسدود گردید، ولی سه 

 شدند که به مکتب میرفتند. ماه بعد دوباره دختران در جاده های شهر دیده 
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مکتب مستورات از ابتدا به متوسطه )رشدیه( ارتقا کرد و تعداد شاگردان نیز در 

( افزایش یافت 833این تعداد به ) 9125( نفر شد و در سال 133آن سال بالغ به )

دیری نگذشت که مکتب جدید دیگری به نام عصمت افتتاح شد و این دومین مکتب 

ًً به لیسه ماللی مسما گردید که تا به امروز بود که در شهر ک ابل افتتاح گردید و بعداٌ

به همین نام فعالیت دارد و همچنان مکتب دیگری دخترانه در ناحیه چنداول به نام 

مکتب سه دکان به میان آمد که سر معلمه آن خانمی به نام رابعه دختر منشی نذیر 

 ( 911: 99هندی بود. )

ه امضاء ملکه ثریا )که اصل آن در آرشیف ملی افغانستان در یک اعالمیه شاهی ب

موجود است( بعد از یک مقدمه طوالنی مبنی بر لزوم منطقی و قانونی تحصیل زنان 

چنین آمده است: نظر به ضرورت عاجل سال گذشته دو مکتب دخترانه یکی مکتب 

بل کامستورات در بوستان سرای علیا و دیگری مکتب عصمت در قلعه باقر خان 

تأسیس شدند که اولی کمی دورتر از شهر و دومی کوچک بود، لذا تصمیم گرفته شد 

تا هر دو مکتب یکجا شده و در گلستان سرای جاگزین شوند که اتاقهای فراوان برای 

( شاگرد را دارد. بدین ترتیب متعلمان میتوانند در یک محل درس 833بیش از )

که از طرف دولت تهیه می گردید، به صورت خواند و از لباس، غذا، چادر و کتاب 

مساوی استفاده نمایند. یک عده معلمان داخلی و خارجی به آنها در ساحات اقتصاد 

خانواده، تربیه اطفال، خیاطی، بافت و آشپزی درسی می دهند. این مکاتب برای 

ساله اختصاص دادند و برای خانم های بزرگتر  93تا  1تدریس دختران بین سنین 

اتب مسلکی جهت تعلیم آنها در رشته آشپزی ، خیاطی و ساختن گلهای مصنوعی مک

تأسیس شده است. هدف این مکاتب رهائی زنان از وابستگی اقتصادی شوهران شان 

 و کمک به اقتصاد فامیل هایشان میباشد. 

( برای خانم های 9123و ناگفته نباید گذاشت که مکتب مسلکی زنان تا سال )

 ت داشت و بعداً بنا به عوامل و جنگ های داخلی از بین رفت. بزرگتر فعالی

در تالش به منظور تبلیغ خود آگاهی اجتماعی در میان زنان افغان، ملکه ثریا 

، 9129حوت  22، اولین جریده زنان را به نام ارشاد النسوان به تاریخ 9129در سال 

یدی را به زنان ارائه توسط خانم طرزی بنیاد گذاشته شد و طرز عمل و پندهای مف

می داد. هم چنان مشکالت اجتماعی و نقش زنان در جامعه را مورد بحث قرار می 
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داد. تعداد زیادی از افغان ها شروع به نوشتن مقاالتی کردند که به نقش تاریخی 

زنان در اسالم و کمک های بزرگ زنان افغان در هنگام جشن استقالل می پرداختند. 

 آئینه عرفان، ارگان نشراتی وزارت معارف به چاپ می رسید. مقاالت مخصوص در 

جریده ارشاد السنوان به مدیریت اسما رسمیه معروف به )بی بی شامی( همسر 

محمود طرزی و معاونیت روح افزا نشر میشد و مطالب آن به طور عموم شامل اخبار 

وقت بود که مربوط به امور نسوان از جمله میله ها و سرگرمی های اجتماعی آن 

قسمت زیاد آنرا نوشته های انتقادی بر وضع زنان در کشور تشکیل می داد، به طور 

مثال جریده بر وضع اسارت بار زن انتقاد داشت و بر علیه خرید و فروش زنان مبارزه 

می کرد و می کوشید با توضیح حقوق زنان در پرتو اسالم، آنها را از تحکیم ارزشهای 

 که در جامعه افغانی جداً حاکم بود، رها سازد.  عنعنوی مرد ساالری

بناًء اعلیحضرت امان الله خان، را می توان اولین و مهمترین مدافع و حامی 

حقوق زن مخصوصاً در مورد تحصیل آنها در افغانستان نامید. زیرا تالش و پافشاری 

وط موجبات سقوی در بهبود وضع زنان در افغانستان از جمله عواملی بود که در انتها 

 سلطنتش را فراهم ساخت. 
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 نتیجه

با آنکه امان الله خان توسعه معارف را در صدر برنامه های اصالحی خویش قرار داد، 

اما طرح رشد و انکشاف وی به موانع متعدد مواجه شد، این موانع نه تنها به مخالفت 

تعلیم و تربیه دختران و توسعۀ مکاتب عصری از سوی علمای دینی و برخی متنفذین 

لیس ها( جهت بی ثباتی اوضاع و ناکام ساختن اجتماعی و دخالت خارجی ها )انگ

برنامه های اصالحی شاه محدود نمی شد، بلکه کمبود و فقدان ابزار و امکانات توسعۀ 

معارف یکی از معضل های جدی تعمیم و تطبیق برنامه های گسترش معارف بود. 

معضلی که در طول تاریخ، معارف عصری کشور، اکنون نیز گریبانگیر معارف 

ستان است طرح و برنامه های دولت شاه امان الله در مورد توسعۀ معارف عصری افغا

با ابزار و امکانات مورد نیاز این توسعه هماهنگی و همسویی نداشت. در حالیکه طرح 

ایجاد و تأسیس صدها مکتب در افغانستان ریخته شد، اما از معلم شایسته و مسلکی 

 ان خبری نبود. به حد مورد نیاز در تدریس برای شاگرد

کتاب به عنوان وسیلۀ ابتدایی و ضروری در مکاتب به ندرت پیدا میشد  و محل 

 مناسب برای ایجاد صدها مکتب در پایتخت و والیات وجود نداشت. 

ادارۀ نا سالم و فاسد حکومتی عامل دیگری برای سد راه رشد معارف می گردید. 

جمله در وزارت نه تنها پیچیدگی های فساد اداری و مالی در اداره های دولتی و من

موانع انکشاف معارف را مشکل تر و دشوارتر می ساخت، بلکه راه را برای رشد و 

توسعۀ معارف می بست. و مسؤولین فاسد و استفاده جو به جای کار صادقانه در 

تعمیم معارف و آماده سازی ذهنیت عامه در تأسیس مکتب و اعزام اطفال شان به 

اری بودن تعلیمات ابتدایی را بهانه قرار داده وسیلۀ برای رشوت ستانی را مکاتب اجب

مهیا می ساختند و برای اینکه اطفال شان را از رفتن به مکتب معاف نمایند. مبلغی 

از اولیای آنها گرفته و معافیت می دادند که این عمل در معارف یکی از رنجش های 

( ظاهر شد و با آنکه 9128) 9132سال  بزرگ جامعه بود که اثرات آن در انقالب

فیض محمد خان وزیر معارف وقت می خواست این حالت را پنهان نموده و ظاهر 

سازی نماید، ولی هیچ وجه اساسی نداشت و وزارت معارف هم مثل سایر وزارت خانه 

 ها حالش قدری بدتر بود. 
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ع داشت از این روا امان الله خان که به توسعه و گسترش معارف در کشور حرص و ول

و در تمام مالقات ها و گفتگوهایش با مردم و مقامات حکومتی از معارف و ضرورت 

تأسیس مکتب و تعلیم و تربیه پسران و دختران کشور سخن می گفت. گاهی او در 

مقام سلطان و شاه کشور به مثابه داعی و مبلغ مکتب و معارف در کوچه و بازار ظاهر 

د تا مردم را به اهمیت معارف و اعزام فرزندانشان به مکتب می شد و تالش می کر 

 آگاه و قانع سازد. 

پس گفته می شودکه علی الرغم هر گونه تحلیل و بررسی که در مورد عوامل 

اصلی شکست برنامه های اصالحی شاه امان الله و سقوط سلطنت او صورت گرفت 

ناتوانی او در ایجاد ادارۀ سالم و همانا ساختار قبیلوی جامعه توأم با اشتباهات او و 

خادم به مردم در سر خط این عوامل قرار دارد. در حالیکه گسترش معارف عصری در 

افغانستان عامل اساسی و بسیار تأثیر گزار در جهت تحول فرهنگ عقب مانده جامعۀ 

 افغانستان بود، که با تأسف این راه با سقوط سلطنت امان الله خان مسدود گردید. 

بدون تردید اگر معارف  عصری در افغانستان با آن که کمیت و کیفیتی که در 

زمان شاه امان الله در بستر رشد و توسعه قرار می گرفت، همچنان به سوی انکشاف 

پیش می رفت، اکنون افغانستان یکی از کشورهای مقتدر و با ثبات در منطقه بود. 

ی در پایان قرن بیستم از یک جامعۀ افغانستان با تداوم رشد و توسعۀ معارف عصر 

رفته متحد و پیشعقب مانده و دارای فرهنگ پر خشونت و نا بردبار به یک جامعۀ آگاه، 

 متحول می گردید.
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 سرمحقق اسدالله "پرفیض"
 

 نگاه گذرا بر کتاب امان التواریخ

 خالصه

کتاب امان التواریخ اثر میرزا عبدالمحمد مؤدب السلطان اصفهانی که در هفت جلد  

صری نگار منادر که یک نفر روزنامهی کتابهایی است تألیف گردیده است؛ از جمله

ه.ق. به کابل آمده در حضور اعلیحضرت 0010ـ0011االصل آن را در سال ایرانی

 امان الله خان رسیده و کتابش را به اعلیحضرت موصوف تقدیم نموده است.

کتاب حاوی مطالب ارزنده در مورد تاریخ افغانستان بوده که در اولین جلد از ستایش 

الله آغاز و پس از مقدمه به مبدأ خلقت عالم حیوانات و سایر موجودات، شاه امان 

تمجید و تعریف از تاریخ و مبادی آن، اقوال علما و دانشمندان و شرح تاریخ معاصر 

افغانستان از جلوس احمدشاه کبیر تا سال نهم سلطنت امیر عبدالرحمن خان را به 

م تاریخ این دوره میباشد و برای تفصیل نوشته است که مبیّن وقایع و حوادث مه

 پژوهشگران و محققان کشور خالی از مفاد نیست.
 

: کتاب امان التواریخ از جمله کتاب هایی است نادر که یک نفر روزنامه نگار مقدمه

مصری ایرانی االصل آن را در هفت جلد، حدود یک قرن قبل به رشته ی تحریر درآورده 

تاریخی از دول و ملل مختلف را درج صفحات تاریخ و در آن وقایع و حوادث مهم 

نموده. به قول خود نویسنده برای نیل به هدف که همانا تدوین تاریخ و حوادث و 

وقایع مهم جهان و جهانیان را از بعثت پیامبر اکرم)ص( تا زمان حیات خود را به رشته 

ات جان ستان چیزی ی تحریر درآورد. برای اتمام عمل با بردن رنج های فراوان و مشق

 مقدمه( 0: 0فرو نگذاشته")

: این کتاب حاوی مطالب ارزنده در مورد تاریخ افغانستان است که تاریخ مبرمیت

افغانستان در جلد اول از ستایش شاه افغان اعلیحضرت امان الله خان می آغازد. 
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اریخ تپس از مقدمه به مبدأ خلقت عالم، حیوانات و سایر موجودات، تمجید و تعریف 

و مبادی آن اقوال علما و دانشمندان... و تاریخ معاصر کشور ما را از جلوس احمدشاه 

کبیر تا زمان امیر عبدالرحمن خان به تفصیل نوشته است که بیانگر وقایع و حوادث 

مهم تاریخ این دوره می باشد و برای پژوهشگران و محققان کشور خالی از مفاد 

 نیست.

دم تا مطالب را بسیار مؤجز و مختصر بیان کنم تا باشد که درین مقاله کوشی هدف:

پژوهشگران و محققان ما که با این کتاب آشنایی ندارند؛ آشنا شوند و در تحقیقات 

 آینده ی خود از آن استفاده نمایند.

در این مختصر خواستم به سواالتی نظیر، چرا نویسندۀ کتاب در طی  سوال تحقیق:

افغانستان معرفی نشده، حال آن که نسخۀ خطی کتاب در حدود یک قرن گذشته در 

آرشیف ملی در کابل موجود بوده  است که به حضور شاه امان الله رسیده؛ اما حوادث 

 .و وقایع این دوره را طوری که شاید و باید در کتاب خود جا نداده است

تانه خدر این مقاله روش تحقیق ما روش تاریخی تحلیلی بوده، خوشب روش تحقیق:

از طرف ریاست انتشارات کتب بیهقی به شکل اسکن  0030این کتاب در سال 

شده، چاپ گردیده و به دسترس عالقمندان قرار گرفته و خود اثر منبع اصلی این 

 مقاله است.

نویسندۀ کتاب حجیم امان التواریخ، میرزا عبدالمحمد مؤدب السلطان  متن:

بل از امروز در اصفهان متولد شد. او سال ق 041م( درست 0301-0780اصفهانی )

در خرد سالی پدرش را از دست داد و در همان آوان کودکی نزد تاجری به شاگردی 

پرداخت، سپس به مکتب رفت و در نوجوانی به حیث نماینده فروش شرکت اسالمیه 

به مصر سفر کرد و به نشر جریدۀ مصور بنام )چهره  0314-1به باکو رفت. در سال 

رداخت. او سفر های در طول حیات اش به ایران و اروپا داشت. او نویسندۀ نما( پ

 03پرتالش بود به عالوه جریدۀ مصور چهره نما که از آغاز سفر به مصر تا زمان وفات)

م( به امور نویسنده گی مبادرت ورزید و اثری بنام پیدایش خط و  0301اپریل 

( 0101یر الذکر در هفت جلد و در )خطاطان و کتاب امان التواریخ را نوشت که اخ

صفحه نوشته شده است که کتاب مذکور به قول سید مخدوم رهین " با توجه به روش 



  

49 

 

 …نگاه گذرا بر کتاب

: مقدمه رهین( منابع و مآخذ آن در 1های نو در تاریخ نگاری نوشته شده است")

 مأخذ می رسد. 31ابتدای جلد اول معرفی گردیده که به حدود 

شیوا و روان نگارش یافته، مطالب گرد آورده شده ی  امان التواریخ با نثر بسیار

کتاب حاوی مطالب ناخوانده و ناشنیده، بسیار است. مضامین بکر و نکات بدیع و به 

 قول خود نویسنده ناخوانده و ناشنیده بسیار دارد.

نویسنده به عالوه رویداد های تاریخی مربوط به افغانستان در مورد رخداد های 

مصر، روسیه و برخی ممالک دیگر پرداخته که همه دارای اهمیت خاص مهم ایران، 

 تاریخی می باشند.

 0011( یعنی در ماه دلو 0037اسد  17سال قبل از امروز ) 37مؤدب السلطان 

خورشیدی از طریق پشاور وارد کابل شد و سه بار با اعلیحضرت امان الله خان صحبت 

خورشیدی تا ماه های دلو، حوت  0011لو نموده است و مدت اقامت موصوف از ماه د

 خورشیدی را در برگرفت. 0010و حمل 

هجری قمری به تالیف کتابش آغاز و  0000مولف کتاب امان التواریخ در سال 

 هجری قمری آن را اتمام رسانیده است. 0041پس از ده سال 

ت و انویسدۀ امان التواریخ به قول خودش در کار تالیف و تدوین این کتاب زحم

رنج های بسیار دیده و در جلد اول از بدو پیدایش زمین و ساکنین زمین، پیدایش 

عالم و عالمیان و طوایف انسانی و تاریخ جهان و نوع دولت های مطلقه و مستقل و 

مشروطه، عرض و طول سرزمین، جمعیت و دهکده ها و شهر ها و مشاهیر، آب و 

دهار و هرات و غیره بحث نموده، همچنان هوای والیات کابل، غزنی، جالل آباد، قن

در مورد اماکن مقدسه، توصیف از مناطق مختلف اعم از والیات و شهر ها و ذکر 

طبقات مختلف، خاندان های سلطنتی تا زمان درگیری های مسلمین با یزدگرد بن 

شهریار را در جلد اول به بیان گرفته و معلومات خوبی ارایه نموده است و این مجلد 

 صفحه ( تکمیل و اتمام نموده است. 031ا در )ر 

هجری یعنی پایان پادشاهی  0010در جلد دوم از بعثت پیامبر اسالم تا سال 

نادر افشار را به تفصیل بیان کرده و نظر علمای را که نسل انسان ها را به پسر نوح 
رده کید ک)حام و سام و یافث( نسبت می دهند رد کرده و به نظریات علمای غرب تا)ع( 
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و این نظریات را افسانه شمرده و گفته که " همه این افسانه ها را طومار وار به هم 

 : مقدمه رهین(0پیچیده و در گوشه ی نسیان و فراموشی انداخت" )

والدت حضرت رسول اکرم )ص(، چاریار  00مولف درین  جلد ذکر وقایع سنه 

تفصیل بیان نموده، حوادث و  کبار، لشکر کشی های آنان و دوره های بعدی را به

هـ ق با بیان حوادث مصر به  0013وقایع کشور های مختلف را با ذکر سنه تا سال 

هـ ق  0041پایان می رساند که در آخر با بیان سال تالیف این جلد که رمضان سال 

هـ ش می شود در اصفهان به اتمام رسانده است و این مجلد را  0010مطابق سال 

 خاتمه می دهد. صفحه 833در 

جلد سوم را مؤلف در زمانی به رشتۀ تحریر در آورده که جنگ عمومی و جهانی 

اول تازه مشتعل شده بود؛ موصوف در همان حالت بحرانی به تالیف جلد سوم اثرش 

می پردازد و شرح چگونگی اشتعال جنگ اول را بیان می نماید و متعاقب آن به ذکر 

عارفین، زهاد، متصوفین، طبقات مختلفه و نحوۀ ریاضت  بزرگان مشایخ عظام و عرفا و

و مجاهدت شان را در سیر و سلوک، مکارم اخالق، مناقب ذات محامد صفات و 

ریاضت آن ها و پوینده گان راه آن ها را به تحمل زحمات و مشقات وغیره خوارق و 

 کرامات آن ها را به تفصیل بیان می کند.

شور ما افغانستان اعم از اسفراین بادغیس، سرگذشت مشاهیر مناطق مختلف ک

بست، بلخ، بدخشان، جوزجان، جوین، غرجستان، غزنین، فراه، کابل، میمنه، هرات 

 101و فوشنج را با سرگذشت فضالی متفرقه به پایان می برد و به جلد سوم کتاب در 

 صفحه نقطۀ پایان می گذارد.

ا دیباچه آغاز می شود. در این جلد چهارم امان التواریخ طبق معمول نویسنده ب

مجلد مولف پس از حمد و ثنای خداوندی با زبان بسیار روان به ارزش شعر و شاعری 

و مقام شاعر سخن می راند. و از قدیمترین شعر فارسی و شعرای قدیم یاد می نماید. 

سپس ذکر اشعار پادشاهان و امیرزاده گان و شعرای را که در افغانستان تا دوره 

ت اامیر عبدالرحمن عرض وجود کرده اند؛ می نماید و همچنان از سلطان سلطن

محمود غزنوی و سلطان عالءالدین غـوری، ملک شمس الدین کرت، سلطان حسین 

میرزا و تیمورشاه و شاه شجاع و همین گونه شعرای اندخوی، اسفراین، بادغیس، 

 یاب و کابل و هرات رابدخشان، بست، بلخ، جوین، غور، غرجستان، غزنین، فراه، فار
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به ترتیب به بحث می گیرد و از هر کدام نمونۀ از اشعار زیبا و غزل های نغز و قصاید 

 118شیوا و دلپذیر و مدایح خسروان و سالطین را بیان نموده و این مجلد را در 

 صفحه به پایان می رساند.

 ورنگ پادشاهیجلد پنجم کتاب امان التواریخ از زمان جلوس احمدشاه درانی به ا

 0130م آغاز و وقایع و حوادث مهم کشور ما را تا سال  0848هـ ق =  0010از سال 

 سال را در بر می گیرد. 001هـ ق یعنی مدت 

جالب است که در این مجلد نویسنده در مورد نام افغان و افغانستان و تحقیق 

لشکر کشی های روی این نام ها نموده است و به شرح طوایف مختلف پرداخته و از 

 احمدشاه درانی به هندوستان به تفصیل سخن رانده است.

هـ ق ( و توجه به  0017از آزاد خان افغان و حرکت او از اصفهان به آذربایجان )

طرف عراق و ارومیه و بسا از وقایع قاجاریه و درگیری های روس و عثمانی و وقایع 

شهزاده گان و وقایع مهم جهانی  مختلفه اخالف احمدشاه درانی و درگیری های میان

چون درگیری های ناپلیون با روس، جنگ روس با ایران و درگیری فرانسه با اسپانیا 

و سالطین عثمانی، سرنوشت شاه شجاع... و در پایان این مجلد جنگ بین محمد 

شاه قاجار و شاهزاده کامران، حکمران هرات و عاقبت و مأیوسی ایرانیان پس از 

محاصره هرات که سرانجام روی فتح و پیروزی را ندیدند؛ این جلد را در  شانزده ماه

 صفحه می بندد. 078

جلد ششم امان التواریخ قسمی که از فهرست آن پیداست از پیشینۀ جلوس امیر 

عبدالرحمن به تخت سلطنت، حرکت امیر از تاشکند به طرف افغانستان، معاهده 

گ سردار محمد ایوب خان با انگلیس ها، امیر با انگلیس ها، جلوس بر تخت، جن

وقایع و رخداد های داخلی در عهد امیر عبدالرحمن، وقایع مختصر اروپا، وقایع مصر 

و سودان، مذاکرات امیر با وایسرای هند، ذکر کمیسون های روس و انگلیس به جهت 

تعیین سرحدات، ذکر سوء قصد بر علیه امیر عبدالرحمن، تسخیر هزاره جات و 

اری از مسایل دیگر را با بیان وقایع آتش فتنه افروختن امیرزاده گان بدخشان بسی

 صفحه به پایان می رساند. 181مفصالً بحث نموده باآلخره جلد ششم را در 

در جلد هفتم نویسنده کتابش را قسمی که از مفردات آن بر می آید بدون مقدمه 

از شعرای متأخرین افغانستان آغو حمد و ثنا و صفت حضرت باری تعالی کتاب با ذکر 
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و تذکر از سفارت خانه های دول متحابه در کابل، ذکر معاصرین از ملل متنوعه روی 

زمین به قول نویسنده و تقریظ های از وزیر معارف آن وقت محمد سلیمان، مفتش 

وزارت معارف، سفیر دولت ایران در کابل، مال فیض محمد کاتب، سید محمد قاسم 

رت معارف، آخوند میرزا رسول کریم زاده، محمد حسین خان مدیر مدرسه مستشار وزا

حبیبیه، میرزا سلیم آذربایجانی قفقازی، محمد خان لوی خان، یوسف خان سفیر 

بخارا در کابل، سفیر تاشکند در کابل و در آخر تقریظ شیخ محمد رضا مؤلف روضة 

 برد.صفحه به پایان می  010االلواح در کابل، کتابش را در 

از مطالعۀ کتاب امان التواریخ بر می آید که نویسنده، به کابل سفری داشته و 

نسخۀ از کتاب خویش را به حضور امیر امان الله خان پیشکش نموده و امان الله 

خان بسیار موارد مهم از به قدرت رسیدن شخص خود و قتل پدر و سایر موضوعات 

 آن ها را در کتاب خود گنجانیده بود.مربوط را مفصالً بیان داشته و نویسنده 

مؤلف در دیباچه جلد اول نیز پس از مدح و توصیف در مورد امان الله خان با ستایش 

 و ذکر القاب فراوان، نگاشته است: 

شاه گردون فر امان الله امیر بی نظیر             آنکه نتوان مدحتش از خلق پنهان 

 داشتن

کتـاب              پس بیاید نـام او عنـوان عنــوان نام اندر بزرگی ست طغــرای 

 داشـتـن

او امان الله خان غازی را شاه جوانی معرفی می نماید که در عنفوان ایام شباب 

و جوانی و اطوار تعیش و کامرانی گرد و غبار مناهی و مالهی بر دامن عصمتش 

ودۀ هوا دست فرس ننشسته و سنگ معاصی شیشۀ تقوا و ورعش را نشکسته و هیچگاه

و هوس حیوانی و خواهشات شهوانی بر قوای انسانی او چیره و مرأت کیفیت ملکات 

  (03: 4علویت آیاتش به زنگار بوالهوسی تیره نگردیده است.)

همچنان در باره امیر امان الله خان می نویسد که امان الله خان در سیاست خود 

و اندیشه و دانشمندان و متفکرین را چنان روشی را به کار بسته که صاحبان فکر 

مفتون ساخته و در اجرای اوامر شرعی عالم را به خود مجذوب داشته، مدارس برای 

تدریس ذکور و اناث، ایجاد راه ها و ترویج فنون و صنایع و تعمیم علوم و موتر و غیره، 

ایل و وس و ایجاد راه آهن، کاریز ها، پل ها، ترتیب خطوط تلگراف سیم دار و بی سیم
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و چراغ های برق ، ایجاد کارخانجات اسلحه سازی و نساجی و تنظیم و ترتیب بسیار 

از امور عدلی و صحی و ایجاد بلدیه)شهرداری( و غیره همت گماشته و باغ ها و جنگل 

 های طبیعی و صنعتی پرثمر و برکت ایجاد نموده است.

نیا پیشرفت و ترقی ملل د مؤلف اثر می نویسد که شاه امان الله غازی دانسته که

به واسطه ازدیاد مدارس و معارف امکان پذیر است و هیچ ملتی نمی تواند از ذلت و 

خواری پا برون بگذارد تا به انوار عالم آرای علم مزین نباشد. ازین سبب شاه توجه 

 جدی به تکثیر و ترویج علوم و فنون مختلف نموده است.

ون شاه امان الله ممالک متمدن و شهر های مؤلف در جلد اول می نویسد: که چ

بزرگ و پایتخت های کشور های غربی و اروپا را ندیده) قابل توضیح است که چون 

 0010خورشیدی وارد کابل شد و تا حمل  0011مؤدب السلطان در ماه دلو 

 8خورشیدی مطابق  0011خورشیدی در کابل ماند؛ امیر امان الله خان در سال 

: مقدمه رهین( این مطلب در 1ه عزم سفر اروپا از کابل حرکت کرد)ب 0318دسمبر 

زمانی نوشته شده که امان الله خان به سفر های خارجی نپرداخته بود. امان الله 

خان پنج سال بعد در سفری از هند، مصر، ایتالیا، فرانسه، بلژیک، سویس، آلمان، 

م به افغانستان  0317و در جون بریتانیا، پولند، شوروی، ترکیه و ایران دیدار کرد 

 برگشت.

اما قبل از سفر، امان الله خان از پیشرفت های کشور های غربی آگاهی داشته. 

باوجود این به شان امان الله یاد آور می شود که هر چند شاه جوان افغانستان با 

اندیشه صایب خلق و خوی و نظریات ترقی خواهانه که تنویر افکار و وسعت معیشت 

نجات دنیا و آخرت که هم در سایۀ آموزش علوم و فضایل را مطمح نظر دارند؛ ایجاد و 

مکاتب دخترانه و پسرانه، ایجاد کارخانجات بزرگ، تورید ماشین خانه ها و تربیه 

معلمین، مهندسین و استادان و مدرسین و هنرمندان، نوآموزان و علوم شرعیه 

یاست، نظام و ریاضیات و زبان های اسالمی و عقلی و نقلی و الهیات، حقوق، س

مختلف، هندسه، حساب، طب، هیئت، نجوم، جغرافیا، طبیعیات، عکاسی، رسامی، 

نقاشی، کندن کاری و طراحی، صنایع جدید و فنون نو و هنر های حدیثه و حرب و 

سنگر و خندق و نقب، تاختن، تیر و تفنگ و فنون حربی اعم از زمینی و هوایی، 

و علوم  و فنون جدید، شیمیا، فزیک، کهربایی، تجزیه و تحلیل و  دریایی، صحرایی
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تصفیه و تشریح، علم جرثقیل و ما بعدالطبیعه و معدن شناسی و سنگ های مختلفه 

و گیاه شناسی و دینیات و جوهر کشی و عطریات، گداختن فلزات، بلور و شیشه های 

جارحه ثقیل و اسلحه خفیف، ساده و رنگه و دندان و ساعت سازی، آالت ناریه، ادوات 

توپ های صحرایی و تفنگ های سربازی و شکاری، باروت و ساچمه و هواپیما های 

جنگی و تجاری و پستی و چرخ های پنبه تکانی و پنبه پاکی و پنبه ریسی و ریسمان 

تابی و کرباس، چلوار، زربفت، چیت های رنگارنگ از پنبه و ابریشم، ریخته گری، 

ی مختلفه، احجار و سنگ های طبیعی، بخاری، حدادی)آهنگری( دباغی، پوست ها

و چدن، فوالد، نیکل، سرب، مس، آهن، قلعی و برونز، نقره و طال و فلزات جدید و 

سایر احتیاجات ملی و طرف ضرورت زنده گی مردم در نظر انور ملحوظ که پس از 

فعالیت رجال عنایت بی نهایت حضرت باری تعالی همه این ها به جهد و کوشش و 

بی مانند افغانستان که هر یک در آینده نام آوران تاریخ خواهد شد اجرا نمایند تا با 

ترویج این ها احتیاجات دولت و ملت از بیگانه ها کم گردد و بر خزینه دولت افزوده 

شود و در ثروت ملت و آبادی کشور همه ساله افزود گردد. زیرا هر سال مبلغی بزرگ 

لت از مملکت خارج شده و پس از این که وسایل فعال بعد ها در داخل مال و منال م

مملکت این ثروت باقی می ماند. هزاران طفل بی سرپرست و یتیمان در این 

کارخانجات مشغول کار و پس از چندی همه صاحب هنر و صنعت می شوند و با 

 راصفات و خصایل پسندیده مزین می شوند و تمام خوش بختی و سعادت شان 

  (17: 0مدیون مساعی جمیلۀ پادشاه خود می دانند.)

جلد هفتم حاوی مطالب و اطالعات بسیار مفیدی است که خالی از دلچسپی 

نیست. اما جالب اینجاست که پس از سقوط شاه امان الله و دوران اغتشاش و شورش 

وی نامۀ و همزمان با این ها رسیدن محمد نادر به پادشاهی، مؤلف امان التواریخ به 

تبریکی فرستاد. در پاسخ به نامۀ وی از داراالنشاء مقام سلطنت نامه گرم و صمیمانه 

یی ارسال شد که در آن از " امداد های اخالقی و عرفانی حکومت حاضرۀ افغانستان 

نسبت به مدیر صاحب )چهره نما( یاد شده و وعده رفته است که بیشتر از سابق نظر 

 : مقدمه رهین(1به او شان معطوف خواهد بود." )اعطاف و الطاف ما راجع 

در اینجاست که صداقت و اخالص نویسنده نسبت به شاه امان الله خان غازی 

که قبالً ما از آن ها یادآوری کردیم مورد سوال واقع می شود که چرا مؤلف همین که 
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ثناگوی  امان الله خان از کرسی سلطنت افتاده و دیگر پادشاهی اش بر باد رفته حاال

نادر خان شده و می خواهد امداد های بیشتر از پادشاه جدید افغانستان بدست آورد 

 و شاه را دلخوش سازد.

به قول سید مخدوم رهین، او اهانت به شاه امان الله و چاپلوسی و تملق نزد نادر 

امان  میلیون ونیم، ثروت دوازده» شاه را به جایی رساند که در مقالۀ هجوآمیز با عنوان 

به نشر سپرد و با این افترای بزرگ نوشت که "...چقدر مناسب و به جاست « الله خان

که امان الله خان عاطفه به خرچ داده و ال اقل به قدر یک میلیون لیره برای محمد 

نادر خان پادشاه افغانستان مساعدت برساند که پادشاه جدید آن را به صرف اصالح 

امان الله خان که گفته شده نامۀ به شاه ولی خان در  خرابی های مملکت برساند."

لندن غرض عین المال خودش و ملکه ثریا، فرستاده بود نامۀ مذکور را در یک مجلس 

انتسابی محول نمود و مجلس هم تصویب کرد که: " مال از ملت بود و برای ملت 

 : مقدمه(1)باقی ماند، امان الله خان حق ملکیت و تصرف امالک ملی را ندارد." 

مبلغ هفتاد هزار پوند به پول افغانی » شاه امان الله خان غازی را که گفته می شود

و پانزده هزار پوند به قسم خشت های نقره یی و چهل هزار پوند به قسم طال نزدش 

خانواده اش در تبعید با » ( اما نظر به اظهارات دخترش هندیه 00: 1« )بود...

ار بود، تایید نموده؛ علت تقاضای عواید دارایی شخصی مشکالت شدید اقتصادی دچ

( گفته میشود که از پیشۀ نجاری 431: 8«)ملکه ثریا را از رژیم بعدی روشن ساخته...

 نفقه به دست می آورد.

مشکالت اقتصادی شاه امان الله در تبعید را عده ی زیادی مورخین درج صفحات 

رهایشش یک قسمت قصر ناپلس را داده است. تاریخ نموده اندکه پادشاه ایتالیا برای 

اما حکومت ایتالیا با قبولی هر نوع مصارفی که آن را برای رهایش آماده سازد به شدت 

مخالفت کرد. وزیر امور خارجه ایتالیا از فعالیت های سیاسی شاه سابق هیچ اطالعی 

ش ایده تال نداشت، اما معتقد بود که وی در مضیقه ی اقتصادی قرار داشته و بی ف

 (433: 8می ورزید تا از راه خرید و فروش خانه در روم، پولی را کمایی کند.")

اینجاست که ما قضاوت را برای خوانندۀ دور اندیش می سپاریم که در مورد 

 سخنان مؤدب السلطان که قبالً اشاره شد؛ خود قضاوت نمایند.
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 د در شهر قاهره کشورنتیجه: مولف کتاب که محقق، روزنامه نگار و پژوهشگر بو 

مصر با نشر مجلۀ )چهره نما( درست سی سال از عمرش را در راه روشن ساختن 

اذهان و بیداری ملل اسالمی به خصوص ایران و افغانستان، کار کرد؛ روی همین 

ملحوظ به تالیف کتاب خود شروع به کار نمود. او بعداً با توجه به پیروزی های شاه 

کار با استعمار و محبوبیت او در سرزمین های مستعمره نام آن جوان افغانستان در پی

 را امان التواریخ گذاشت.

اما قسمی که مطالعه شد نویسنده، جلد آخر را زمانی تحریر کرده که آفتاب دولت 

امانی افول کرده بود و نویسنده به خاطر جلب توجه نادرشاه مطالب راطوری که الزم 

ته ی سخن را از سال نهم سلطنت امیر عبدالرحمن به بود به انجام نرسانیده و رش

بعد قطع و مستقیماً به شرح حال نویسنده گان و شعرا پرداخته که شرح آن قباًل 

نگارش یافت. او رویداد های زمان سلطنت امان الله خان را عمداً خود یا هم 

 بازنویسان از متن کتاب دور ساخته اند که نباید چنین می شد.

ریاست محترم انتشارات کتب بیهقی این کتاب ارزشمند را اسکن و به هر چند 

چاپ رسانیده کار بسیار شایسته و در خور تمجید انجام داده اند. اما اگر این کتاب 

با کمی حوصله مندی به شکل کمپیوتر شده به چاپ می رسید کار بسیار بجا و قابل 

اسکن شده در بسیاری جا  تحسین بود. قابل یادآوری است که کتاب موجود چون

 خواندن متن مشکل است.

پیشنهاد ما اینست که در صورت امکان با ز هم وزارت اطالعات و فرهنگ اگر این 

کتاب را در صورت امکان با تکمیل نمودن بخش های اخیر مربوط به رویداد های 

ه ه بدوره امان الله خان از آرشیف های ایران یا جهان پیدا و به شکل کمپیوتر شد

چاپ برسانند فکر می کنم خدمت بس بزرگ در تاریخ معاصر افغانستان برای 

 محققان و پژوهشگران انجام  خواهند داد.
 

 الملخص

کتاب أمان التواریخ للمیرزا عبدالمحمد مؤدب الســلطان افصــفهانذ الذ  تم جمعه 

ـــبع مجلدات، و هو من الکتب النادري التذ ألغة الصـــحفذ اإ انذ یر و تـالیفـه فذ س
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و التقی بصاحب الجاللة افمیر  0010الی  0011المصـری و زار کابول خالل اعوام 

 أمان الله خان و قدم کتابه إلی سموه.

و یحتو  الکتاب علی مطالب قیمة عن تاریخ افغانستان و الذ  یبدأ فذ المجلد 

افول بثنــاء الملــک أمــان اللــه و بعــد المقــدمــة یبحــث عن اصــــل خلق الکون من 

الحیوانــات و الموجودات ) او الکــا نــات ( اآلخری، حیــث یمــدح و یعرف التــاریخ و 

مباد ه و أقول العلماء و کتب و شرح تاریخ افغانستان المعاصر من جلوس احمد شاه 

ـــعة من عهد افمیر عبدالرحمن خان  الکبیر علی أریکـة الحکم حتی الســـنـة التـاس

ـــیـل مبینـاً االحـداث التـاریخیـة المهمــة خالل هـذه الفتري، و هو للعلمـاء و  بـالتفص

 محققین البلد جد مفید.
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 سرمحقق محمد موسی رحیمی
 

 ۱۰۳۱نگرشی برنظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان 

 ) به مناسبت صدمین سالروز استرداد استقالل افغانستان(

 

 خالصه

تالشهای که بعد از کسب استقالل افغانستان در عرصه های مختلف شؤون زندگی 

صورت گرفته است، جنبه های متفاوتی داشت که مهمترین آن جنبش قانونگذاری 

بود. موجودیت تشتت خاصتاً در عرصه حقوقی، نظام دولتی، اداری و مالیاتی، تدوین 

راسخ منوران و رهبران افغان را مبین نظامنامه ها را ایجاب می کرد. این امر اعتماد 

اینکه قانونگذاری، اساس اصالح همه امور و اوضاع شده می تواند، محرک عمل این 

 جنبش قرار گرفت. 

عصر امان الله خان، عصر استقالل و آزادی فکری در تاریخ افغانستان به حساب 

می آید. موصوف اجرای تمام اصالحات دورانش را با وضع نظامنامه ها )قوانین( در 

عرصه های مختلف بر مبنای قانون و قانونمداری استوار ساخت و برای نخستین  بار 

 د. نظام عنعنوی کشور را صبغٔه قانونی بخشی

تصویب نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان، پیامد قانونمند و منطق مبارزات 

که با  شودپیگیر و خستگی ناپذیر منوران و هواداران جنبش مشروطیت دانسته می

 فدا کاری ها و سر سپردگی هایشان شالودۀ بزرگترین سند حقوقی را بنیاد گذاشتند. 

مطابق احکام نظامنامه اساسی، در رأس قدرت عالی دولت شخص شاه به حیث 

امیر قرار داشت، سایر ارگانهای عالی دولت چون هیئت وزرأ، شورای دولت و محاکم 

ها و وظایف مشخص در نظامنامه اساسی تسجیل یافت. حقوق عالی، نیز با صالحیت

ز ضمانت های قانونی الزم در آن اساسی و آزادی های عامه باوضع قوانین ارگانیک ا

وقت برخوردار بود و در مجموع، نظامنامه اساسی قانونمداری را در نظام حقوقی، 

قضایی، اداری، مالی و تحصیلی و ده ها موارد دیگر به وجود آورد که در این مقاله به 

 آنها پرداخته می شود. 
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 مقدمه

نورم های معین حقوقی که توسط در افغانستان قانون به مفهوم محدود آن به مثابه 

قدرت حاکمٔه دولتی جهت تأمین مناسبات افراد میان هم و مناسبات افراد با 

مؤسسات وضع شده باشد، تاریخ بسیار کهن ندارد. شاهان در گذشته بحیث 

آفرینندگان قانون و نگهداران تاج و تخت بودند که هیچ قانونی صالحیت مطلقه و 

 ر نمی ساخت.بی بندبار آنها را مها

بعد از کسب استقالل، شاه امان الله خان به اصالحات زیاد در عرصه های 

مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پرداخت و راه ترقی، پیشرفت و تجدد 

را باز کرد و دولت نو بنیاد و تازه به استقالل رسیده با تقلید از مصطفی کمال اتاترک 

در این راستا قدمهای برداشته بودند و با استفاده از  و رضاه شاه پهلوی که قبالً

ایران و قانون اساسی فرانسه، به  ۱۰۳۱نظامنامٔه تعدیل شده ترکیه، قانون اساسی 

 طرح و تدوین نظامنامه ها )قوانین( پرداخت.

نخستین سند تقنینی موضوعه که دارای برخی صفات قانون اساسی می باشد، 

افغانستان است. در این نظامنامه که به روز دو شنبه نهم نظامنامه تشکیالت اساسیه 

قاعده با امضأ امان الله خان  ۰۸۳هجری شمسی بداخل  ۱۰۳۳ماه جوزای سال 

نافذ گردید، تشکیل و صالحیت های ارگانهای عالی، مرکزی و محلی، چون شورای 

م الی و محاکدولت به مثابه نهاد نیمه نمایندگی، هیئت وزرأ، محاکم عالی، دیوان ع

مامورین ملکی، مشخص گردیده بود که بعداً بحیث سند ضمیموی نظامنامه اساسی 

 دولت علیه افغانستان به رسمیت شناخته شد.

با انفاذ نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان برای نخستین بار اساس یک دولت 

ده لگام ز  عصری گذاشته شد، رژیم استبدادی محافظه کار و مطلق العنان تا حدی

 شد و روزنه ای بسوی رژیم شاهی مشروطه متکی بر قانون و قانونمداری گشوده شد.

بحیث  ۱۰۳۱شناخت و جایگاه نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان مبرمیت: 

)نخستین قانون اساسی افغانستان( و عمده ترین دستا آورد حقوقی در طی صد سال 

 اخیر.
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از لحاظ  ۱۰۳۱ه اساسی دولت علیه افغانستان معرفی و بررسی نظامنامهدف: 

 ساختار و محتوا، جهت استفادۀ عالقمندان و پژوهشگران حقوق اساسی افغانستان.

 توصیفی. -تحلیلیمیتود تحقیق: 

 متن

امیر امان الله خان بعد از کسب استقالل کشور به یک سلسه اصالحات در عرصه 

پرداخت. بنآً طرح یک سند قانونی تحت های مختلف از جمله در عرصه قانون گذاری 

حاوی احکام اساسی در سطح یک « نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان»عنوان 

 قانون اساسی نسبتاً مکمل تهیه و ترتیب گردید.

شایان ذکر است که تقلید شاه از مصطفی کمال اتاترک و رضاه شاه پهلوی که 

ایران و  ۱۰۳۱سبب شد که قانون اساسی  قبالً قدمهای در این رابطه برداشته بودند

نظامنامه تعدیل شده اداری ترکیه و هم قانون اساسی فرانسه مآخذ عمده خارجی 

 (۱۰: ص ۱ایده آلهای نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان گردند. )

نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان در لویه جرگه سمت مشرقی در شهر 

تن ازاعیان مجلس لویه جرگه مهر  ۸۳۰ماده تصویب و توسط  ۳۰جالل آباد به داخل 

میالدی از  ۱۰۰۰هجری شمسی مطابق  ۱۰۳۱حوت  ۱۳و امضأ گردید و به تاریخ 

طرف امیر امان الله خان پادشاه افغانستان توشیح شد. بعداً در لویه جرگه پغمان 

آن مجدداً  ۰۲و  ۰، ۰، این نظامنامه اساسی با تعدیل مواد ۱۰۳۰سرطان  ۰۸منعقده 

 تصویب و به امضأ شاه امان الله رسید. 

با انفاذ نظامنامه اساسی، در تاریخ سیاسی افغانستان این نخستین باری بود که 

اساس یک دولت عصری گذاشته شد، رژیم استبدادی محافظ کار و مطلق العنان تا 

 دید و مردمحدی لگام زده شد، دریچٔه برای نفوذ علم و فرهنگ معاصر کشور باز گر 

 افغانستان در پرتو احکام قانون اساسی به شاهراه سعادت و ترقی به حرکت افتاد. 

با یک نگاه اجمالی به نظامنامه اساسی، ساختار آن را می توان چنین ترسیم 

 نمود:

  ۳ – ۱مسایل مربوط به دولت و مقام پادشاهی :  از ماده  -

  ۰۲ – ۸ز ماده حقوق عمومیه تبعه افغانستان            :  ا -

 ۰2 – ۰2وزرأ                                       :  از ماده  -
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 ۰۸ – ۰۱مامورین                                   :  از ماده  -

  ۲۰ – ۰۰مجالس مشاوره و شورای دولت        :  از ماده  -

  22 – 2۳محاکم                                     :  از ماده  -

  2۳ – 2۱دیوان عالی                               :  از ماده  -

  ۱۰ – 2۸امور مالیه                                :  از ماده  -

  ۱۳ – ۱۰اداره والیات                             :  از ماده  -

  ۳۰ – ۱۸مواد متفرقه                              :  از ماده  -

عالی دولت در نظامنامه اساسی عبارت بودند از: مقام شاهی، هیئت وزرأ، ارگانهای 

 شورای دولت، محاکم عالی.
 

 مقام شاهی

شاه مطابق حکم ماده اول نظامنامه اساسی، عالیترین مقام مملکت بوده و در رأس 

 تمام قوای حاکم قرار داشته و ممثل وحدت قلمرو شناخته شده است. 

دولت علیه افغانستان ادارٔه امور داخله و خارجه خود را »ت: در این ماده مشعر اس

به استقالل تامه حایز بوده و همه محالت و قطعات مملکت به زیر امر و ادارۀ سنیه 

ملوکانه بصورت یک وجود واحد تشکیل می یابد و به هیچ حیثیت در اجزای مملکت 

 (۱: ماده ۰« )تفریق کرده نمی شود

مامداری امان الله خان، شاهی موروثی شناخته شده و نظام شاهی در دوران ز 

( نظامنامه اساسی ۲مقام سلطنت افغانستان به اوالد پادشاه انتقال می کند. ماده )

بنابر خدمات فوق العاده، اعلیحضرت همایونی که در راه ترقی و » حکم می کند: 

ی شوند نستان متعهد متعالی و استقالل ملت افغانیه ابراز نموده اند، ملت نجیبٔه افغا

که سلطنت افغانستان به اوالد این پادشاه ترقیخواه افغانستان به اصول اوالدیت به 

 «. انتخاب اعلیحضرت پادشاهی و اهالی ملت انتقال می کند...

ذات ملوکانه در حین »... نطامنامه اساسی آمده است که:  ۲در قسمت اخیر ماده 

و اهالی متعهد می شوند که مطابق شرع  جلوس اریکه سلطنت بالمواجه اشراف

شریف و این نظامنامه اساسی اجرای اوامر حکومت نموده،  استقالل افغانستان را 

 «.رعایت و برای وطن و ملت خود صداقت نمایند
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طوریکه از این مطلب بر می آید، این رژیم چهرٔه مشروط را بخود می گیرد، زیرا 

در چوکات احکام شرع شریف و نظامنامه  حدود صالحیت و اوامر و اجراآت شاه

اساسی معین گردیده و خارج از محدودٔه این احکام هم شاه که عالیترین مقام است 

 و طبعاً مقامات دیگر، نیز نمی توانند اوامر را صادر و به منصٔه اجرا قرار دهند. 

مطابق ماده پنجم نظامنامه اساسی در رأس قدرت عالی دولتی شخص شاه به 

امیر قرار داشت و از قدرت بی حد و حصر برخوردار بود. در این ماده چنین  حیث

ذات حضرت پادشاه خادم و حامی دین مبین اسالم و حکمدار و پادشاه » آمده است: 

موصوف دارای یک سلسله صالحیت ها و حقوق «. عموم تبعه افغانستان است

اسی ذیاًل برایش داد شده افتخاری بود که به اساس احکام ماده هفتم نظامنامه اس

 بود:

در خطبه ها ذکر نام پادشاهی و ضرب سکه بنام پادشاه و تعیین رتب مناصب مطابق »

قوانین مخصوصه و اعطای نشان و انتخاب و تعیین صدر اعظم و دیگر هیئت ورزأ و 

عزل و تبدیل شان و تصدیق نظامات عمومیه و اعالن مرعیت شان و محافظ و اجرای 

یه و نظامیه و قوماندانی عموم قوای عسکری افغانستان و اعالن حرب و احکام شرع

عقد مصالحه و علی العموم معاهدات و عفو و تخفیف مجازات قانونیه عموماً یا 

 «.خصوصاً از حقوق جلیله پادشاهی شمرده می شوند

اما شاه با وجود داشتن تمام اختیارات و صالحیت ها به موجب ماده ششم 

ور ام»اسی، غیر مسؤل شناخته شده بود. در این ماده چنین آمده است: نظامنامه اس

مملکت به ذریعه وزرای دولت که )به ارادٔه سنیه انتخاب و تعیین می شوند(، اداره 

می شود، و هر کدام وزرأ مسؤل امور متعلقۀ شان شناخته می شوند، ازین سبب ذات 

 «.همایونی غیر مسؤل می باشند

را نمی پذیرفت و در لویه « غیر مسؤل بودن»مشتاق کار بود،  گرچه شاه جوان که

پغمان اظهار داشت که: این لفظ غیر مسؤل را مجلس شورا و وزرأ بر  ۱۰۳۰جرگه 

خالف خواهش و میل من ایراد نموده اند، حاالنکه من خودم را ایمانا و وجدانا و 

فاً می گویم، در عقیدتا، غیر مسؤل در اجرأات سلطنت و مملکت نمیدانم و انصا

صورتیکه عزل و نصب و تنزیل و ترفیع وزرأ و مامورین را خودم می نمایم، باید ضرور 

در بد نامی و نیک نامی آنها نیز خود را به درجۀ اول مسؤل بدانم. خدای خود را 



  

501 

 

 …یبرنظامنامه اساس ینگرش

شاکرم که مرا یک پادشاه عیش پرست و تنبل و کاهل نیافریده است تا خودم در خانه 

ولعب و ساعت تیری بوده، متصلی باشم که کارهای مملکتم را وزرأ نشسته مشغول له

می کنند، نی، خداوند شاهد است )و کفی با الله شهیدأ( خودم به نفس خود در هر 

وزارت طوری کار می کنم که یک وزیر بسیار جدی کار کند. از این رو این لفظ غیر 

فظ از این بارگران امانت مسؤل در اینجا بی معنی است و من خود را به همین یک ل

خالق منان سبک دوش و غیر مسؤل گفته نمی توانم، زیرا که مردن دارم و خداوند از 

 (۱۰۱:ص ۰من به روز حشر خواهد پرسید. )

ولی در چنین حالت شخص مسؤل در کشور به سراغ نمی آید، زیرا خودشاه که 

را تعیین ننمود( و تعیین کنندۀ صدراعظم )تا آخر دوره زمامداری خود صدراعظم 

وزیران است و تمام قدرت اجرایی هم نزد اوست، غیر مسؤل است و از طرفی هم به 

کس اجازه نمی داد تا اجراأت وزرایش را مورد انتقاد قرار دهد و موصوف خودش را 

 جوابگوی امور وزرأ و مدافع آنها قرار می داد. 

 هیئت وزرأ:

لطنت به فکر ایجاد و تشکیل دائره ها شاه امان الله از اوایل جلوس به تخت س

عدل و انصاف شاهانه چنان »)وزارت خانه ها( بوده است. چنانکه موصوف گفته بود: 

اقتضأ نمود که برای پیشرفت امور سلطنت و رفاه و سعادت ملت یک چند دائره 

تشکیل دهند تا کار های دولت معلوم شود و رعیت ام بدانند که کارش به کدام دائره 

جع است و به این صورت هم رعیت صادقٔه ملت معظمٔه شاهانه ام از سرگردانی را

خالص می شوند و اینجانب هم از عرض و داد ها و عریضه ها در روی سرک نجات 

می یابم. بنأً برای پیشرفت امور سلطنتی به مشوره مجلس حضور شاهانه ام، نه دائره 

ئره نظارت عدلیه، حربیه، خارجیه، تجویز و فرمان نمودم که وجود پذیر گردد: دا

 (۰: ص ۲معارف، مالیه، تجارت، نقلیات، زراعت و صدارت عظمی. )

ها  ها به وزرات خانهبا انفاذ نظامنامه تشکیالت اساسیه افغانستان ، این دائره

نظامنامه اساسی تسجیل یافت.  ۰2مسمی و شکل قانونی را به خود گرفت و در ماده 

نظامنامه تشکیالت اساسیه افغانستان چنین مشعر  ۱و  2، ۲چنانکه در قاعده های 

و ادارٔه مستقله قرار ذیل است: وزارت حربیه،  اداره مرکزیه مرکب از وزارت ها»است: 

خارجیه، داخله، عدلیه، مالیه، معارف، تجارت و ریاست شورای دولت و ادارٔه مستقله 



 

550 

 

 آریانا

 ۲: قاعده های 2طبیه که نیز مانند دیگر وزارت ها نزد شاه مسٔول شناخته می شد. )

– ۱ ) 

به وزرات تجارت و ادارۀ  بعداً وزارت امنیت عمومیه به وزارت عدلیه و وزارت زراعت

 (۳: ص ۱مستقله پوسته و تیلیفون به وزارت داخلیه ملحق گردید. )

وظیفه اداره حکومت مفوض است به » نظامنامه اساسی،  ۰2مطابق حکم ماده 

هیئت وزرا و ادارٔه مستقله در حین اجتماع هیئت وزرأ ریاست مجلس را ذات ملوکانه 

ه تشریف نداشته باشند، صدراعظم به وظیفه ریاست ایفأ می نمایند و اگر ذات شاهان

می پردازد، و اگر صدراعظم اثبات وجود نداشت، از جمله وزرأ وزیر وزارت اول وظیفه 

 «.ریاست را اجرا می دارد

مجلس وزرأ مرجع امور مهمۀ داخلی »نظامنامه اساسی،  ۰۰به اساس احکام ماده 

ار دادهائی که محتاج تصدیق می و خارجی دولت است، مذاکرات مجلس وزرأ و قر 

 «.شوند بعد از امضای اعلیحضرت همایونی در معرض اجرا گذاشته می شوند

هر یک از وزرأ در سیاست عمومیه »نظامنامه اساسی مقرر می دارد که:  ۰۱ماده 

دولت مشترکاً و در امور مؤظفه وزارت متعلقه خود خصوصاً به حضور اشرف ملوکانه 

 «. ندمسؤل شناخته می شو 
 

 مامورین

ماموریت مطابق نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان شکل دایمی را به خود 

بالعموم مامورین مطابق »این نظامنامه آمده است که:  ۰۱گرفت. چنانچه در ماده 

موادی که در نظامات مخصوصه ایضاح گردیده به ماموریت هائی که الیق و مناسب 

هیچ یک از مامورین تا زمانیکه از وظیفۀ خود مستعفی باشند تعیین کرده می شوند، و 

نشوند، و یا از سؤ رفتارشان موجب عزل نگردند، و یا از طرف دولت بنابر یک امر 

 «.ضروری الزم تبدیل و یا موقوفی نباشند اصالً عزل و موقوف نمی شوند...

 تمام مامورین ملکی مستخدم دولت به چهار قسم منقسم گردیده بودند:

 ورین که بالذات از طرف شاه انتخاب و منظور می گردیدند.مام -

مامورین که از طرف وزارت و یا مدیریت مستقله انتخاب و از حضور شاه  -

 منظوری می گرفتند. 



  

555 

 

 …یبرنظامنامه اساس ینگرش

مامورین که از طرف انجمن مامورین وزارت و یا مدیریت مستقله انتخاب و از  -

 طرف وزیر و یا مدیر مستقله منظور می گردیدند. 

ن که از طرف نائب الحکومه و یا حکام اعلی به تجویز مجلس مشوره ماموری -

انتخاب و تعیین می گردیدند و استحصال منظوری وزیر و یا مدیر مستقل 

 (۸ – ۰: ماده های ۳مربوطۀ شان ضروری پنداشته می شد. )

روزمره در اوقات « قانون نامه حاضری»به صورت عموم همه مامورین مطابق احکام 

امضای حاضری خود مجبور بودند. مامورین از اول ماه حمل الی اخیر ماه  معینه به

عقرب از ساعت هفت و نیم الی چهار و از اول قوس الی اخیر ماه حوت از ساعت نه 

الی سه و نیم و درماه مبارک رمضان از ساعت نه الی  سه بعد از ظهر اجرای وظیفه 

 می نمودند. 

یکی از مستلزمین حاضری از دائره متعلقه حاضری به حدی جدی بود که هرگاه 

خود به حضور شاه و یا به یک وزارت و یا به نزد نائب الحکومه ها و حکام خواسته می 

شد، تکت مطبوع یعنی تکت که معنای موجود بودن آن را می داد از طرف دائره 

ه کمربوطه برایش داده می شد که در این تکت بعد از انجام کار توسط همان دائره 

مامور به آنجا خواسته می شد، تصدیق می گردید و اگر کدام مامور در اوقات کار و 

خدمت در کوچه و بازار بدون تکت دیده می شد، تنخواه ده روزه اش قطع می گردید. 

 (۱۰ – ۱۱و  ۰ – ۸: ماده های ۸)
 

 شورای دولت

 ۱۰۳۳سیه سال شورای دولت در دورٔه امانی اوالً طبق احکام نظامنامه تشکیالت اسا

نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان با ترکیب  ۰۰ه.ش و بعداً مطابق احکام ماده 

معین و صالحیت های مشخص تأسیس گردید. همزمان با تأسیس شورای دولت، 

مجالس مشاوره در هر یک از نائب الحکومگی ها، حکومتی های اعلی و حکومتی 

 ی ها ایجاد گردید. های درجه اول، دوم و سوم و عالقه دار 

اعضای شورای دولت و مجالس مشاوره مرکب از اعضای طبیعیه و اعضای منتخبه 

بود. اعضای طبیعیه شورای دولت بالمساوی تعداد اعضای منتخبه آن رأساً از طرف 
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قرین الشرف اعلیحضرت همایونی تعیین می گردید و اعضای منتخبه آن از طرف 

 اهالی معین و انتخاب می شدند. 

 مرکز مذاکرهٔ »نظامنامه تشکیالت اساسیه افغانستان  ۱۰شورای دولت در ماده 

تعریف گردیده است. وظایف شورای دولت به دو نوع « مصلحت های عمومیه ملکیه

 تقسیم بندی شده بود:

تنظیمات ملکیه که مراد از آن تفسیر و تنظیم هرگونه لوایح نظامیه و عالوه  -

 کردن و تعدیل نمودن قواعد آن بوده است. 

 (۱۰ – ۱۰: قاعده های ۰محاکمات مامورین ملکیه. ) -

شورای دولت »... نظامنامه اساسی تسجیل شده است که  ۲۰ – ۲۰اما در ماده های 

مه اساسیه پیشبینی شده است، وظایف ذیل را نیز عالوه بر وظایفی که در نظامنا

 انجام میدهد:

برای ترقی صنعت، تجارت، زراعت، معارف همه تکالیفی که الزم ببیند به دولت  -۱

 عرض می نماید. 

در خصوص مالیات و محصوالت و دیگر معامالت حکومت اگر مخالف اصول  -۰

ر به حکومت عرض و نظامات مشاهده نمایند به مقصد اصالح این چنین امو 

 الحاح نموده می توانند. 

اگر در حقوقیکه موافق نظامنامه اساسی برای اهالی داده شده اخالل و اضاعه  -۰

 مالحظه کند، در نزد حکومت صالحیت عرض و استغاثه را دارد. 

فقراتیکه مجالس مشاوره شکایتاً به شورای دولت می نویسند، رای خود را در  -۲

ه وزارت متعلقه همان فقره اطالع می هد. اگر در اجرای آن از آن باب نوشته ب

طرف وزارت معطلی واقع شود، شورای دولت آن فقره را تقدیم حضور همایونی 

 می تواند. 

مسوده نظامات دولت را تدقیق نموده به مجلس وزرأ تقدیم می نماید که بعد  -2

 ار می گیرند. از تصویب مجلس وزرأ و منظوری پادشاه به منصه اجرا قر 

بودجه ساالنه را که در وزارت مالیه تنظیم و ترتیب می شود، مطابق نظامنامٔه  -۱

 بودجه عمومی توسط شورای دولت تدقیق می گردد. 
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مقاوالت و تعهداتی که با اجانب )دول دیگر( صورت می گیرد از طرف شورای  -۳

 (۰۰۲ – ۰۰۰: صص ۱۳دولت مذاکره و تدقیق می گردد. )

ترین وظیفه و صالحیت شورای دولت که دارای اهمیت سیاسی حقوقی  اساسی

می باشد، عبارت از تعدیل، تغییر، تشریح و تفسیر مواد مندرج نظامنامه 

 اساسی است. 

نظامنامه تشکیالت اساسیه شورای دولت دارای  ۱۰و  ۱۱هم چنان مطابق ماده های 

، دوم و سوم( از طرف اعضای یک رئیس عمومی بوده که با سه معاون آن )معاون اول

طبیعیه و اعضای منتخبه آن شورا انتخاب و به منظوری شاه منصوب می شدند. عالوتاً 

در ترکیب شورای دولت یک منشی و یک سر کاتب و به قدر لزوم کاتبان بود که 

منشی آن به تعیین رئیس شورا و منظوری حضور شاهانه عز تقرر حاصل می نمود و 

 های شورا به تعیین معاونان شورا و منظوری رئیس مقرر می شدند.  سر کاتب و کاتب
 

 محاکم عالی

نظام قضأ و تشکیل محاکم و اعتقاد به قدسیت قضأ بحیث مرجع معتبر رسیدگی به 

دعاوی، منازعات و قضایا نه تنها در کشور ما، بلکه در کلیه کشور های جهان صرف 

نظر از سیستم اجتماعی و سیاسی آنها مورد توجه مردم قرار داشته، پیشینٔه تاریخی 

کوتاه گردانیدن دست ظالم از گریبان مظلوم دارد که گسترش عدالت میان قوه ها و 

و اعاده قا نونیت در مواردیکه از آن تخطی صورت می گیرد، اهداف عمده آن را تشکیل 

 می دهد. 

(، امر ۱۰۰۸اسد  ۰۸شاه امان الله بعد از امضأ آخرین سند استرداد استقالل )

اید: حک و مروج نمنمود تا مهر سلطنتی اش را به حیث یک نشان دینی با این عبارت 

در بین مهر طغرا اسم پادشاه )الغازی امیر امان الله خان پادشاه افغانستان( و در » 

ان الله یأمرکم ان تؤد االمانات الی اهلها و اذأ حکمتم بین »اطراف مهر آیه مبارکه: 

ه.ش در اسناد  ۱۰۰۰این مهر از تاریخ اول ماه حمل سال «. الناس ان تحکمو بالعدل

حکام دولت مروج و جاگزین مهر های سلطنتی دوره های مستقل قدیم افغانستان و ا

گردید و به این اساس در اولین روز های بعد از استقالل به عدل و انصاف بین مردم 

 (۲۳۰: ص ۱۱توجه خاص مبذول گردید. )
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در دورٔه نفاذ نظامنامه اساسی، هفت نوع محکمه در افغانستان وجود داشته است 

ارت بودند از: محاکم اصالحیه، محاکم ابتدائیه، محاکم مرافعه، هیٔیت عالی که عب

 ( ۸۸: ص۱۰تمیزیه، دیوان عالی، دیوان حرب و محاکم مامورین ملکی. )
 

 محاکم اصالحیه

در مرکز سلطنت و مراکز والیات، حکومتی های اعلی، حکومتهای کالن و سایر 

ه بود که رٔوسا و اعضای این حکومت ها یک یک محکمه اصالحیه تشکیل گردید

 محاکم از اشخاص مورد اعتماد عامه منتخب می گردیدند.

محاکم اصالحیه وظیفه داشتند تا تمام اختالفات حقوقیه و تجاریه را به رضای 

طرفین حل و فصل نمایند و مراجعه تمام دعاوی حقوقیه و تجاریه نخست به محکمه 

ه یک بار در محاکم اصالحیه تصفیه می اصالحیه حتمی بوده است. دعاوی اهالی ک

گردید، تکراراً در سایرمحاکم شنیده نمی شد.هرگاه محاکم اصالحیه به حل و فصل 

صلح آمیز دعاوی میان طرفین دعوی موفق نمی گردید، آن دعاوی را به محاکم 

 ( ۰۱۰-۰۳۰های : قاعده۱۰ابتدائیه ارسال می نمودند.)
 

 محاکم ابتدائیه

تمام دعاوی حقوقیه، تجاریه و جزائیه را فیصله می نمود. طوریکه  محاکم ابتدائیه

دعاوی حقوقیه و تجاریه از یک روپیه تا سه صد روپیه را بطور قطعی بالحق مرافعٔه 

محکوم و اضافه از سه صد روپیه و سایر دعاوی حقوقیه و جزائیه را با حفظ حقوق 

 مرافعٔه محکوم اجرأ می نمود. 

اکم ابتدائیه به استثنای فیصله های اعدام، حکم ضرب و تمام فیصله های مح

تشهیر بصورت فوری در معرض اجرأ قرار می گرفت و هرگاه محکوم علیه بر خالف آن 

اعتراض می داشت، بعد از آن می توانست به محکمه های مرافعه، طلب مرافعه 

ض محکوم نمایند. اما فیصله های حبس دوام، به هر حال حتی در صورت عدم اعترا

علیه، نیز به محکمه مرافعه ارجاع می گردید. در مورد فیصله های حکم ضرب و تشهیر 

روز تعطیل می گردید  ۱2هرگاه محکومین مرافعه طلب می شدند، آن حکم تا مدت 

و در این ایام اگر فرار شدن آنها ملحوظ می بود، آنها را الی نتیجه مرافعه در قید 

 (۰۱۱-۰۱۰های : قاعده۱۲می داشت. ) حاضری و یا تحت نظارت نگه
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 محاکم مرافعه

محاکم مرافعه آن فیصله های که از محاکم ابتدائیه  مواصلت می ورزید و یا بکلی از 

طرفین دعوی مبنی بر عدم رضایت فیصله محکمه ابتدائیه، مرافعه طلب می گردید، 

 بعد از مالحظ و تحقیق مورد اجرا قرار می دادند. 

های محاکم ابتدائیه در محاکم مرافعه مورد قبول واقع نمی گردید هرگاه فیصله 

و فیصله دیگری صورت می گرفت، با ارضای طرفین مورد اجرا قرار می گرفت و اگر 

 ۱2یکی از طرفین به فیصله محکمه مرافعه اعتراض می داشت، می توانست تا مدت 

و  یه فیصله می گردیدروز تمیز طلب گردد و بعد دعوای ایشان در هیئت عالی تمیز

اگر موعد فوق الذکر طرفین خواهش تمیز را نمی نمود، حکم محکمه مرافعه مورد 

اجرا قرار می گرفت و هرگاه حکم در مورد حبس دوام و اعدام می بود، در هر دو 

صورت یعنی رضایت و یا عدم رضایت طرفین در هیئت علی تمیزیه تدقیق می گردید. 

موافقت شریعت و نظامات دولت توسط وزیر عدلیه، از حضور بعد از تدقیق در صورت 

 (۰۰۳-۰۱۳های : قاعده۱2شاه، منظوری اخذ می گردید.)
 

 هیئت عالی تمیزیه

هیئت عالی تمیزیه تمام فیصله های دعاوی حقوقیه، تجاریه و جزائیه را که از محکمه 

ی هیئت عالی مرافعه مواصلت می ورزید، مورد تمیز قرار می داد. تمام فیصله ها

تمیزیه به استثنای حکم اعدام و حبس که از جمله صالحیت های شاه بود، در معرض 

اجرا گذاشته می شد. تمام محاکم شرعیه در امور جزائیه موافق نظامنامه جزای 

عمومی که مطابق احکام منیفه شرع شریف تنظیم گردیده بود، تعین مجازات نموده 

که احکام آن خالصه احکام « تمسک القضات امانیه»افق و در امور حقوقیه و تجاریه مو 

منیفٔه شرعیه بوده است، فیصله های خویش را صادر و هر کدام آن در چوکات 

 ( ۰۰۱-۰۰۱های : قاعده۱۱صالحیت خویش مورد اجرا قرار می داد.)

 

 

 دیوان عالی



 

551 

 

 آریانا

 اینظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان، دیوان عالی خاص بر  2۱مطابق ماده 

محاکمٔه وزرای دولت عنداالقتضأ موقتاً تشکیل می یافت و بعد از ایفأ و سر انجام 

 نمودن کاری که به اوسپرده می شد، فسخ می گردید. 

دیوان عالی وظیفه داشت تا آن عده از وزرأ و مدیران مستقل را که هنگام ایفای 

ورد محاکمه قرار وظیفه به اساس ارتکاب جرمی تحت محاکمه قرار می گرفتند، م

 دهد. 

تشکیل دیوان عالی در چوکات شورای دولت به اساس انتخاب شاه، عالیترین 

محکمۀ بود که وزرا و مدیران مستقل را به مسؤلیت های اداری شان متوجه می 

 ساخت.

فیصله های که بعد از تحقیقات ابتدائیه توسط دیوان حکم دیوان عالی در مورد 

وزرأ و مدیران مستقل صادر می گردید، قابل مرافعه و تمیز نمیبود و بالفاصله بعد از 

منظوری شاه مورد اجرأ قرار می گرفت. این امر وزرأ و مدیران مستقل را در انجام امور 

ور، عدم سٔو استفاده از مقام وزارت وغیره تخلفات اداری اداری، اجرای به موقع ام

 ( 2۱: مادۀ ۱۳بیشتر متوجه می ساخت.)
 

 دیوان حرب

محاکمه منسوبین عسکری و مامورین ملکی که در دوایر عسکری اجرای وظیفه می 

 نمودند، بدون در نظر داشت رتبه و مقام آنها، در دیوان حرب ها صورت می گرفت. 

ن حرب هنگام اعالن حکومت عسکری به هیچ سبب و بهانٔه، فیصله های دیوا

دوباره قابل مرافعه و تمیز نبوده است. هرگاه جزای مجرم پانزده سال حبس می بود، 

فی الحال از طرف رئیس حکومت عسکری منظور و محکوم با پارچٔه ابالغ محفوظ 

اعدام می بود،  اعزام و حبس را سپری می نمود و هرگاه جزای مجرم، حبس دوام و یا

 : قاعده۱۸بعد از منظوری شاه، توسط رئیس حکومت عسکری مرعی االجرا بود.)

۱2۰ ) 

 

 

 محاکم مامورین ملکی
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محاکم مامورین ملکی در دوران نفاذ نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان در سه 

ات و یمرحله: ابتدائیه، مرافعه و تمیزیه در چوکات شورای دولت و مجالس مشاورٔه وال

 حکومتیها، پی ریزی می گردید. 

نظامنامه تشکیالت اساسیه، محاکمٔه مامورین ملکی که جرایم  ۱۱۰مطابق مادٔه 

شان متعلق به امور ماموریت شان می بود، در محاکم مامورین ملکی اجرأ می گردید. 

یدا می پ عالوتاً منازعات و مناقشاتیکه در اثنای ایفای وظیفه در میان مامورین و رعایا

 شد، نیز مرجع محاکمٔه شان مجالس مشوره و محاکم مامورین بوده است. 

ماموریکه به سبب ارتکاب جرم قباحت از ماموریت خود عزل می گردید، به هیچ 

صورت مستحق گرفتن تنخواه معزولیت نمی بود و تا زمانیکه از دائره عزل کننده، 

وظیفه دولتی شامل شده نمی حکم جواز استخدام خود را نمی گرفت، در هیچ 

توانست و حکم جواز به چنین مامور معزول صرف با گذشت مدت دو سال از تاریخ 

عزلش داده می شد. ماموریکه مرتکب جرمی از نوع جنحه می گردید و جرم او 

مستوجب طرد وی از وظیفه ماموریتش می شد، تا مدت سه سال در هیچ وظیفٔه 

 (۱۸۳-۱۳۳، ۱۱۳های : قاعده۱۰دولتی شامل شده نمی توانست.)
 

 حقوق عمومیه تبعه افغانستان

در نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان، بعد از مسایل مربوط به دولت و مقام 

که  تسجیل یافته است« حقوق عمومیه تبعه افغانستان»شاهی، بخش دیگری به نام 

 از لحاظ ارزش ساختاری جایگاه دوم را کسب نموده است. 

ن بخش نظامنامه اساسی، حقوق اساسی و آزادی های عامه مردم افغانستان در ای

صرف نظر از تعلقات دینی، مذهبی، قومی، قبیلوی و موقف اجتماعی، در عرصه های 

مختلف اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حیات فردی به رسمیت 

 دازی می گردد:شناخته شده است که به صورت عمده و فشرده به آنها نظر ان

تساوی حقوق اتباع افغانستان، نخستین حقی است که در این  در عرصه سیاسی:-

عرصه به مردم افغانستان داده شده و در ماده سوم نظامنامه اساسی ذیاًل تسجیل 

پایتخت مملکت افغانستان شهر کابل است و اهالی تمام مملکت » یافته است: 



 

551 

 

 آریانا

هستند که هیچ امتیازی اهالی شهر کابل افغانستان بالمساوی به نظر حکومت 

 «.نسبت به دیگر شهر ها و قصبات مملکت محروسیه افغانیه ندارد

یکی دیگر از حقوق اساسی و آزادی های عامه مسجل در نظامنامه اساسی، حق 

آزادی بیان و مطبوعات بود. آزادی بیان یکی از جمله حقوق اساسی افراد است. 

بات امنیت حکومت های دموکراتیک قابل مالحظه می تأمین این حق در حفظ و ث

باشد. هرگاه مردم از این حق بهره مند نگردند، نمی توانند در حاکمیت ملی به صورت 

حقیقی و طبق آرزوی خویش اشتراک ورزند و طبعاً چنین حکومتی که بر پایه اراده 

 مردم استوار نباشد، شکننده و بی ثبات خواهد بود. 

و مطبوعات در ماده یازدهم نظامنامه اساسی چنین تسجیل یافته  حق آزادی بیان

مطبوعات و اخبارات داخلیه مطابق نظامنامه مخصوص آن آزاد می باشند، » است: 

نشر اخبار فقط از حقوق حکومت و یا اهالی تبعٔه افغانیه است، در باره مطبوعات 

 «.تواند خارجه، دولت علیه افغانستان بعضی شرایط و قیود نهاده می

آزادی مطبوعات سنگ بنا وجوهره نظام رسانه یی است. فقط با عنصر آزادی می 

توان نظام مطبوعات کشور ها را ارزیابی کرد. در هر کشوری که مطبوعات آزاد باشند 

و در بیان عقاید و افکار ترسی نداشته باشند و زمینه های توسعه، تکامل و تکثیر 

و دولت فراهم گردد، می توان گفت که در آن کشور مطبوعات از طرف صاحبان قدرت 

مطبوعات میزان » آزادی مطبوعات تضمین گردیده است. دانشمندی گفته است: 

 ( ۰۰۰: ص۰۳« )الحراره یی است که سالمت و یا بیماری جامعه را می نمایاند

نظامنامه مطبوعات بتأسی از احکام نظامنامه اساسی، غرض تنظیم امور 

در مطبعه دائره تحریرات حضور و مجلس عالی وزرأ طبع و  ۱۰۳۰مطبوعات در سال 

به مهر شاهی مزین گردید تا افراد بتوانند با استفاده از این حق قانونی خود برای 

 زند. بیان افکار و اندیشه های انسانی خود مبادرت ور 

حق شکایت یا استغاثه یکی دیگر از حقوق سیاسی و مدنی اتباع افغانستان است 

که در ماده سیزدهم نظامنامه اساسی برای مردم داده شده است. در این ماده چنین 

تبعه افغانستان مفردا یا مجتمعا اگر خالف شریعت غرا و یا نظامات دولت »آمده است: 

و رفتاری مالحظه کنند، به اداره های دولت عرض  از طرف مامورین یا دیگری حرکت
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می کنند، علی الترتیب به ما فوق شان استغاثه می نمایند. در صورتیکه هیچ یک باز 

 «.خواست نکرد، رأساً به حضور و اشرف پادشاهی عرض نموده می توانند

تعلیمات »و « نظامنامه وظایف مامورین»این حق در اسناد دیگر تقنینی چون 

که مطابق به احکام آنها، هر مامور از « یق وظایف حکام و مامورین متعلقه آنتفر

 وظایف مربوط اش مسؤل شناخته شده بود، ضمانت اجرایی پیدا نمود. 

استخدام اتباع در ادارات دولتی به اساس قابلیت و شایستگی شان، نیز در 

عموم »خوانیم: نظامنامه اساسی تسجیل یافته است. چنانچه در ماده هفدهم می 

تبعٔه افغانستان به اندازه قابلیت و اهلیت شان در همه ماموریت ها به اندازه احتیاج 

 «.دولت استخدام می شوند

با این اقدام شاه امان الله در حقیقت ادارۀ عامه و دولتی از صالحیت و انحصار 

های شخاندان سلطنتی بیرون کشیده شد و به تمام اتباع کشور تعلق گرفت و معا

مستمری سرداران قطع گردید.  اما بی سوادی و سطح بسیار پایین سواد به این 

فرصت مجال نداده و همان مامورین کهنه کار و درباری بدون نظرداشت لیاقت و 

کفایت به وظایف گماشته می شد. در حقیقت این اقدام جدید مانند یک ماشین تازه 

 سطی به کار انداخته می شد. اختراع بود که توسط میخانیک های قرون و 

با انفاذ نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان، در عرصه اقتصادی ـ اجتماعی: -

تمام اتباع کشور حق داشتند طور آزادانه در امور تجارتی، صنعتی و زراعتی شرکت 

بجویند و با حصول ثروت از این رهگذر در آبادی و عمران کشور بکوشند. چناچه در 

 تبعه افغانستان مطابق نظامات» زدهم این نظامنامه تسجیل یافته است که: ماده دوا

 «.موضوعه برای تجارت، صنعت و زراعت هرگونه شرکت ها کرده می توانند

عالوتاً با انفاذ نظامنامه اساسی بار گران و کمر شکن مالیات و محصوالت که به 

از دوش مردم بر چیده صورت غیر متوازن به شکل جنسی از مردم اخذ می گردید، 

شد و نظامنامه محصول مال و مواشی بتأسی از احکام ماده هجدهم نظامنامه 

اساسی به تصویب رسید که در مطابقت به احکام آن حواله جات جنسی منع گردید 

و به متخلف جزا پیش بینی شد و بدین اساس مالیات جنسی به نقدی مبدل گردید 

خوانین در جمع آوری مالیات، مالیه دهندگان  و برای جلوگیری از ظلم و تعدی

 ( ۱۰-2های : ماده۰۱مؤظف به تأدیه مالیات مستقیم به دوایر دولتی، گردیدند. )



 

510 

 

 آریانا

حق ملکیت نیز در ماده نزدهم نظامنامه اساسی به رسمیت شناخته شده است. در 

در افغانستان هر شخص از مال و ملک خودش که در » این ماده چنین آمده است: 

تصرف او باشد در امن می باشد، اگر یک ملکی به مقصد منافع عمومیه به کار دولت 

شود، موافق نظامنامه مخصوصه آن، اوالً قیمت آنرا به صاحبش تأدیه نموده و بعد 

 «.ملک را گرفته می تواند

کار اجباری و بدون مزد )بیگار( که یکی از اعمال رژیم های استبدادی گذشته 

زی و محلی طبق میل خود هر زمان که می خواستند به آن توسل می بود و حکام مرک

جستند و به گونه بادار بر برده گان رفتار می کردند. اما مطابق احکام ماده بیست و 

دوم نظامنامه اساسی به این میراث شوم نقطه پایان گذاشته شده و بردگی بالکل 

ادره و بیگار بالکل ممنوع مص» ممنوع قرار گرفت. در این ماده چنین آمده است: 

است. اما کار و تکالیفکه در زمان محاربه پیش شود، مطابق نظامنامه مخصوص آن 

 از این قاعده مستثنی است.

در دوره زمامداری امان الله خان، حقوق اساسی اتباع در عرصه درعرصه فرهنگی: -

ل یفرهنگی گسترش چشمگیری داشته است. برجسته ترین آن حق آموزش و تحص

بود که دولت امانی به آن به مثابه یکی از عوامل اساسی ترقی کشور ارج فراوان 

 گذاشته بود. 

، ملتیکه عالم نباشد» شاه امان الله در یکی از بیانیه های خویش گفته است: 

ابداً حقوق خود را محافظه کرده نمی تواند. بنأً دیگران دست تعرض خویش را بر 

د. باید عالم و دانا باشید تا احدی بر حقوق شما تجاوز حقوق شان دراز می نماین

کرده نتواند. چون فراگرفتن علم از طریق مکتب صورت می گیرد، پس در معارف خود 

بکوشید. زیرا ملت که معارف ندارد، هیچ چیز را نمی داند و از جمله ملت های زنده 

 (۰۰: ص۰۰به حساب نمی رود. )

برای همه اتباع افغانستان در نظامنامه اساسی آزادی تدریس برای نخستین بار 

امر تدریس بالکل آزاد » تسجیل یافت. چنانچه در ماده چهاردهم آن آمده است: 

است، مطابق نصاب معارف عمومیه هر فرد تبعه افغانستان عموماً بطور عمومی و 

خصوصی برای تدریسات مأذون و مجاز می باشند. اما اشخاص اجنبی به استثنایی 

فری که برای تعلیم استخدام می شوند، بداخل مملکت افغانستان به افتتاح و اداره ن
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به مشاهده می رسد که با انفاذ نظامنامه اساسی تدریس و فرا «. مکاتب مجاز نیستند

گرفتن تعلیم و تربیه برای همه اتباع افغانستان یکسان و مساوی پنداشته شده، دیگر 

و وابستگی به مذهب، دربار و قوم و قبیله از میان تبعیض در تدریس، نصاب تعلیمی 

رفت. در دوره نفاذ نظامنامه اساسی توجه جدی به معارف کشور مبذول گردید و 

باب مکتب در تمام والیات کشور افتتاح شد و تعدادی از طلبه افغانی  ۰۰۰بیشتر از 

 .به کشور های شوروی، جرمنی، فرانسه، ایتالیا و ترکیه اعزام گردیدند

هم چنان مطابق ماده شصت و هشتم نظامنامه اساسی، درجه ابتدائیه تحصیل 

معارف برای تمام اتباع افغانستان حتمی و مجبوری گردیده بود. این امر در رشد و 

 توسعه تعلیم و تربیه در کشور و پروسه سواد همگانی نقش ارزندۀ بجا می گذاشت.

دورٔه نفاذ نظامنامه اساسی، مسئله یکی از مسایل بسیار جدی و در خور توجه در 

سواد آموزی بزرگ ساالن بود. در این پروسه از اصول صوتی غازی یا )اصول صوتی 

امانی( کار گرفته می شد. مطابق این اصول شخص ناخوان در حالیکه روز دو ساعت 

درس می خواند، در بیست ساعت خواننده می شد. این اصول توسط خود شاه امان 

گردیده بود. شاه از طرف شب در مسجد شاه دو شمشیره تعدادی از  الله ایجاد

ناخوانان را مطابق اصول خود درس می داد و بعد از امتحان که خودش می گرفت، 

شخص ناخوان می توانست بعد از بیست ساعت کلمات را بخواند که بعداً برای سواد 

 ( ۲۲ – ۲۰ : ص ص۰۰آموزی عسکری نیز از این اصول کار گرفته می شد. )

در نظامنامه اساسی یک سلسله حقوق اساسی اتباع در در عرصه حیات فردی: -

عرصه حیات فردی به رسمیت شناخته شده که در ذیل عمده ترین آنها را یاد آوری 

 می نماییم:

تان دین افغانس» مطابق احکام ماده دوم نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان، 

یگر ادیان اهل هنود، یهودی که در افغانستان هستند به دین مقدس اسالم است و د

. «شرطیکه آسایش و آداب عمومیه را اخالل نکنند، نیز تحت تأمین گرفته می شوند

طوریکه در این ماده تذکر به عمل آمده است، در نظامنامه اساسی تساوی ادیان 

کشور  ایر اتباعتسجیل گردیده است و پیروان سایر ادیان چون یهودی و هندو مانند س

 مورد حمایت قرار گرفته و از حقوق مساوی برخوردار بوده اند.
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اما این ماده )ماده دوم( نظامنامه اساسی با وجود اظهارات حمایوی شاه امان الله از 

بعد از اعتراضات تعدادی از روحانیون شامل جرگه  ۱۰۳۰اهل هنود، در لویه جرگه 

دین مقدس اسالم و مذهب رسمی و عمومی  دین افغانستان» چنین تعدیل یافت: 

آن مذهب منیف حنفی است، دیگر ادیان اهل هنود و یهودیکه در افغانستان هستند، 

به تأدیه جزیه و عالمات ممیزه تابع بوده، به شرطیکه آسایش و آداب عمومیه را اخالل 

هوم خود فباتعدیل این ماده تساوی ادیان م« نکنند، نیز تحت تأمین گرفته می شوند.

را از دست داد و روحیه تبعیضی به خود گرفت. یعنی چنین قید و پاپندی سبب می 

شود که نه تنها آزادی شخصی در امور دینی محدود و شخص در گفتار و رفتار خود 

ملزم به رعایت موازین دین و مذهب رسمی می گردد و به پیروان سایر ادیان و مذاهب 

رقه، محقرانه نگریسته می شود، بلکه تساوی اتباع بحیث اقلیت های با عالمات فا

 کشور را در سایر عرصه های زندگی، نیز صدمه میزند. 

عالوتاً، آزادی شخصی، نیز به عنوان یکی از حقوق فردی اتباع در ماده نهم 

کافه تبعٔه افغانستان آزادی » نظامنامه اساسی تسجیل یافت که مطابق به آن: 

 «.، حریت دیگر اشخاص را اخالل و ضایع نمی کنندشخصی خود را مالک بوده

حریت » هم چنان در ماده دهم نظامنامه اساسی صراحت یافته است که: 

شخصیه از هرگونه تعرض و مداخالت مصؤن است، هیچکس بدون امر شرعی و 

نظامات مقننه تحت توقیف گرفته و مجازات کرده نمی شوند. در افغانستان اصول 

وف است، از زن و مرد هیچکس دیگر را بطور اسارت استخدام کرده اسارت بالکل موق

 «.نمی تواند

تسجیل این احکام در نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان، اصول و سنت 

غالمی و کنیزی قانوناً ممنوع گردید و فرامین و اقدامات قبلی امیر امان الله خان که 

های قومی که قوم هزاره و سایر اقلیتدر مورد آزادی غالمان و کنیزان بخصوص )از 

در نزد خوانین، سرداران و درباریان بودند( صادر و به منصه اجرا قرار گرفته بود، با 

انفاذ این نظامنامه اساسی تقویت و استحکام بیشتر یافت و تضمینات قانونی پیدا 

 نمود که تا امروز از آن به نیک نامی یاد می گردد. 

 »ماده بیستم نظامنامه اساسی چنین صراحت یافت:  حق مصٔونیت مسکن در

مسکن و جای هر فرد تبعٔه افغانستان از هرگونه تعرض مصؤن است و هیچکس از 
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طرف حکومت و سایره بدون احکام نظامات به خانه شخص جبراً بال استیذان داخل 

 «.شده نمی تواند

را بر حریم خصوصی با این اقدام، نظامنامه اساسی دست ظالمان و تجاوز گران 

مردم کوتاه کرد و به مردم حق داد تا در صورت تجاوز به حقوق شان به مراجع عدلی 

 و قضایی مراجعه و داد خواهی نمایند.

آنچه در ساحه حقوق فردی در خور توجه بیشتر است، همانا ممنوع قرار دادن 

 ه اساسی جزا هایشکنجه و دیگر انواع زجر می باشد. در دوران قبل از انفاذ نظامنام

شدید باالی مجرمین تطبیق می گردید. مانند: کور نمودن، نشتر زدن به چشم و پر 

نمودن آن از چونه، پاره نمودن انسان توسط درخت، تیل داغ نمودن، مثله کردن، در 

سیاه چالها انداختن و غیره. اصالً مفکوره اصالح و تربیت مجدد مجرم مطرح نبود. 

نه به منظور اصالح و تربیت مجدد، بلکه به منظور تعذیب،  یعنی تطبیق مجازات

 اذیت، زجر و شکنجه مجرم تا مرگ، تطبیق می گردید. 

با انفاذ نظامنامه اساسی، برای نخستین بار شکنجه و دیگر انواع زجر قانوناً منع 

 »گردید این حکم در ماده بیست و چهارم نظامنامه اساسی چنین تسجیل یافت: 

یگر انواع زجر تماماً موقوف است و خارج نظامنامه جزای عمومیه و شکنجه و د

بعداً احکام این ماده در لویه جرگه « عسکریه برای هیچکس مجازات داده نمی شود

تعدیل یافت. خالصه حقوق و آزادی های « احکام شرع شریف» پغمان با ایزاد  ۱۰۳۰

ستان با همه تعدیالت بعدی فردی در دوران نفاذ نظامنامه اساسی دولت علیه افغان

 و عقب گرایی ها، از ضمانت های قانونی بر خوردار بود. 
 

 نتیجه گیری

تاریخ سیاسی کشور ما مملو از حوادث پُرخم و پیچ است. تأمل در بارۀ هر یک از 

گوشه های زندگی سیاسی، و اجتماعی مردم آن، محقق را مجبور می سازد تا حین 

مطالعه یک عرصه حیات، روابط مؤثرۀ آنرا به عرصه های دیگر و تأثیر متقابل آنها را 

مجموعه بهم پیوسته در نظر گرفته، وقایع  در روند زندگی سیاسی و اجتماعی در یک

و حوادث را طوری در یک تسلسل منطقی بیان و بررسی نماید که نتایج علمی با 

 اعتبار و قابل اعتماد از آن بدست آید. 



 

511 

 

 آریانا

که بحیث نخستین قانون  ۱۰۳۱مخصوصاً نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان 

اولین سند تقنینی است که نظام  اساسی افغانستان به حساب می رود و در واقع

عنعنوی کشور را صورت قانونی و عصری بخشید، راه ترقی، پیشرفت و تجدد در کشور 

باز گردید و مناسبات اساسی جامعه افغانی را در چوکات یک سند موضوعه به صورت 

متحد الشکل تنظیم و جای نورم های متفرقی را گرفت که باعث از هم پاشیدگی 

 وز اداره ملوک الطوایفی می گردید. اجتماع و بر 

اقدامات شاه امان الله خان در دوره نفاذ نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان 

و سایر نظامنامه ها، قانون نامه ها، و لوایح که در روشنی احکام نظامنامه  ۱۰۳۱

اساسی وضع گردیده بود، بیان گر تنظیم ساختار دولتی )تفکیک نسبی قوا( اعم از 

اجرایه )هیئت وزرا(، محاکم عالی، قوه مقننه )شورای دولت به حیث مرکز مذاکره 

مصلحت های عمومیه( و سایر موارد مسجل در نظامنامه اساسی بود. خاصتاً تسجیل 

حقوق اساسی اتباع در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حقوق 

گی، بیگار، آزاد کردن کینز ها و فردی و تطبیق عملی این حقوق، از جمله منع برد 

غالمان و همچنان قطع امتیازات سرداران خاندانی، رفع انحصار خاندانی برمقامات 

های مستمری سرداران، تنظیم مالیات جنسی، آموزش و دها موارد دولتی، معاش

دیگر، زمینه را برای شکل گیری ملت واحد و ایجاد دولت ملی در افغانستان آماده 

 می کرد. 

و  ۱۰۳۱اما دریغا! که درج بعضی از احکام تبعیضی در نظامنامه اساسی 

تعدیالت تبعیضی و تعصب آمیز در نظامنامه اساسی و سایر نظامنامه ها در لویه جرگه 

پغمان، مبارزه بین سیاست تجدد گرایی رژیم امان الله و عنعنه پرستی برخی  ۱۰۳۰

فظ وضع موجود می دیدند، این ها همه عناصر و اقشار جامعه که منافع خود را در ح

به حیث عوامل باز دارنده باعث شد تا رژیم امانی نتواند قوانین خود را تطبیق کند و 

از سیاست های بهتری برای تقویه پایه های اجتماعی اش که نهایت ضرور بود، 

 استفاده نماید.

جانبه  همهاز طرف دیگر، سطح پایین رشد فکری و فرهنگی مردم و دست نیافتن 

به سواد و تحصیل، عدم آگاهی از قوانین، مردم نتوانستند از حقوق اعطا شده در 

نظامنامه ها به طور مطلوب استفاده کرده و خود را از زیر بار مظالم قرون وسطایی 
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نجات دهند. بنأً دشمنان داخلی و خارجی با تفرقه افگنی و بر انگیختن روحیه 

 ی به جریان ایجاد دولت ملی صدمه زد. مذهبی مردم علیه رژیم امان

بدین ترتیب آن سازمان سیاسی قدرت که به اساس نظامنامه اساسی دولت علیه 

تأسیس شد و آمیزۀ از نظام شاهی مطلقه همراه با برخی  ۱۰۳۱افغانستان 

خصوصیات مشروطیت بود به شکست منجر و روند اصالحات امانی که چند بار اصالح 

 با سقوط حکومتش متوقف گردید. و تعدیل شده بود
 

 مآخذ: 

آئین، غالم علی، قانون اساسی و چند نقطه نظر، مجله سحر، کابل: شماره  -۱

 . ۱۰۳۰سوم، سال

 .۱۰۰۸ثور  ۰۰، ۰امان افغان، سال اول، شماره  -۰

 .۱۰۳۱، سال ۰و  ۱های امان افغان، سال سوم، شماره -۰

 رالقضا در افغانستان از اوایل عهد اسالمپوپلزایی درانی، عزیزالدین وکیلی، دا -۲

تا عهد جمهوریت، کابل: مرکز تحقیقات علوم اسالمی، مطبعۀ دولتی، سال 

۱۰۱۰ . 

حبیب، اسدالله، دورۀ امانی )نگرشی براوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی(،  -2

 . ۱۰۱۸کابل: اکادمی علوم ج. ا، مطبعۀ دولتی، سال 

مه اساسی دولت علیه افغانستان، پروژه علمی رحیمی، محمد موسی، نظامنا -۱

 . ۱۰۳2طبع ناشده، کتابخانه اکادمی علوم، سال 

افغانستان،  ۱۰۸۰رحیمی، محمد موسی، تحلیل و بررسی قانون اساسی  -۳

 . ۱۰۰۳کابل: اکادمی علوم ج.ا، سال 

(، کابل: ۱۰2۰ -۱۰۰۸های سیاسی افغانستان )عزیزی، عبدالصمد، رژیم -۸

 . ۱۰۰۳اکادمی علوم ج.ا، مطبعۀ شمشاد هاشمی، سال 

، کابل: طبع ۱۰۳۰الدین، رویداد لویه جرگه دارلسلطنۀ کابل کشککی، برهان -۰

 . ۱۰۳۲دائرۀ تحریرات حضور و مجلس عالی وزراء، سال 

 ۰،  ۸های ، مادۀ۱۰۳2ل: مطبعۀ شرکت رفیق، سال قانوننامه حاضری، کاب -۱۳

 . ۱۰-۱۱و 
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نظامنامه تشکیالت اساسیه افغانستان، کابل: طبع مطبعۀ دائره تحریرات  -۱۱

 . ۱۰۳۰مجلس عالی وزراء، سال 

نظامنامه استعفای مامورین، کابل: طبع مطبعۀ دائره تحریرات مجلس عالی  -۱۰

 .۱۰۳۰وزراء، سال 

الت اساسیه افغانستان، کابل: طبع مطبعۀ دائره تحریرات نظامنامه تشکی -۱۰

 . ۱۰۳۰مجلس عالی وزراء، سال 

، کابل: طبع مطبعۀ دائره ۱۰۳۱نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان،  -۱۲

 .۱۰۳۰تحریرات مجلس عالی وزراء، سال 

 . ۱۰۳۱نظامنامه محصول مال و مواشی، کابل: مطبعۀ شرکت رفیق، سال  -۱2

منامه تشکیالت اساسیه افغانستان، کابل: طبع مطبعۀ دائره تحریرات نظا -۱۱

 .۱۰۳۰مجلس عالی وزراء، سال 

نظامنامه تشکیالت اساسیه افغانستان، کابل: طبع مطبعۀ دائره تحریرات  -۱۳

 .۱۰۳۰مجلس عالی وزراء، سال 

نظامنامه تشکیالت اساسیه افغانستان، کابل: طبع مطبعۀ دائره تحریرات  -۱۸

 .۱۰۳۰لس عالی وزراء، سال مج

نظامنامه تشکیالت اساسیه افغانستان، کابل: طبع مطبعۀ دائره تحریرات  -۱۰

 .۱۰۳۰مجلس عالی وزراء، سال 

، کابل: طبع مطبعۀ دائره ۱۰۳۱نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان،  -۰۳

 .۱۰۳۰تحریرات مجلس عالی وزراء، سال 

افغانستان، کابل: طبع مطبعۀ دائره تحریرات نظامنامه تشکیالت اساسیه  -۰۱

 .۱۰۳۰مجلس عالی وزراء، سال 

نظامنامه تشکیالت اساسیه افغانستان، کابل: طبع مطبعۀ دائره تحریرات  -۰۰

 .۱۰۳۰مجلس عالی وزراء، سال 

حبیب اسدالله، دورۀ امانی )نگرشی براوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی(،  -۰۰

 .۱۰۱۸، مطبعۀ دولتی، سال کابل: اکادمی علوم ج. ا



 

 

 

 

 معاون سرمحقق راحله مرزایی 

روابط خارجی افغانستان در زمان سلطنت شاه امان الله 

 خان

 خالصه

بعد از تحصیل استقالل توسط امیرامان الله خان که ثمرۀ مبارزه و تالش جوانان و  

سرزمین بود برای دگوگونی نظام منجمد، قدم های مهم در عرصه روشنفکران این 

 روابط سیاسی کشور برداشته شد و افغانستان وارد مرحله جدید گردید.

امیرامان الله خان و محمود طرزی وزیرخارجه کشور با فرستادن سفیر سیار تحت 

ولت درهبری محمدولی خان سعی نمودند افغانستان را به حیث یک کشور مستقل به 

های جهان معرفی نمایند بعد از سفرهای شاه امان الله خان به کشورهای مختلف 

جهان که منجر به برقراری مناسبات سیاسی با حفظ سیاست بیطرفی همراه 

بود.اعتبار، پرستیز افغانستان را در سر اسر جهان بیشتر ساخت. بدین ترتیب 

ها برقرار وتجارتی با بعضی کشور  افغانستان به دنیا معرفی گردید روابط دیپلوماتیک

   گردید..

داشتن روابط با کشورهای جهان رکن اساسی دولت داری است و این روابط مقدمه: 

زمانی با کشورهای دیگر برقرار می گردد که کشور مذکور در داخل و خارج آزادی 

کامل داشته باشد و این هدف زمانی به یک ملت امکان پذیر است که شخصیت های 

ادی خواه، وطن دوست و روشنگرا در جامعه عرض وجود نمایند. امان الله خان و آز 

همفکرانش یکی از این شخصیت های آزادمنش در این سرزمین است که بعد از مرگ 

پدرش امیر حبیب الله خان در حالیکه افغانستان در اعمال سیاست خارجی استقالل 

ر داشت، اما امیر امان الله خان ها قراسیاسی نداشت و زیر فشار سیاسی انگلیس

بعداز رسیدن به قدرت نخست استقالل افغانستان را اعالم نمود. خواست صدای این 

آزادی را به گوش جهانیان برساند و جهان را مطلع گرداند که افغانستان بحیث یک 
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کشور آزاد عضوی خانواده ملل جهان است. بناًء امیر امان الله به منظور شناخت 

ل افغانستان از سوی کشورهای همسایه و جهان و برقراری روابط با کشورهای استقال

مذکور، محمد ولی خان  را به حیث نماینده سیاسی یک کشور مستقل برای به 

رسمیت شناختن افغانستان و ایجاد روابط با کشورهای جهان به خارج فرستاد، بعد 

و هیئت همرایش به چندین از برگشت وی از خارج به کشور، خودش با ملکه ثریا 

کشور جهان سفر می نماید. در این مقاله چگونگی ایجاد این روابط و دست آوردهای 

 آن بررسی گردیده است. 

اعالم استقالل افغانستان و برقراری روابط دیپلوماتیک برای اولین بار، با مبرمیت: 

ر ساخت. کشور های جهان، اعتبار و اهمیت افغانستان را در سطح جهان بیشت

افغانستان را به عنوان یک کشور مستقل در جهان تبارز داد و در امر توسعه مناسبات 

میان کشور های جهان گام های استوار برداشته شد. روی همین مبرمیت مقاله به 

 نگارش گرفته شده است. 

از نوشتن این مقاله روشن شدن روابط خارجی در یک برهۀ از تاریخ کشور می هدف: 

  باشد.

در این تحقیق برای جستجوی مطالب از  اطالعات و داده های میتود تحقیق: 

یی، استفاده به عمل آمده و موضوعات به شیوه تحلیلی، توضیحی بررسی، کتابخانه

 تجزیه و تحلیل گردیده است.
 

  متن

هـ .ش یک روز پس از قتل پدرش در  9911م مطابق -9191امان الله خان در سال 

اجتماعی بزرگ در میدان مراد خانی کابل در حالی که شمشیر برهنه بر کمر آویخته 

بود رسماً پادشاهی خود را اعالم نمود. در این نطق مشهور تاریخی استقالل 

ولت بایستی د»انش اظهار نمود، که افغانستان را نیز اعالم کرد. در قسمتی از سخن

افغانستان مانند سایر قدرت های مستقل جهان در داخل و خارج کشور آزاد و مستقل 

 باشد. 

ملت افغانستان در داخل کشور آزادی کامل داشته  از هر گونه تجاوز و ظلم 

محفوظ، مردم فقط باید مطیع قانون باشد و بس، حکومت ما در افغانستان اصالحاتی 
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واهد نمود که ملت و مملکت ما بتواند در بین ملل متمدن جهان جای مناسب خود خ

( محمد ابراهیم عطایی در اثرش نگاهی مختصر به تاریخ 53: 6«. )را حاصل نماید

معاصر افغانستان از قول نماینده انگلیس که در این اجتماع حضور داشت چنین 

شور خود را از نگاه داخلی و خارجی امیر جدید اعالن نمود: من خود و ک»مینگارد:  

کاماًل آزاد و مستقل اعالن می دارم، پس از این مملکت من به مانند مملکت و قدرت 

های دیگر آزاد خواهد بود، به هیچ قدرت خارجی اجازه نخواهیم داد که در مسایل 

د نداخلی و خارجی افغانستان به اندازه یک سر مو مداخله نماید و اگر چنین اقدام ک

سرش را با این شمشیر خواهیم برید. در این وقت امیر شمشیر برهنه را در کمر بسته 

بود و در هنگام ادای این جمله آن را با دست خود باال نمود. سپس به طرف نماینده 

: 7) «انگلیس اشاره نموده گفت: تو فهمیدی؟ من برایش گفتم: بلی من فهمیدم.

957 ) 

ن استقالل داخلی  و خارجی کشور به روز دهم امان الله خان بعد از اعال 

م نامه یی -9191هـ .ش مطابق سوم مارچ  9911ماه حوت  95سلطنت خویش 

رسمی عنوانی الرد چلمسفورد وایسرای هند بریتانوی فرستاد و خواستار استقالل 

کامل افغانستان شد، اما امیر امان الله خان بدون آن که منتظر پاسخ دولت انگلیس 

د سیاست مستقل را در پیش گرفت. در همین حال دولت انگلیس به جواب بمان

تقاضای امیر امان الله خان فقط تسلیت نامه ای مبنی بر فوت پدرش حبیب الله 

فرستاد و هیچ از استقالل یاد نکرد. از همین لحظه به بعد، امیر امان الله و محمود 

 افغانستان را به کرسی بنشاند.طرزی وزیر خارجه اش در پی این شدند که استقالل 

ان، ی امیر امان الله خبا وجود این نامه»به قول نویسنده افغانستان در قرن بیستم: 

از همان آغاز امر به امان الله خان و محمود طرزی معلوم گردید که حکومت هند 

بریتانیایی و حکومت لندن حاضر به شناختن استقالل کامل افغانستان نیست. بنابر 

ن، امان الله خان و محمود طرزی در این زمینه دو تصمیم گرفتند: یکی آن که ای

ترتیبات و اقدامات مسلح را در مقابل هند بریتانیایی بگیرند و دیگر که اعالن 

استقالل را به دیگر کشورها به شمول روسیه شوروی و کشورهای اروپایی 

ر اثرش مینویسد: بعد از ( بدین ترتیب میر غالم محمد غبار د959: 9«)برسانند.

اعالن استقالل افغانستان پادشاه افغانستان متوجه تحکیم روابط با دول خارج شد و 
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از همه اولتر به شناختن دولت شوروی و ایجاد مناسبات سیاسی توسط مکاتبه و 

م توسط -9191مارچ  91مبادله نمایندگان سیاسی پرداخت. دولت شوروی در 

اپریل کتباً  97انستان را رسماً شناخت. شاه امان الله در یی استقالل افغاعالمیه

پیشنهاد دوستی افغانستان را با دولت شوروی به عنوان رهبر بزرگ دولت انقالبی 

اپریل با نامه دیگر به عنوان لنین از قصد افغانستان راجع  92شوروی فرستاد. متعاقباً 

سخن زد. لنین توسط دو نامه به اعزام هیئت سفارت فوق العاده افغانی در شوروی 

( در اینجا 147: 1«)می، خود به هر دو پیشنهاد شاه امان الله جواب مثبت داد. 99

الزم است بدانیم که امیر امان الله خان به چه دالیل در قدم اول خواهان روابط با 

 امان الله خان علم مبارزه و آزادی خواهی را علیه استعمار بریتانیا بر»شوروی بود. 

افراشت وضع جیوپولتیک منطقه و جهان نسبت به سال های گذشته کاماًل دگرگون 

گردیده بود. زیرا در ماورای دریای آمو دولت تزاری واژگون و رژیم کارگری که خود را 

ضد سیستم سرمایه داری معرفی می نمود، روی کار آمد. این رویداد بریتانیا را در 

روسیه به منظور تحکیم و توسعه پایه های قدرتش وضع مخاطره آمیز قرار داد. دولت 

تالش میورزید تا با استفاده از شعار ضد استعمار حیثیت سیاسی خویش را در داخل 

قلمرو و خارج از سرحدات آن تثبیت نماید. امان الله خان وضع متذکره را تحلیل و 

کشور، مورد  آزادی بررسی نموده، شرایط بروز اختالفات بین روسیه و بریتانیا را به نفع

استفاده قرار داد. وی متیقن بود که اگر روسیه در جریان مبارزات مسلحانه ضد 

انگلیس، دولت افغانستان را از لحاظ نظامی و اقتصادی کمک نکند، حد اقل بنابر 

( 15: 9«)مشی ضد سرمایه داری اش، در این راه ایجاد مزاحمت نیز نخواهد کرد.

ید سعد الدین هاشمی در اثرش تاریخ معاصر افغانستان همچنان در این ارتباط س

چنین بیان می کند: یکی از علل عمده این تماس همانا دشمنی مشترک افغانستان 

و شوروی با بریتانیا بود، زیرا افغانستان با قیام مهم آزادی بخش ملی خود طالب 

انیه و بریت استقالل بود و دولت نو بنیاد شوروی تحت بلوکاد و محاصره اقتصادی

فرانسه قرار گرفته بود و کشتی های دول متذکره بحیره سیاه را نظارت و محافظت 

( به همین ترتیب بعضی نویسنده گان دیگر به این نظر هستند 913: 99«)می کردند.

که: سیاست نزدیکی و توسعه روابط با روسیه شوروی را که امیر امان الله خان در 

ت آن ی اساسی باشد: نخسرد، به نظر میرسید دو مسالهپیش گرفت انگیزه این رویک
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ی استراتژیک در روابط که، امیر به این وسیله می خواست از یک متحد باالقوه

ی شوروی با روی کار آمدن دولت انقالبی خارجی خود برخوردار گردد. روسیه

ی بلشویکی، که هم شعار های عادالنه داشت و هم از ماهیت استعماری دوره

، ی اطمینان خاطر بود. دیگر این کهمپراتوری تزار فاصله گرفته بود، برای امیر مایها

امیر احتماالً بر این گمان بود که با نزدیکی به حکومت انقالبی بلشویک ها می تواند 

: 99)«نفوذ و تاثیر خود را به مسلمانان جمهوری های آسیای میانه گسترش بخشد.

ــت روسیه شوروی نیز خواهان روابط با افغانستان بود ( به همین تــــرتیب دول979

یعنی بعد از فروپاشی دولت تزاری و به وجود آمدن دولت ســـوسیالیستی در روســیه، 

زمامداران امـــور سیاسی آن کـــشور هــــمواره در صـدد آن بودند تا مناسبات خود 

 بیشتر پایه هـــــــای را با کشورهای دیگر توسعه بخشیده، زمینه استحکام هرچه

قدرت خــــویش را فراهم سازند. افغانستان کشوری بود، بنابر اهمیت استراتیژیک 

خود مورد توجه مقامات شوروی قرار می گرفت آنها می کوشیدند تا مناسبات گرم 

خود را با این کشور برقرار سازند، زیرا هنوز آسیای میانه کامالً تحت تسلط شوروی در 

ود، افغانستان به حیث یک کشور مماس خط مذکور تاثیر بسی ارزنده در نیامده ب

( به هر صورت قبالً ذکر شد لنین 929: 9«)حیات سیاسی آن وارد ساخته میتوانست.

توسط دو نامه به پیشنهاد شاه امان الله خان جواب مثبت داد و از هدف شوروی با 

 اعزام نماینده در افغانستان سخن گفت: 

کالنین کمیسار به عنوان اعلیحضرت امان الله خان، پادشاه  -م-. لنین وپیام و. ا

هـ .ش خدمت جناب جاللتماب  9911، مطابق ثور 9191می،  99افغانستان مورخ 

اعلیحضرت امان الله خان امیر افغانستان: ادام الله، اقباله العالی، نخستین نامه از 

انه به ملت روس و خبر دهنده از طرف ملت مستقله افغان که مشتمل بر درود دوست

جلوس آن اعلیحضرت بر اورنگ تاجداری مملکت افغانستان بود، به ما رسید در جواب 

آن طرف حکومت کارگران و کشاورزان و از طرف عموم اهالی روسیه به فرستادن این 

نامه که مشتمل بر سالم دوستانه به ملت آزاد و مستقل افغان، آزادی خود را با کمال 

الوری از تسلط جبن خارجی مدافعت کرده است، مبادرت می نمایم و آن حضرت را د 

از جلوس اورنگ تاجداری افغانستان که در تاریخ بیست و یکم ماه فورال، سال 

 ، بالحن واال اقبال واقع گردیده است، عرض تبریک می گویم. 9191
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که در داخل حقیقتاً حکومت کارگران و کشاورزان روسیه به جمیع ملت هایی

جمهوریت روسیه می باشد برابری و آزادی داده است، چنانکه، اساس اتحاد بین 

المللی جمیع زحمت کشان را بر ضد غاصبین و استفاده کنندگان از زحمات دیگران 

استوار نموده است. امیدواریم که کوشش مردمان افغانستان بر متابعیت و پیروی از 

برای استحکام استقالل، سلطنت افغانستان بهترین اهالی روسیه، در تحصیل آزادی 

 وسایط و وسایل خواهد بود. 

اراده آن اعلیحضرت را در عقد مناسبات دوستانه با اهالی روسیه با کمال خوشی 

استقبال کرده از آن اعلیحضرت خواهش می کنم که نماینده افغانستان را در شهر 

ز جانب ملت خود می خواهیم، مسکو معین فرمایند. و ماهم از جانب خود و ا

نمایندگان حکومت کارگران و کشاورزان را به شهر کابل روانه نمایم از آن اعلیحضرت 

خواهش و توقع می کنیم که در باب سهولت مرور نمایندگان ما به جمیع مامورین 

حکومت افغانستان اوامر الزمه فوریه صادر نمائید. برقرار شدن مناسبات دیپلوماسی 

ن دو ملت بزرگ روس و افغان، باعث خواهد شد که این دو ملت دست یاری و فیمابی

معاونت به همدیگر داده، هرگونه سؤ قصدی را که از جانب غارتگران خارجی، بر 

 آزادی و ملل آنها واقع شود، دفع و بر طرف نمایند. 

ا هرئیس شورای کمیته اجرائیه مرکز شوراهای وکالی کارگران و کشاورزان و قازاق

 ( 961 -961: 99« )قشون سرخ تمام روسیه: م کالنین.

به همین منظور امیر امان الله خان و محمود طرزی وزیر خارجه هیئتی را تحت 

رهبری محمد ولی خان دروازی که از جمله روشنفکران لیبرال دربار بود به حیث 

ا کشورهای ی بسفیر فوق العاده از جانب افغانستان تعیین نمودند تا روابط دیپلوماس

جهان قایم نماید، شاه و افغانستان را به حیث یک کشور مستقل به جهان معرفی 

بدارد. در این ارتباط آدمک نویسنده تاریخ روابط سیاسی افغانستان می نویسد: 

افغانها سعی و مجاهدت می ورزند تا جهان را مطلع بسازد که افغانستان یک عضوی »

و به تاسی از این اندیشه روابط دیپلوماسی با ممالک مستقل خانواده ملل می باشد 

مختلف جهان تأسیس نماید با متخصصین رشته مختلف قرار داد کند تا به افغانستان 

( بناًء محمد ولی 929: 9«)مسافرت نموده و در پروژه های انکشافی سهم بگیرند.

م افغان خان به خاطر یک وظیفه خطیری همان روزی که در باره آتش بس جنگ سو 
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و انگلیس موافقت شد. با هیأت همرایش چون، فیض محمد خان ذکریا، ادیب 

افندی، میرزا محمد یفتلی، عبدالرحمن لودین، محمد گل مهمند، قاضی سیف 

به تاشکند رسید  9191الرحمن کاظم بیگ و مولوی برکت الله بود در ماه جون سال 

مهور امریکا همکاری او را در و پس از آنکه توسط تلگراف عنوانی ویلسن رئیس ج

( 365: 1) «تصدیق استقالل افغانستان از جانب کنفرانس صلح پاریس تقاضا کرد.

 94بعداً محمد ولی خان عازم روسیه گردید و در دهم اکتوبر وارد مسکو شد در 

اکتوبر، لنین رهبر شوروی در حالیکه قره خان و ندیمانوف نـیـز حـاضـر بـودنـد، 

ه سفیر افغانستان نامه امیر امان الل»العاده افغانستان را پذیرفت بعداً سفـیـر فوق 

خان را به لنین تقدیم کرد ابراز نمود امیدوارم آنچه حکومت افغانستان اظهار می دارد 

مورد توجه شوروی قرار گیرد. لنین در پاسخ گفت که این نامه را با خوشنودی عظیم 

به تمام وسایل مورد عالقه، افغانستان جواب می پذیرد و وعده می دهد، به زودی 

( در این اثنا، هیأت افغانی تمایل ادامۀ سفر خود را به اروپا ارایه 926: 9« )دهد.

داشت، اما بریتانیا بر جمهوریت های قسمت بالکان روسیه فشار آورد تا مانع رسیدن 

 گردید.  آنها به اروپا شوند، از این رو، هیأت ناچار برگشت و عازم تاشکند

یک هیأت به ریاست براوین، وزیر مختار شوروی به کابل آمد. اولین هیاتی بود »

به امیر امان الله خان معرفی شد. مذاکرات وی در کابل منتج  9191که در سپتمبر 

به آن شد که یک قرار داد بین افغانستان و شوروی عقد گردد. در اثر این قرار داد، 

راضی به افغانستان وا گذاشته شد برای افغانستان پول، در حوزه پنجده قسمتی از ا

( بدین ترتیب 912: 5«)اسلحه، تجهیزات، مهمات جنگی و تخنیکی کمک نمود.

مذاکرات طرفین باعث تشویش بریتانیا گردید و نایب السلطنۀ هند از آن احساس 

سکو با م خطر می کرد. بنابر آن مکرراً از لندن تقاضا داشت تا مسألۀ افغانستان را

تصفیه نماید و مانع فعالیت های افغانستان در بهم انداختن اقوام اروپایی بر علیه 

( با وجود این همه موضوعات، هیأت افغانی بعد از توقف در 926: 9«)یکدیگر شود.

در مسکو  9199تا  9192تاشکند دوباره عازم مسکو گردید، محمد ولی خان از سال 

به »افغانستان مذاکرات را با اتحاد شوروی ادامه داد. اقامت داشت و به حیث سفیر 

معاهده دوستی بین افغانستان و اتحاد شوروی در مسکو  9199جنوری  91تاریخ 

امضا شد. هیأت افغانی تحت ریاست محمد ولی خان شامل میرزا محمد یفتلی، غالم 
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صدیق خان چرخی و از جانب شوروی کیورگی و اسیلیویچ چیچیرین، ولیف 

 ( 927: 9«)خایلویچ قره خان بود.می

ک این معاهده افغانستان را در ی« ظهور افغانستان نوین»به قول نویسنده کتاب: 

موقعیت خیلی قوی تری از چانه زنی در روابط آن با بریتانیا قرار داد افغان ها در 

ه چترانزیت همه کاالهای خود از طریق قلمرو روسیه آزاد بودند و مالیات نمی دادند، 

(، یک میلیون روبل طال در 6می خواستند در روسیه بفروشند یا خارج از آن )ماده 

معاهده،  1(، در ماده 92یک سال و کمک های دیگر نیز قول داده شد )ماده 

استقالل و آزادی فعلی بخارا و خیوه، هر شکلی از حکومت که در آن جا وجود داشته 

یازی برای افغانها بود و به شدت موقعیت باشد، به رسمت شناخته شد. این شرط، امت

امان الله را به عنوان قهرمان تقویت می کرد. افغانها به سهم خود موافقت کردند که 

به پیمان های نظامی و سیاسی ای که ممکن است به منافع یکدیگر آسیب بـرساند، 

ستان باز (، به روس ها اجازه دادند که پنج قونسل گری در افغان5وارد نشوند )ماده 

 ( 912: 92«)کند.

نویسنده مذکور همچنان بر طبق گزارش تایمز لندن مینویسد: روسیه همچنین 

قرار شد یک دستگاه رادیویی قدرتمند در کابل دایر کند و مهندسی برای بهبود 

بخشیدن وضع ارتباطات افغانستان، مهیا کند. تایمز پیش بینی می کرد که یک 

ی بهتر بین ترکستان و افغانستان، خط مل یک جادهچنین اصالحات ممکن است شا

افغان و ایجاد نیروی هوایی  –تلگراف بین کابل، قندهار و کوشک در مرز شوروی 

 افغان با هواپیماها و مربیان روسی شود. 

اولین قرار داد مساوی الحقوق »بدین منوال از لحاظ تاریخی و سیاسی 

خارجی بود که بر پایه احترام و حس حاکمیت افغانستان با یک کشور بزرگ و نیرومند 

ملی و منافع متقابل انعقاد یافت. دولت انگلیس انعقاد این معاهده را، خطر بزرگی 

برای هند برتانوی پنداشت و عقیده داشت که قرار داد مذکور زمینه را برای مداخله 

وام پول به اق روسها در هند مساعد ساخته است. و از طریق افغانستان مرتباً اسلحه و

( به هر حال مناسبات دوستانه 914: 5«)سرحد و انقالبیون هند فرستاده می شود.

بین افغانستان و روسیه شوروی ادامه داشت گرچه یک بار حوادث بخارا باعث تیرگی 

مناسبات گردید و آن اینکه در اواخر حکومت امیر حبیب الله خان، از طرف امیر سید  
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امان  شاه»ای کمک نظامی از دولت افغانستان بعمل آمده بود و عالم شاه بخارا تقاض

الله در عهد خود این خواهش بخارا را پذیرفت و یک عده نظامیان افغان با چهار 

عراده توپ و دو فیل بفرستاد. در حالیکه کمیتۀ جوانان بخارا بعد از زد و خوردی با 

بخارا  9192ختند و در اگست امیر سید عالم شاه، در تاشکند به تشکیل قشونی پردا

را اشغال و امیر را فراری ساختند و خود دولت جدید جمهوری تأسیس نمودند در 

طی این حوادث سپاهیان افغانی هم محبوس گردیدند. وزارت خارجه افغانستان 

برای مطالعه اوضاع و تعیین خط حرکت سیاسی خود، یک هیئت به ریاست 

م صدیق چرخی و میرزا غالم حیدر خان به بخارا عبدالهادی خان داوی و عضویت غال 

اعزام نمود. این هیئت وقتی در بخارا رسید که هنوز امیر سید عالم در دوشنبه با 

مبارزین انقالبی می جنگید. در بخارا به داوی رئیس هیئت افغانستان گفته شد که 

ه عمل آمده حمله در بخارا و تشکیل جمهوریت از طرف جوانان انقالبی خود بخارا ب

است لهذا بی طرفی و عدم مداخله افغانستان تقاضا می شود، هیئت افغانی پذیرفت 

و به کابل برگشت در حالیکه سپاهیان محبوس افغانی را از زندان بخارا رها کرده بود. 

متعاقباً امیر سید عالم بعد از شکست به افغانستان پناهنده شد. بعداً در فبروری 

 ( 145: 1« )دید.وارد کابل گر  9199

زمانی که محمد ولی خان در پایتخت روسیه بود به قول میر محمد صدیق 

فرهنگ وی توانست با نمایندگی ایران و ترکیه تماس قائم نموده معاهدات مورد نظر 

را جهت تصدیق استقالل افغانستان و برقراری مناسبات سیاسی و سایر مسایل با 

 ( 399: 1« )ایشان امضا نماید.

م با جمهوریت ترکیه -9199قابل ذکر است دولت افغانستان نخست در سال 

که از روی سوابق و عنعنه طرف توجه و محبت مردم افغانستان بود قرار داد دوستی 

این پیمان در تحکیم مناسبات دو کشور نقش مهم ایفا کرد. افغانستان »ببست. 

میت الل افغانستان را به رسزعامت ترکیه را به رسمیت شناخت ترکیه بالنوبه استق

شناخت سالها بعد با عهد نامۀ دوستی و همکاری روابط عمیق دوستانه مملکتین را 

تشدید و تحکیم نمود و ترکیه در تعلیمات نظامی اردو و امور صحی افغانستان سهم 

بارزتر گرفته پسران و دختران محصل افغانی در ترکیه مشغول تحصیل شدند جمال 

ک، جنرال خیر الدین پاشاه، جواد بیک و جنرال کاظم پادشاه همه از پادشاه، ضیاب
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( به هر حال 914: 1«)رجال کار آگاه ترکیه بودند که در افغانستان خدمت نمودند.

سفر سیار محمد ولی خان از طریق ریگا و وارسا پیش رفت به برلین رسید. آلمان در 

مول بریتانیا بر آلمان قیود عمده پایان جنگ اول جهانی مغلوب و از جانب فاتحان بش

با وجود آن آلمانی ها از هیئت افغانی پذیرایی نمودند. موافقه به »وضع گردیده بود 

عمل آمد تا نماینده دیپلوماتیک افغانستان در آلمان پذیرفته شود. ولی اقدام بر اعزام 

افغانی ( بعداً هیأت 921: 9« )همچو نماینده افغانستان به آینده محول گردید.

رهسپار روم شد حکومت ایتالیا از نماینده افغانستان به گرمی استقبال کرد. وقتی 

بریتانیا مطلع شد که عنقریب ایتالیا با افغانستان معاهده ای را برای تجارت و تأسیس 

قونسلگری امضأ میکند. وزارت امور خارجه برتانیه به حکومت ایتالیا اظهار نمود که 

فغانستان را داخل حیطه نفوذ سیاسی خویش می پندارد. وقتی آن کشور تا هنوز ا

که این خبر به کابل رسید تنفر زیادی را در پایتخت ایجاد کرد. وزیر خارجه نمایندگان 

روسیه، اناطولیه و بخارای انقالبی را در وزارت امور خارجه افغانستان دعوت نموده و 

: 9) «ویش را اظهار و بیان کردند.در این ضیافت افغان ها احساسات ضد بریتانوی خ

محمد ولی خان توانست با کشور ایتالیا بدون مشکل به موافقه »( به هر صورت 929

و تبادله سفرا بین دو کشور برسد و معاهده روابط بین افغانستان و ایتالیا را در 

جوالی  9( بعداً هیئت محمد ولی خان به تاریخ 921: 9« )م امضا نمود.-9199

محمد ولی در »وسط کشتی به طرف امریکا حرکت و به نیویارک رسید ت 9199

نیویارک اظهار داشت به هدف تأسیس مناسبات دیپلومات به امریکا آمده است. وی 

عالوه کرد که شاه امان الله برای انکشاف اقتصادی عالقمند سرمایه گذاری در 

ا وزیر خارجه امریکا افغانستان میباشد. همچنان محمد ولی خان قبل از مالقاتش ب

به مطبوعات گفت: برقراری مناسبات بین کابل و واشنگتن امکانات فراوانی را برای 

سرمایه گذاری تاجران امریکا در کابل فراهم خواهد کرد. در ضمن صنعت قالین 

 ( 976: 4« )افغانستان بازار خوبی را در امریکا بدست خواهد آورد.

بات دیپلوماتیک و دوستی بین افغانستان و انگلیس ها که هرگز خواهان مناس

امریکا نبودند، قبالً در پاریس توسط سفیر خود موضوع را به سفیر امریکا گوشزد 

کرده بودند. در عین حال برای خنثی کردن فعالیت های هیئت افغانی توطئه را به 

از راه انداخته، یک افغان مجهول الهویه را به نام شاهدخت فاطمه سلطانه، یکی 
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اوالدهای شاه شجاع در هند بریتانوی زندگی می کرد. به امریکا آوردند این خانم که 

قیراط به نام )دریای نور( را نیز داشت با پاسپورت انگلیسی  33با خود یک الماس 

وارد سانفرانسیسکو شده با سه پسر نوجوانش توسط جنرال قونسل انگلیس پذیرایی 

آنجا توسط شخص نا معلومی به مطبوعات معرفی  و به نیویارک فرستاده شد. و در

تحت سرخط  9199نیویارک تایمز در شماره نهم جوالی »می شود. روزنامه 

)شاهدخت افغان با سه پسرش( نوشت: شاهدخت بعد از کوه نور، دومین الماس 

معروف را با خود آورده با رئیس جمهور مالقات خواهد کرد... سفیر بریتانیا مشغول 

 القات شان با رئیس جمهور هاردینک میباشد. ترتیب م

موجودیت فاطمه سلطانه در نیویارک توجه خبرنگاران، عکاسان و خوانندگان 

امریکایی را به خود جلب کرد. نسبت به خبر فعالیت های هیئت افغانی برایشان یک 

 خبر جالب تر شد انگلیس ها به همین هدف شان رسیدند. 

هیئت محمد ولی خان را به »س جمهور مشوره داد که وزیر خارجه امریکا به رئی

ا کند تا انجام دادن تحقیقات بیشتر الزم و یحضور بپذیرد، اما عالوه کرد که فکر نمی

( اما قبل از این 971 -971: 4« )مناسب باشد از یک پذیرایی مؤدبانه فراتر رفت.

اً با یرایی کرد. بعدمالقات، رئیس جمهور امریکا از فاطمه سلطانه در قصر سفید پذ

محمد ولی خان دیدار نمود. رئیس جمهور هاردینگ به جواب نامه شخصی امان الله 

خان که توسط محمد ولی خان به وی سپرده شد. رضایت خاطر انگلیس ها را بر 

آورده ساخته چنین نوشت: من آرزو دارم مناسبات بین ایاالت متحده امریکا و 

شد و خرسندم در این راستا با اعلیحضرت همکاری افغانستان همیشه دوستانه با

نمایم. من مجبور هستم، همانطوری که شفاهی به جنرال محمد ولی خان اظهار 

داشتم، تائید کنم که در رابطه با ایاالت متحده امریکا، مسئلۀ برقرای مناسبات 

ورد م دیپلوماتیک و اقدامات الزم توسط کانگریس ایاالت متحدۀ امریکا باید در این

محمد ولی خان بعد از مالقات سری و کوتاه مرخص شد. « رسیدگی بیشتر قرار گیرد.

که از دیدار با مقامات امریکا داشت به دست آورده نتوانست. محمد ولی زیرا توقعی

خان بعد از اخذ ویزه از سفارت بریتانیا مقیم واشنگتن وارد بریتانیا گردید و توسط 

ستقبال گردید. محمد ولی خان هدف خود را به پیرز توضیح پیرز مهماندار آن کشور ا

داده گفت که مکاتیب از امیر امان الله خان و وزیر خارجه محمود طرزی برای پادشاه 
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پیرز با تعجب جواب داد که روابط »بریتانیا و الدر کرزن وزیر خارجه با خود آورده است 

مد هند برقرار می باشد. اما مح با افغانستان تا کنون توسط میانجیگری سکرتر امور

ولی خان اصرار کرد که بعد از معاهده راولپندی افغانستان چنان می پندارد که جمیع 

روابطش با هند قطع شده و انجام یافته است. افغانستان نمی خواهد بیش از این 

: 9« )هیچ گونه رابطه با هندوستان داشته باشد و اگر بتواند از آن خود داری ورزد.

محمد ولی خان را پذیرفت اما حین که  9199آگست  97( سر انجام الرد کرزن 992

هیئت از مناسبات کابل یاد آوری کرد. کرزن حرف محمد ولی خان را قطع نمود 

گفت: مذاکرات کابل متعلق به مسایل افغانستان و هند بوده به وزارت امور خارجه 

 ا که توسط هیأت افغانی به وی تقدیمبریتانیا ارتباطی ندارد او همچنان مکاتیبی ر 

شده بود. نه گشود و نه گفت که آنها را برای پادشاه تقدیم می کند یا خیر یعنی از 

انجام چنین وظیفه انکار نمود. وقتی که خبر این برخورد مقامات بریتانیا به کابل 

ل العم وزیر امور خارجه افغانستان در برابر این عمل الرد کرزن از خود عکس»رسید 

ی هتک آمیزی به دابس نوشت و تمام اگست نامه 91شدیدی نشان داد وی به روز 

القاب را از آن نامه حذف نموده و دابس را به عنوان )جناب داب( مخاطب کرده و از 

( بعد از 924: 9« )رفتاریکه در برابر هیأت افغانی در لندن شده بود، شکایت کرد.

اره از پاریس، برلین، بن، روم دیدن نمود. در همین این دیدار هیأت افغانستان دوب

جریان در افغانستان چنانچه قبالً ذکر گردید نماینده حکومت هند بریتانوی برای بار 

 سوم گفتگو را با وزیر خارجه افغانستان باز کرده بودند. 

هنوز حاضر نبودند استقالل افغانستان را به رسمیت بشناسند به قول ابراهیم 

ا یکبار در اینج«: نگاهی مختصر به تاریخ معاصر افغانستان»نویسنده کتاب عطایی 

دیگر شهکار دیپلوماسی امان الله خان و محمود طرزی توجه را به خود جلب می کند 

و آن اینکه هیئت انگلیس را آماده ساختند تا از ته دل استقالل افغانستان را بپذیرد. 

اشت معاهده دوستی با دولت جدید روسها در حالی که مذاکرات با دابس جریان د

( در این حالت 944: 7«)به امضا رسید و این یک فشار بود که به انگلیس وارد گردید.

فقط دو راه باز بود که باید یکی را اختیار می کرد. »در برابر هیات انگلیس در کابل 

ه عادی اهدبا پایان بخشیدن به مذاکرات و بازگشت به هند، یا راضی شدن به یک مع

همجواری بدون صحبت از دوستی و همکاری، طرف انگلیس راه دوم را انتخاب نمود 
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و مذاکرات بر آن اساس از سر گرفته شد چندین ماه دوام نمود چون نظریات جانبین 

در هر موضوع با هم اختالف داشت در حالی که هیچ یک به ناکامی مذاکرات هم 

م معاهده بین محمود طرزی وزیر خارجه -9199نوامبر  99راضی نبود سر انجام در 

و دابس نماینده هند برتانوی به امضا رسید به موجب احکام این معاهده که در آن 

مورد مربوط به مناسبات سیاسی دو کشور با نهایت دقت و احتیاط به شکل متوازن 

 و ترتیب یافته حکومت انگلستان سر انجام استقالل افغانستان را در امور داخلی

( بدین ترتیب حکومت بعد 393: 1« )خارجی به الفاظ صریح و واضح تصدیق نموده.

از تصفیۀ حساب با دولت انگلیس مشغول اصالحات داخلی گردید. و از طرف دیگر 

تالشهای دیپلوماتیک هیات افغانی موفقانه بود و توانست که با شوروی، ایران، »

 عقد کند تا آنها سفرای خود را به کابل ترکیه، ایتالیا و فرانسه پیمان های دوستی

گسیل دارند در اثر همین موفقیت هایی که نمایندگان سیاسی افغانستان  در این 

م به گرمی -9199مسافرت طوالنی کسب کرده بودند حین مراجعت آنها به کشور 

 ( 922: 9«)استقبال شدند.

ه سویه انستان را ببدین ترتیب امیر امان الله خان موقف، حیثیت و پرستیژ افغ

یکی از خطوط برجسته سیاست خارجی افغانستان آن بود، تا »بین المللی بلند برد: 

استقالل کشور و موازانه بیطرفی را در سیاست خارجی حفظ نماید و دوستان بیشتر 

پیدا کند و از نگاه دفاعی خود را تقویه کند و تمایالت خود را با دنیای خارج آزادانه 

 ( 979: 5« )توسعه دهد.

همچنان در نخستین قانون اساسی افغانستان به نام نظامنامه اساسی دولت 

م مطابق -9199ماده بود در لویه جرگه  75فصل و  1علیه افغانستان که دارای 

ش در جالل آباد به تصویب رسید. در بخشی از این نظامنامه چنین ذکر شده:  9529

ه و خارجه، خود را به استقالل تامه حایز بوده و دولت علیه افغانستان اداره امور داخل

همه محالت و قطعات مملکت به زیر امر و اداره سنه ملوکانه به صورت یک وجود، 

 «واحد تشکیل می یابد و به هیچ حیثیت در اجرای مملکت تفریق کرده نمی شود.

 ( به همین ترتیب مطابق نظام نامه کشور امیر امان الله خان روابط914: 5)

-9194دیپلوماسی و عقد معاهدات را با نمایندگان ملت در لویه جرگه پغمان که در 

در این جرگه انتقادات »م مطرح نمود. جرگه فضای آزادانه داشت: -9525م مطابق 
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زیادی بر عقد پیمان بین روسیه و افغانستان راجع به پنجده و خیوا و بخارا صورت 

که افغانستان باید علیه روسیه اعالن جنگ گرفت یکی از اعضای جرگه اظهار داشت 

دهد. اما وزیر خارجه محمود طرزی به وی توصیه نمود که او )پیشنهاد کننده( هنوز 

به جریان سیاست بین المللی وارد نیست. ملل روسیه افغانستان با هم دوست اند و 

جدید تعلیه یکدیگر اعالن جنگ نمیدهند. همچنان در این جرگه انتقادات در مسالۀ 

نظر بر حدود سرحدات هند و افغانستان نیز بلند شد. مگر امیر توضیح داد که این 

قرار داد می تواند بعد از یک سال فسخ شود و افغانستان باید تا آن مدت انتظار 

 ( 954: 9« )بکشد.

همچنان در این جرگه راجع به پیمان های افغانستان با سایر دول تمجید به عمل 

که همچو پیمان ها با فرانسه و آلمان توسعه داد شوند. جرگه به صورت  آمد  تأکید شد

( 954: 9« )عموم پیمان های امان الله خان را در امور روابط خارجیش تصویب کرد.

بدین ترتیب افغانستان با کشورهای مختلف جهان مناسبات سیاسی بازرگانی و 

 یه، ایران، فرانسه، آلمان وفرهنگی قائم نمود و سفارتخانه های روس، انگلیس، ترک

ایتالیا در کابل و سفارتخانه ها وزارت مختاری های افغانستان در کشورهای مذکور 

تأسیس گردید در اثر این اقدامات، انزوای قبلی در هم شکسته مسافرات افغانان به 

دروازه های کشور به روی افکار، »خارج و مسافرت خارجیان به افغانستان جریان یافت 

دیشه ها، فرهنگ  و تخنیک جدید باز شد معارف محدود کشور گسترش یافت در قدم ان

اول، لیسه جدیدی استقالل به کمک فرانسه در کابل تأسیس گردید کار حفریات آثار 

باستانی افغانستان زیر نظر شرق شناس معروف فرانسوی فوشه روی دست گرفته شد، 

را برای مهندسی، زراعت و امور حربی به  همچنان کارشناسان آلمانی، ایتالوی و ترکی

کابل وارد شدند. لیسه امانی به کمک آلمان اعمار گردید. در این ضمن یک عده از 

متعلمین مکاتب برای تکمیل تعلیم و کارشناسی در شقوق مختلف از جمله امور حربی 

 ( 399: 1« )به آلمان، روسیه ترکیه و ایتالیا فرستاده شدند.

محمود طرزی بحیث وزیر مختار افغانستان در پاریس مقرر و  در همین جریان

محمد ولی خان بحیث وزیر خارجه تعیین گردید. محمد ولی خان به تعقیب از روش 

محمود طرزی سعی کرد. در سیاست خارجی افغانستان توازن الزم را در بین دو 

شوروی  ولتهمسایه نیرومند آن انگلستان و روسیه حفظ کند این سیاست از جانب د
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به خوشی تایید گردیده چنانچه دولت مذکور راضی شد که به درخواست افغانستان 

از تأسیس قنسولگری هایش در قندهار و جالل آباد که انگلیس بر آن اعتراض داشت، 

تی که وق»صرف نظر کند و از نظر مالی و تخنیکی و حربی با افغانستان کمک کرد 

یای آمو اشغال کرد و دولت افغانستان به این عمل نیروی روس جزیره درقد را در در

احتجاج نموده روسیه با تخلیۀ جزیره مذکور یک بار دیگر آرزویش را جهت حفظ 

مناسبات دوستانه به این کشور ظاهر ساخت و برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث 

 بر معاهدۀ بی طرفی و عدم تعرض را در سال های بعدی در بین دو کشور عقد شد.

مبنای همین سیاست، حکومت افغانستان در اصرار بر مسالۀ اعاده پنجده که در 

م پیش بینی شده بود خود داری نمود و برای دولت شوروی اجازه داد -9199معاهده 

( اما دولت 395: 1« )تا اولین خط هوایی را بین تاشکند و کابل تأسیس نماید.

 فغانستان برای حفظ توازن به طور شایستهانگلیس و مقامات هند برتانوی از مساعی ا

استقبال نکردند. هر چند پس از امضای معاهده دوستی بین دو کشور، افغانستان 

به فعالیت انقالبیون هندی چون مولوی عبید الله، راجا مهند را پرتاب و قاضی 

عبدالولی خاتمه داده آنها را از کشور خارج ساخت، اما دوام اقدامات حکومت هند 

ر سرحد و دسایس مامورین آن با مخالفان دولت در افغانستان که تماماً پنهان نمی د

( اولین وزیر مختار برتانیه در کابل از نظر طرز فکر به اعمال نفوذ در 395: 1« )ماند.

بنابر این چون به کابل آمد به جای آنکه »افغانستان از طریق زور و زر بررسی می کرد. 

اه که اداره کننده اصلی سیاست خارجی بود و همکاران به جلب اعتماد شخصی ش

نزدیک او چون محمود طرزی و محمد ولی خان بپردازد. محرم راز یک تعداد از 

درباریان محافظ کار که در باطن با سیاست اصالحات شاه مخالف بودند، قرار گرفت 

 ی خانو این وضع نمی توانست به اعاده اعتماد بین دو کشور کمک کند محمد ول

م مساعی جدی صورت گرفت -9194تا  9199در رأس وزارت خارجه قرار داشت از 

تا مسایل که اسباب اصطکاک را بین دو کشور فراهم می کرد از طریق مفاهمه حل 

ای را که م حکومت هند برتانوی اسلحه-9195( با وجود آن در سال 394: 1« )شود.

ی کرده بود در بندر بمبی معطل نمود افغانستان از کشورهای اروپای غربی خریدار 

با اینکه هیچ دلیلی وجود نداشت که افغانستان سالح مذکور را علیه آن دولت 

را طوری تطبیق نمود که  9199انگلیس ها احکام معاهده سال »استعمال کند. 
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نتیجه آن افزایش به گمانی در افغانستان نسبت به نیات آن دولت و تقویه مخالفان 

رچه انگلیس ها قیود را بر عبور اسلحه افغانستان از خاک هند برتانوی شاه بود گ

برداشتند و توسط فروش دو طیاره جنگی به افغانستان کمک کردند. دولت هند 

برتانوی در عین حالی که در ظاهر با حکومت افغانستان به طور غیر مؤثر کمک می 

( به هر حال در قسمت 393: 1« )کند در خفا به شکل مؤثر در تخریب آن می کوشد.

روابط با کشور ایران چنانچه قبالً ذکر شد محمد ولی خان با نماینده ایران در روسیه 

تماس قایم نمود معاهدات مورد نظر را جهت تصدیق استقالل افغانستان برقراری 

مناسبات سیاسی با وی امضاه نماید. دولت افغانستان همین که فرصت به دست 

العزیز خان یکی از مامورین خود را که با کشور ایران آشنایی قبلی سردار عبد»آورد، 

م به حیث نماینده به ایران اعزام کرد. عبدالعزیز خان در تهران -9192داشت در 

مطالب خود را در پنج فقره به حکومت ایران پیش نمود. خواهش افتتاح مذاکره 

ط قرار روابط پُستی و روابدوستی، مبادله سفرا، اقامه قونسل افغانی در مشهد، است

 تجارتی. 

مذاکرات نماینده افغانی و مامورین ایران تقریباً بعد از یک سال منجر به عقد 

یک معاهده دوستی بین دولتین گردید. این معاهده از طرف سردار عبدالعزیز خان 

( در 663: 7« )سفیر افغانستان و میرزا حسن خان وزیر خارجه ایران به امضا رسید.

لی که مجد الملک یک سال پیشتر به سفارت ایران در افغانستان معین شده بود. حا

به هر صورت دولت افغانستان توانسته بود با حفظ سیاست بیطرفی و برقراری روابط 

 تجارتی برای رشد اقتصادی افغانستان با کشورهای جهان روابط قایم نماید. 

داخلی کشور بود به قول میر غالم در حالیکه امیر امان الله خان مصروف امور 

م دولت ایتالیا پادشاه افغانستان را دعوت به مسافرت -9197محمد غبار: در سال 

گان دیگر از دعوت دولت ایتالیا ذکر به عمل ( اما نویسنده725: 1« )در ایتالیا نمود.

م شاه اقدام به مسافرت در کشورهای خارجی -9197نیاورده نگاشته اند: در سال 

ش با  9526م مطابق -9197نوامبر  96مود. بدین ترتیب شاه امان الله خان در ن

بعضی اراکین دولت مشورت و تبادل فکر نمود متعاقب آن اعالمیه شاهی در زمینه 

انتشار یافت در قسمت از اعالمیه خود گفت: افغانستان با حصول استقالل خود تازه 

و در صف اقوام متمدن و آزاد قرار  بر آستان حیات سیاسی و اجتماعی قدم نهاده
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یافته شرایط عصر حاضر ایجاب مینماید که اولتر از تحوالت پیشرفت و ترقیات جهان 

آگاهی یابیم و به آن تمدن آشنایی به هم رسانیم و با اراده و تصمیم به سوی هدف 

 جلو برویم. مجال و موقع ندهیم تا سکون و خمود  و جمود دوباره در حیات ما راه

بگشاید. هشت سال قبل که به حصول استقالل کشور نایل شدیم در روند این چند 

سال فکر و حواس من متوجه حصول بس معلومات و اندوخته ها بوده و از وظایف و 

 (96: 3« )فرایض غافل نمیشدم.

به ارتباط سفر دو مقصد را میخواهم برجسته توضیح کنم. اولین مقصد من 

د ترین چیزی را در کشورم به ارمغان آورده و رایج بسازم. دوم اینست تا بهترین و مفی

مرام اینست که: به اروپا بگویم و تفهیم کنم که افغانستان در سرزمین وسیع خدا )ج( 

( 97: 3« )نیز یک ملک و مملکت است و در نقشه کره ارضی اینک موجود می باشد.

اروپا ظاهر می نمایم که: نه  ای که فشرده گفته آمد، برایبا در نظرداشت دو مسئله

چیزی طلب دارم و نه چیزی دلچسپی مفرط و اشد، بازهم انگیزه این همه عالیق و 

تمایلم برای آن است که من فریفته و شیفته ترقی و اعتالی وطنم، و همواره فکر و 

حواسم پیرامون تحول و نهضت و پیشرفت مهین میچرخد، لهذا اراده سفر من بر 

ندیشه ها بوجود آمده، به کدام منظور و مقصد شخصی دیگری استوار مبنای همین ا

نیست من به درگاه پرورگار دست به دعا هستم تا مرا به اهدافم کامیاب بسازد. در 

زمان مسافرت و غیابت من، تمام امور سلطنت به مجلس وزرا حل و فصل گردیده تا 

محمد ولی خان « سردار اعلی»وقت دوران و انجام سفر و مراجعت به وطن وکالت مرا 

شاه امان الله رفقای »( وکالتا به انجام آن مبادر می ورزد. در همین حال *وزیر حربیه)

نیز در زمره یکعده زنان همراه او « شاه خانم»سفر را خوب انتخاب نمود. ملکه ثریا 

م به مته بود. او این کار را به خاطر احتیاط نموده بود تا اقشار متعصب در اینجا او را

( در ضمن اشخاص آتی شاه را در سفر 91: 3« )مباشرت با زنان فرنگی نسازد.

همراهی میکردند محمد یعقوب خان شاغاسی )وزیر دربار(، سردار شیر احمد خان 

رئیس شورای دولتی، سردار محمد حسن خان مصاحب، حبیب الله خان معین وزارت 

                                                 
محمود طرزی بار دوم بحیث وزیر خارجه و در همین  2211بحیث وزیر امور خارجه مقرر شد در سال  2211محمد ولی خان در سال  -*

 تاریخ محمد ولی خان وزیر حربیه تعیین گردید. 
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هرات، غالم یحیی خان طرزی مدیر  حربیه، عبدالرحمن فرقه مشر قوماندان عسکری

بخش ممالک اسالمی در وزارت خارجه، محمد امین خان دروازی مدیر شفر وزارت 

خارجه، غالم صدیق خان چرخی سر منشی )در این وقت کفیل وزارت خارجه(، 

محمود طرزی همسفر غیر رسمی، والی  علی احمد خان دوست شخصی شاه، 

پسران محمود طرزی برادران ملکه بر عالوۀ اینها عبدالوهاب و عبدالتواب کندکمشر 

قوس  7یک تعداد ترجمانان نیز با آنان بودند بدین ترتیب شاه امان الله خان به تاریخ 

م بعد از انجام مراسم وداع در میدان قصر دلکشا کابل را -9197ش مطابق -9526

اشتند ها در نظر دبه قصد هند بریتانوی ترک نمود و به قول امین الله دریح: انگلیس

تا شاه امان الله را نیز بسان پدرش )امیر حبیب الله( اسیر دام وسایل تفریح و 

استراحت ساخته در حیطۀ نفوذ خویش در آوردند. مطابق همین برنامه تمام جوانب 

: 9) «استقبال پادشاه دقیق سنجیده شده بود و از گرمی شایان نمایندگی می کرد.

مان الله به چمن رسید گارد احترام، مراسم مخصوص به عمل ( به هر حال شاه ا975

فیر توپ شلیک شد از چمن به کویته و از آنجا توسط قطار آهن عازم کراچی  52آورد 

شد در عرض راه مردم هند اعم از مسلمان و هندو از شاه استقبال گرم به عمل آوردند. 

های تقدیم کردند شاه  در کراچی شاروال و نمایندگان مذاهب مختلف تبریک نامه

بیانیه در کراچی ایراد نمود: آزادی بخشیده نمی شود، آنرا باید گرفت من به خاطر 

آزادی از قربانی سر خود و قربانی سرهای افراد پایین تر از خود نمیترسم. توقف یا 

قناعت به دست آورد های کوچک در جریان حرکت به سوی هدف، برابر عقب نشینی 

دون وقفه از اختالفات و شگاف ها در جامعۀ ما سؤ استفاده میکند. است. دشمنان ب

لذا، اکنون وحدت یک ضرورت است. در اخیر گفت: بهترین آرزوهای صمیمانه خود 

را به میلیونها مردم هند میرسانم و موفقیت شانرا میخواهم ما از احساسات نیک مردم 

( سخنان 911: 99« )تیم.هند که همیشه نسبت به ما ابراز میشد، سپاسگذار هس

یی استقبال شد شاه امان الله در کراچی توسط شاه با هیجانات و شور بی سابقه

کشتی وارد بمبی شد در بمبی نیز تشریفات ملکی و نظامی به درجه اعلی صورت 

گرفت جمع کثیر هندی های مسلمان از پادشاه افغانستان با هلهله و شادمانی 

گرم خود را ابراز داشتند. زیرا امان الله خان در این روز  پذیرایی نمودند و احساسات

ها بحیث علمبردار استقالل از شهرت بی پایان برخوردار و توجه ملل تحت استعمار 
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را به خود جلب نموده بود. شاه امان الله در اجتماعات برخی از لیدرها و سرشناسان 

م اجمل خان، داکتر انصاری، هند از جمله موالنا شوکت علی، موالنا محمد علی، حکی

موالنا شفیع داوری، موالنا ابوالکالم آزاد، داکتر ذاکر حسین و موالنا محمد عرفان 

اشتراک نمود بعداً شاه امان الله برای اداری نماز جمعه در مسجد جامع بمبی مشهور 

 «به مسجد قصاب رفت. امام مسجد خطبه نماز را به نام پادشاه افغانستان خواند.

( بدین ترتیب سفر شاه امان الله خان در سرزمین هند بزرگترین انگیزه و 591: 92)

محرک آزادی و مؤثرترین تحریک در سراسر هند زیر استعمار بود. همین که شاه امان 

الله بمبی را به قصد کشور مصر ترک میگفت انگلیس ها خیلی خشنود گردیدند. 

جدی از  9عدن رسید از آنجا به تاریخ  م از راه بحر هند به-9526قوس  91هیأت در 

کانال سویس رهسپار کشور مصر گردید مصریها نیز در مراسم استقبال از هیچگونه 

در مصر، پادشاه فواد و مصریها شاه امان الله را قهرمان »سعی و تالش دریغ نورزیدند. 

یت پر همچنان جراید مصر مقاالت نها« شرق در مبارزه با غرب به حساب می آوردند.

سر مقاله جریده مشهور االهرام به قلم فکری »محتوی را نشر نمودند که از جمله 

اباالظله صحامی بود شاه امان الله نشان لمر اعلی را که بزرگترین نشان افغانستان 

( شاه در اثنای اقامتش در مصر 942: 9« )بود، به فواد اول پادشاه مصر اهدأ نمود.

مساجد، آرشیف و آثار تاریخی، موزیم، اهرامها و ابوالهول، از عساکر، کتابخانه ملی، 

بانک دولتی، مکاتب، پوهنتون االزهر، پارلمان وغیره تأسیسات را مشاهده کرد. 

همچنان شاه امان الله خان معاهده دوستی با دولت مصر که تقرر نمایندگان طرفین 

ر مصر شاه امان الله قاهره( به امضا رسید. بعد از سف -در خاک های جانبین )کابل

خان رهسپار ایتالیا شدند. ویکتور امانویل پادشاه ایتالیا آمدن هیات افغانی را خیر 

مقدم گفت مراسم استقبال پادشاه و ملکه افغانستان بسیار پر شکوه بود ویکتور 

اعطا کرد همچنان شاه از پاپ « انان زیاتا»امانویل برای شاه امان الله نشان افتخاری 

واتیکان باز دید نمود شاه امان الله، اسپور طالیی را از پاپ دریافت نمود. بعداً  و قصر

شاه از نقاط مختلف ایتالیا ناپل، روم، میالن، جینوا و همچنان از بعضی فابریکه های 

ایتالیا دیدار کردند و تحفه های زیاد به دست آورد. در ضمن بین سران دولت 

عمل آمد تا یک تعداد طالب افغانی برای تحصیل فن افغانستان و ایتالیا توافق به 

هوا بازی به ایتالیا فرستاده شوند. در اثر قرار داد دولتین، ایتالیا متعهد شد که اسلحه 
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و لوازم حربی، موترها و مشاورین تخنیکی به افغانستان بفرستد. شاه امان الله بعد از 

از طرف موسیو بریان وزیر »گردید وارد خاک فرانسه  9526ایتالیا در اوایل ماه دلو 

امور خارجه فرانسه ضیافتی در قصر وزارت برپا گردید دومرگو رئیس جمهوری آن 

کشور نیز در آن اشتراک ورزیده بود. بعداً هر دو به پان تون به مدفن گاه علما و 

مشاهیر فرانسه رفتند. بعداً دعوتی که از طرف رئیس جمهور فرانسه ترتیب گردیده 

شرکت کردند در موضوعات مورد عالقه از قبیل خریداری طیاره، اسلحه، کارتوس  بود؛

و پذیرفتن طالب افغانی در پوهنتون های فرانسه ادامه همکاری در قسمت حفریات 

باستانی و اعزام معلمین سایر ضرورت های علمی، فنی و تخنیکی؛ صورت گرفت و 

ان الله از موزیم لوور دیدار کرد همچنان ( بعداً شاه ام949: 9« )موافقه نامه امضا شد.

از پوهنتون فرانسه، کتابخانه ملی، نمایشگاه زراعت فابریکه حربی کروزو، وغیره 

دیدن نمود. در این سفر شاه، یک عراده توپ، تانکها، ماشین آالت، رادیو خریداری 

اه ش کرد در ضمن حکومت فرانسه یک بال طیاره به گونه تحفه به شاه تقدیم نمود.

در عین سیاحت از بخش های مختلف نظامی، محاربوی، عملیات گروپ اطفایه، پرواز 

بزرگترین افتخارات که »طیارات وغیره مظاهر جدید را با دل گرمی مشاهده نمود. 

امان الله خان در پاریس حاصل کرد یکی آن بیانیه رئیس شاروالی پاریس گفته شد. 

گر م کنیم، لذا شهر پاریس را تقدیم میکنیم. و دیتحفۀ قابل شان شما نداریم که تقدی

اینکه مامورین دولت فرانسه چپرکت خواب ناپلیون در موزیم بود به عمارت اقامت 

شاه امان الله آورده، گفتند این چپرکت تاریخی را قابل راحت شما می دانیم. شاه 

ها هم ، آننپذیرفت و گفت: من یک سربازم و اسالف من که هم عصر ناپلیون بودند

( در ضمن فرانسویانی میگفتند 949: 9« )عسکر و مانند من بی تکلف میزیستند.

که ناپلیون شرق در عصر حاضر همین شخص است و باید در چپرکت ناپلیون فرانسه، 

 که حاال در کشور او مهمان است؛ استراحت کند. 

سیون از تابعداً شاه رهسپار سویس و بلژیک گردید البرت پادشاه بلژیک در اس

بال هواپیما،  93شاه با مراسم با شکوه پذیرایی نمود. شاه در این سفر از نمایش پرواز 

از ترمیم هواپیما، کار فابریکه موتر سازی )میزوا( از بندر بحری دیدن کردند در ضمن 

یک عراده موتر تیز رفتار برای سفارت افغانستان مقیم پاریس خریداری نمود. شاه 

از در آلمان به افتخار ب»وتر جانب سرحد سویندرلند، آلمان حرکت نمود بعداً توسط م
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دید شاه امان الله شاگردان مکاتب یک روز تعطیل شدند وان هین دنبرگ رئیس 

جمهور آلمان و اراکین دولت آلمان برای استقبال شاه حاضر بودند همچنان 

( از شاه در قصر 591: 92«)محصلین افغانی مقیم برلین، رسم احترام به جای آوردند.

شهزاده البرت استقبال گرم صورت گرفت بعد از دعوت رسمی و مالقات از رهبری 

ان از حکومت آلم»آلمان که ترتیب یافت شاه امان الله در این مسافرت موفق گردید 

شش میلیون مارک برای هشت سال طور قرضه بگیرد و آنرا به خریداری ماشین آالت 

دهد. همچنان تعداد زیاد ماشین آالت و لوازم مورد نیاز کشور فابریکه ها اختصاص 

را خریداری نمود. در ضمن با نمایندگان شرکت های آلمانی و فرانسوی قرار داد برای 

اعمار خط آهن در افغانستان امضا کرد در همین حال سفیر مختار آلمان مقیم کابل 

 رلینک به بانکها اروپا انتقالاطالع داد که شاه امان الله خان یک میلیون پوند ست

داده است که بر عالوه احتیاجات دیگر، سامان برق عمارت داراالمان به شهر جدید 

( بدین ترتیب باز دید شاه افغان از آلمان 949: 9« )پایتخت خریداری و تهیه شود.

زیادتر دالیل اقتصادی داشت همچنان برای فرستادن محصلین افغانی به آلمان و 

ضوعات فرهنگی نیز موافقه صورت گرفت در ضمن شاه از موزیم مکاتب، دیگر مو 

رئیس مکتب عالی تخنیک اوخ سوله »شرکت ها  دیگر مؤسسات آلمان دیدار کرد 

برلین دیپلوم دکتورا افتخاری را که در قاب طالیی گرفته بودند به شاه امان الله تقدیم 

: 9) «را نیز به شاه هدیه دادند.کرد. همچنان یک فروند هواپیمای یونکرس ده نفری 

( بدین ترتیب بعد از سفر آلمان شاه امان الله عازم لندن شد با جرج شاه بریتانیا 949

در طول اقامت خود در آنجا از ناوگان بریتانیا در )پورت ماوت( و )ساوث »مالقات نمود 

روازی بر همپتون( دیدن کرد همچنان از یک زیر دریایی باز دید به عمل آورد در پ

فراز شهر لندن شرکت کرد در ضمن از شهرهای منچستر، لیورپول و شفیلد دیدار 

ی دکترای قانون شهروندی اعطا و نمود. در دانشگاه آگسفورد به شاه امان الله رتبه

عضو افتخاری انجمن جغرافیای سلطنتی شد. همچنان شاه امان الله از طرف شاه 

( به همین ترتیب 591: 92« )یا را دریافت نمود.جرج نشان افتخاری سلطنتی ویکتور

 از وی تقاضا کردند که به منظور»در مالقات سیاسی که انگلیس با شاه انجام دادند 

حفظ دوستی افغانستان و بریتانیا از مسافرت به شوروی بپرهیزد. ولی پادشاه 
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ه پس ( بدین ترتیب شا929: 99« )افغانستان بر عکس میل آنان روانه شوروی شد.

 از سفر انگلستان به وارسا پایتخت پولند رسید بعد از توفق سه روزه عازم شوروی شد. 

در مسکو کالینن، چیچرین، وروشیلوف، لوناچارسکی و دیگر رهبران شوروی از 

شاه استقبال کردند. بعداً شاه از لینن گردا، اوکراین و کریمه دیدار نمود. با پیشرفت 

شور آشنا شد. در جریان مذاکرات با مقامات دولتی های اقتصادی فرهنگی آن ک

شوروی مسایل انکشاف همکاری اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت نتایج 

ش، نماینده  9527اقامت شاه امان الله در شوروی به زودی ظاهر گردید. در جوزای 

أ یافت قگی شوروی در شهر کابل و نماینده گی افغان در مسکو به سفارت کبرای ارت

دولت شوروی یک مقدار اسلحه و سیزده طیاره به حکومت افغانستان »به هر صورت 

 ( 925: 99« )کمک نمود.

در عین مذاکرات شاه کمک دولت شوروی را در ساختن سرک موتر »همچنان 

رو از دریای آمو تا کابل تقاضا کرد. در ضمن شاه امان الله با الفاظ مجمل از انعقاد 

ن شوروی و سه کشور آزاد اسالمی افغانستان، ایران و ترکیه صحبت یک معاهده بی

نموده، اما شوروی ها این پیشنهاد را که شاه در آن باره با دو کشور دیگر نیز مذاکره 

ثور  91( بعد از ختم دیدار، شاه امان الله به تاریخ 391: 99« )نکرده بود، رد کردند.

مصطفی کمال اتاترک رئیس جمهور او را م عازم ترکیه شد. با -9191مطابق  9527

دربارۀ عصری ساختن افغانستان به گفتگو نشست اتاترک »الگوی خود قرار داده بود. 

که در این زمینه تجربۀ بیشتر داشت به شاه توصیه کرد که از شتابزدگی خود داری 

ا ر  نموده، اولتر به تقویت اردوی افغانستان بپردازد و ارسال یک هیأت نظامی ترکی

( بعداً بین طرفین معاهده دوستی و اقتصادی 391: 99« )برای این منظور وعده داد.

به امضا رسید. باالخره شاه امان الله در ختم سفر خود وارد ایران گردید. رضا شاه 

پهلوی از شاه پذیرایی نمود. شاه و ملت ایران، بزرگی و امتیازی را که پادشاه 

-عاهدهم»د حاصل کرده بود، به دیده قدر مینگریستند افغانستان در مدت زمامدار خو 

یی دوستی و حسن همجواری که قبالً بین افغانستان و ایران به امضا رسیده بود، در 

این که شاه امان الله، در تهران بود پروتوکول آن از طرف هر دو پادشاه افغانستان و 

رحدی سبت بعضی مسایل سایران به امضا رسید. چون در بین دولتین ایران و ترکیه ن

اندک ناسازگاری وجود داشت، در اثر مساعی شاه امان الله خان این رنجش رفع 
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گردید و یک معاهده توحید مساعی سیاسی بطوریکه افغانستان با ترکیه و ایران 

( بعد از ختم دیدار از کشور 555: 5« )نموده بود. بین ترکیه و ایران نیز به امضا رسید.

مان الله همراه با همراهانش از طریق هرات به کشور برگشت. در اخیر ایران، شاه ا

 ماه طول کشید.  7باید گفت این اولین سفر شاه امان الله بود و مدت 
 

 نتیجه

در نتیجه می توان گفت: اعالم استقالل سیاسی افغانستان صفحه جدیدی را در 

شاه امان الله خان  کشور باز نمود. در اثر سعی و درایت سیاسی شخصیت های چون

محمود طرزی، محمد ولی خان و دیگران برای اولین بار افغانستان به جهان معرفی 

گردید و به حیث کشور آزاد، مستقل در جهان شناخته شد. روابط دپیلوماسی با کشور 

های آسیایی، اروپایی و افریقایی برقرار گردید. در اثر این روابط دروازه های کشور به 

ها، فرهنگ و تخنیک جدید باز شد. مسافرت افغانان به خارج و ر، اندیشهروی افکا

مسافرت خارجیان به افغانستان جریان یافت. سفر شاه امان الله خان در ممالک 

مختلف که از وی بحیث قهرمان مبارز آزادی خواه به گرمی استقبال گردید اعتبار و 

کی و روابط تجارتی و دیپلوماتیحیثیت افغانستان را در سراسر جهان بیشتر ساخت 

بیشتر قایم گردید و باعث اصالحات در عرصه های مختلف حیات اجتماعی کشور 

 شد. 
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 څېړندوی محمد داود ناظم

 

د استقالل د لسيزې مطبوعات او د خپلواکۍ په ګټلو او ساتلو کې 

 يې رول

 لنډيز

د غازي امان الله خان په زمانه کې د خپلواکۍ د لمر په راختو سره د رسنيو سپوږمکۍ 

ل کال د مرغومي په ۳۱۳۱د  .هېواد په مدار کې ځالنده په خوځښت راغلههم د 

لسمه نېټه د مطبوعاتو د لومړنۍ نظامنامې په پلي کولو سره مطبوعاتو ته د آزادۍ 

حق ورکول شو او په پایله کې يې ډېرې دولتي او خپلواکې رسنۍ په مرکز او واليتونو 

کې منځ ته راغلې د قدر وړ سياسي، علمي، عقيدوي، اقتصادي، ټولنيز او فرهنګي 

ې په لوړ کيفيت او منځپانګې خپرول چې له امله يې مطبوعاتو په ټولنه کې مطالب ي

 لوړ اعتبار ترالسه کړ او په عامه ذهنيت يې سترې اغېزې وښندلې.

نګه همدار , څېړنيزه مقاله کې به پورتني موضوعات جوت او روښانه شي-په دې علمي

 به د څېړنې په پايله او وړانديزونو مقاله پای ته ورسېږي.

 سریزه

او د مطبوعاتو د آزادۍ مفكوره د اسالمي نړۍ د  و پيلمطبوعات د زموږ په هېواد كې

غوښتونكي مبارز عالمه سيد جمال الدين افغاني د  ۍستر مفكر، مبتكر او خپلواك

ل چې له ۳۱۲۱مبارزو او الرښوونو پايله ده چې د امير شېر علي خان په زمانه كې په 

شمس »ون لري د مطبوعاتو د لمر لومړنى څرك د كال سره سم ق۳۱۲۳ او م۳۷۸۱

په نوم جريده زمونږ په هېواد كې راڅرګنده شوه او وړانګو يې د خلكو يخ وهلي  «النهار

د امير . (مخونه00-01 :۱۱او نېواك ځپلي ذهنيتونه تاوده او روښانه كړل)

 افغاني ټولنهكلنه دوره كې د مطبوعاتو له رڼا او ښكال څخه  ۱۳عبدالرحمن خان په 

کال کې د اميرحبيب  م۳۲۳۱ل= ۳۱۷۱په  د اختناق دوره خوره شوه.بې برخې او 

افغانستان جريده د شاهي مدرسې د  الله خان د واکمنۍ پر مهال سراج االخبار
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چاپ مدرس مولوي عبدالرؤف خان په مديريت او د هغه د انجمن د غړو په مرسته 

سته د انګليس په لمسون بنده کړل شوه، خو له بده مرغه چې له يوې ګڼې ورو  ،هشو 

م کال کې د محمود طرزې په هلو ځلو د سراج األخبار ۳۲۳۱شپږ کال وروسته په 

افغانيه په نوم بيا چاپ شوه چې د اتم کال لومړۍ ګڼې يې په خپل څنګ کې د 

 ند غازي اما په نوم د هېواد ماشومانو ته هم يوه بله ډيوه ډالۍ کړه.« ِسراِج اطفال»

آزاده ملي انيس  د او نشريهدوره کې د ارشاد النسوان په نوم د ښځو الله خان په 

بڼه د دولت له اوس د ورځپاڼې په  انیس جريده ل کال کې خپرېده۳۱۳۱جريده په 

په  .په اماني دوره کې خپرېدېنورې نشريې  همدارنګه لسګونهږي او ېچاپ خوا

د   نۍ تر له منځه تلو وروستهد واکم غازيامان الله  شاه ل کال کې د0٠1١

مطبوعات د دولت په سانسور او  اعلیحضرت محمد ظاهر شاه تر واکمنۍ پورې

کال کې دمطبوعاتو ازادي  ل0٠٣٠په  شاه تر هغه چې محمدظاهر کنټرول کې و

پخواني شوروي اتحاد د يرغل  داوود او ورپسې محمد وروسته بيا د سردار اعالن کړه.

مطبوعات د دولت تر سانسور الندې   ندونو د واکمنيو پر مهالد خلق او پرچم ګو  او

، منځپانګه يې تر ډېره انقالبي او د افغان شوروي د دوستۍ پر اظهار او د مجاهدينو وو

تيو د حکومت په وروسالله ، خو د ډاکټر نجيب پر وړاندې پر سربازۍ باندې متمرکزه وه

ه د جهادي تنظيمونو له لوري پ وکړ. په خپرونو پيل  هم نشريو ځينو ګوندونود  کې 

هېواد کې دننه او بهر پرېمانه چاپي رسنيو او ځينو غږيزو رسنيو او خبري آژانسونو 

خپرونې درلودې چې منځپانګه يې تر ډېره د پخواني شوروي اتحاد د يرغل پر وړاندې 

اکمنۍ و تبليغاتو، اطالعاتو، ديني او فرهنګي مسايلو باندې څرخېدله، د مجاهدينو د 

 نېپنځه کل د طالبانو دپر مهال بيا دولتي، آزادې او حزبي خپرونې پيل شوې؛ خو 

او د دولتي  لو شد حکومت په واک کې  يو ځل بياواکمنۍ پر مهال مطبوعات 

د حامد کرزي  کال څخه وروسته 0٠٣0خو له  .شودرول په ټپه و تلويزيونو فعاليت هم 

 په دې وخت کې ګڼازادو رسنيو ته د فعاليت اجازه ورکړل شوه او  په دوره کې

ګښت ادارو په ل غير دولتيدولتي، شخصي او واليتي )سيمه ييزې( رسنۍ د   شمېر

شوې چې دغه لړۍ تر اوسه د ډاکټر اشرف غني په ته  بهرنيانو په مرسته را منځد او 

 د څرنګوالي او منځپانګې واکمنۍ کې هم روانه ده، رسنۍ پرېمانه خپرونې لري چې

له لحاظه د ډېرو رسنيو، خو په ځانګړې توګه د تصويري او غږيزو رسنيو ډېرې خپرونې 
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په هېواد کې له قبول شويو معيارونو، ارزښتونو، ملي ګټو او فرهنګ سره سمون نه 

 .لري

د استقالل لسيزه د افغانستان د تاريخ له وياړونو او برياوو ډکه موده ده چې  :مبرمیت

د نورو پرمختګونو په څنګ کې رسنیو هم په دې موده کې د پام وړ بريا او خپلواکي 

ترالسه کړه، همدارنګه د استقالل د لسيزې د مطبوعاتو څېړل او د خپلواکۍ په ګټلو 

و او راتلونکو نسلونو لپاره اړین او ارزښتناک او ساتلو کې يې رول جوتول د اوسني

 د مقالې د ليکلو مبرميت جوتوي. موضوعخدمت ګڼل کېږي، نو همدا 

د مقالې موخه دا ده چې له يوې خوا د ګران هېواد افغانستان ملي وياړونه  :هدف

خوندي شي، د استقالل د لسيزې مطبوعات او د هغو منځپانګه ال وځلېږي، له بلې 

واکۍ په ګټلو او ساتلو کې د رسنيو رول څر ګند او همدارنګه په لواد د خپخوا د هې

ټولنه کې د رسنيو د بنسټ د ډبرو او اساساتو څرنګوالی او موخې روښانه شي، تر څو 

اوسنۍ رسنۍ هغه د خپلو فعاليتونو سرمشق وګرځوي، د ټولنې له ستونزو او رښتينو 

 وګړو د چوپړ لپاره خپرې کړي. غوښتنو او اړتياوو سره سم خپلې برنامې د

وې تحليلي ميتود څخه ګټه اخيستل ش-په دې مقاله کې له تشريحي د څېړنې ميتود:

 ده.

 کېاو ساتلو د رسنيو رول د هېواد د خپلواکۍ په ګټلو  -لومړی

خبار سراج األ »، «شمس النهار»د خپلواکۍ په ګټلو کې له منبر څخه نيولې بیا تر

 پورې ويښونکې او خپلواکي غوښتونکې خپرونې« األخبار افغانيهسراج »او « افغانستان

درلودې چې د دې هڅو په پايله کې يې باالخره د امان الله خان له واکمن کېدو سره 

خپلواکۍ ګټلو ته ذهنيتونه تيار او له هره خوا الره هواره کړه چې د غازي امان الله 

و، پرمختګ او د نورو تر استعمار خان د واکمنۍ پر مهال مطبوعاتو د خپلواکۍ ساتل

الندې ملتونو د راويښولو دنده په غاړه واخيسته چې په پايله کې يې د سيمې او نړۍ 

په ګوټ ګوټ کې د استعمار پر وړاندې خوځښتونه رامنځ ته او د خپلواکۍ موخې 

د خپلواکۍ د الرې پيروانو او د هغوی په واک کې رسنيو د خپلواکۍ په  ترالسه شوې.

تلو کې مهم رول لوبولی د خپلواکۍ په اړه يې اړين او ويښوونکي مطالب خپاره سا

 کړي دي.
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د شاه امان الله خان د غزا منبري غږ، په ملي کچه منبري او رسنيز مالتړ ترالسه کړ 

او د استعمار پر وړاندې د افغانستان د مسلمان اتل ملت د مقدس جهاد، ټينګ 

د هغو د پايلې په اړه پياوړی مؤرخ غالم محمد غبار  استقامت، فداکاريو، سرښندنو او

ت و با ليس درهم شکسگقوای ان»د خپل کتاب افغانستان در مسیر تاریخ کې ليکي:

 .(مخ۸۲۲ :۳۲)«تلفات عمده فرار نمود

تاريخ په دې ګواه دی چې کله غازي امان الله خان د هېواد د استقالل د ګټلو 

د منبر مالتړ ترالسه کړ په څومره ولولو يې ټول ملت  په الره کې د جهاد تر شعار الندې

استقبال وکړ...د انګلستان سترې امپراتورۍ ته يې شرمونکې ماته ورکړه او د ملت په 

غازي امان الله خان له ټولو  (مخ۳۱۱ :۱۱)زړونو کې يې ستر مقام او عزت وګاټه...

ۍ دې يې له دې رسنرسنیو دمخه له منبر څخه ستره ګټنه وکړه د انګليس په وړان

څخه په استفادې د جهاد اعالن وکړ د منبري شخصیتونو مالتړ يې وګاټه او ډلې ډلې 

هېوادوال يې تر قيادت الندې په مينه داوطلب د هېواد په ګوټ ګوټ کې راغونډ 

شول. غازي امان الله خان او نورو خپلواکي غوښتونکو په اسالمي ټولنه باندې د منبر 

ې وې چې مسجد او منبر امپراتورۍ ړنګوالی او جوړوالی شي او اغېزې ښې درک کړ 

د جنګ ډګر کې پرېکنده رول لوبوي، تاريخ په دې ګواه دی چې د کابل د عيدګاه 

مسجد له منبر څخه د امير شېرعليخان په زمانه  کې هم د انګلستان په وړاندې د 

د »ې اړه ليکي:جهاد اعالن صادر شو، احمد شاه وحدت هم په خپل کتاب کې په د

عيد ګاه مسجد...له منبر څخه د انګريزانو په خالف لومړنی د جهاد فرمان صادر شوی 

او تر وروستي وخت پورې د انګلیسانو په خالف د يو ستر مرکز په توګه ور څخه کار 

غازي امان الله خان هم په پوځي او سياسي ډګر  (مخ۱۱۳ :۱۱)«اخيستل شوی دی.

ه په ګټنې د خپلواکۍ ګټلو پر مهال دغه وسيله په مهارت کې د منبر له اغېزو څخ

سره کارولې، يو لیکوال په پوځي ډګر کې د خطبې د پياوړې اغېزې په اړه ليکي: 

ژباړه)که خطیب د زړورتيا په اړه وغږېږي نو پوځيانو ته مرګ داسې آسانوي لکه يو 

ر جاعت په لو جشن يا مېلې ته چې ځي يا د ښکلو څانګو د باغچو سیل کوي؛ د ش

پوځيان داسې هڅوي چې بې له مرګه ژوند ورته بې ارزښته، بې له دفاع، بقاء ورته 

زمونږ د ګران هېواد افغانستان ( مخ۳۱ :۱۳)نابودي او بې مبارزې ژوند ورته عار شي(

قدرتونو)برېتانيې او پخوانۍ شوروي( « نه ماتېدونکو»په معاصر تاريخ کې هم د دوو 
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 ېواد په آزادولو کې د منبر رول اغېزناک او ارزښتناک ثابت شوی.په ماتېدلو او د ه

ي امان الله خان په خپله هم منبري ويناوې ټولنې ته وړاندې کولې او د دې غاز شاه 

وسيلې ارزښت ته پاملرونکی و، د غازي امان الله خان خطبې دا څرګندوي چې په 

 صيت هم و او له منبريخپله د سياسي او پوځي ډګرونو په څنګ کې يو منبري شخ

ويناوو څخه يې د استقالل په ګټلو، ساتلو او د ملت د یووالي اهميت او ارزښت ته د 

هېوادوالو پام را اړولی دی، د بېلګې په توګه د کندهار د خرقې مبارکې په جامع 

ل کال د جمعې خطبه کې له حمد او درود څخه وروسته په ډېر ۳۱۳۱مسجد کې په 

ې ديني سريزې څخه پيل او د ملي یووالي، اتفاق، جهاد او خپلواکۍ مهارت سره له يو 

به شما بسیار تاکید میکنم که نمازهای پنجگانۀ تانرا بکمال »...په اړه وينا کې وايي: 

ترتیب و پابندی ادا کنید و بدانید که مهمترین و افضل ترین عبادات نماز بوده بسا 

ست. تا میتوانید نمازهای خود را در مساجد فوائد مهمه دینی و دنیوی در آن موجود ا

و بجماعت ادا کنید و نگذارید که از شما قضا شود همچنین در دیگر عبادات خویش 

که روزۀ ماه رمضان و دادن زکوة و حج بیت الله شریف و دیگر ارکان و احکام دینی 

ض ر است هم سستی و تنبلی نکنید و بدانید که ایزد پاک ازین چیزهائیکه بشما ع

کردم علیحده علیحده از شما در آخرت می پرسد و در صورت عدم تعمیل بدین اوامر 

از شما سخت بازخواست میکند و هم بشما توصیه میکنم که در اتحاد و اتفاق 

اسالمیت و افغانیت خود بسیار سعی و کوشش کنید و بدانید که همه کامیابی و 

مودت عمومی شماست وقتیکه مظفریت های مادی و معنوی شما مربوط باخوت و 

شما با همدیگر در راه ترقیات ملت و مملکت و اسالمیت خود گرمجوشی و همدردی 

نمودید معلوم است که هم برضای خدا و رسول نائل میشوید و هم پادشاه اولواالمر 

 خودها را که شما باطاعت و فرمانبرداری او مکلف میباشید از خود خوشنود ساختید.

به پریشانی مبتال و به نکبت و مذلت افتاده اند یگانه سببش ملت هائیکه 

علیحدگی از همدیگر و نفاق است چیزیکه اسالم را بدین حالت رقت آور دچار کرده 

نفاق است چیزیکه یک حصۀ مهمه عالم اسالم را مظلوم و مقهور دشمنان ما ساخته 

از برای خدا عقب نفاق است، نفاق بسیار یک چیز مخرب و مدهش خانه ویران است 

 اسباب نفاق و چیزهائیکه در بین اسالم شقاق را می افگند هرگز نگردید.



 

251 

 

 آریانا

یکی از ارکان مهمه اسالمیه ما و شما اقامۀ جهاد و کوشیدن بمال و جان است 

خدا را شاکرم که ملت غیور قندهار بلندتر از خیال من در جهاد  -در اعالء کلمة الله

و بزرگ زن و مرد شان شوق و شغف فوق العادۀ شان  اظهار گرمجوشی دارند و خورد

را در امور غزا نشان میدهند اثرات همین جوش و خروش شما ملت غیورم بود که 

بدون یک مجادله و محاربه که رعایای دلیر قندهارم نموده باشند به نعره های 

 عدوکوب الله اکبر و جمع آوری مزید و اظهار همت و مردانگی شدید مطلوب خود

 (مخونه۱-۱ :۳۷)...«یعنی استقالل را به بسیار آسانی حاصل کرده توانستیم

په دې اغېزناکه خطبه کې وګورئ چې د شاه غازي يوه په زړه پورې ديني مقدمه 

څومره په زړونو کې د سترو ټولنيزو، اقتصادي، سياسي، مادي او معنوي موخو ترالسه 

ونو کې ريښې زغلوي. دغه خطبه د غازي کولو ته په زړونو کې کورونه جوړوي او ذهنيت

امان الله خان ديانت، منبري شخصيت، د اسالمي امت او افغان ولس اتفاق، شرعي 

حکمونو ته پابندي، پرمختګ غوښتنه او د استقالل ګټلو او ساتلو مينه څرګندوي او 

 د امان افغان جريدې له خوا يې خپرول په دې الره کې د رسنيو رول تثبيتوي.

د انګليس له فشارونو سره سره د ازادي غوښتونكو مبارزينو  «ج االخبار افغانيهسرا »

د هڅو او سرښندنو په پايله كې ژوندى وساتل شو او ګڼې يې ډېرو ګاونډيو هېوادونو 

ه رسېدلې او خلكو پ ،ته هم چې د تزاري روسيې او انګليسي هند تر ولكې الندې وو

رسونه ترې اخيستل چې دې فرهنګي جګړې د د آزادۍ او خپلواكۍ د جذبهمينه او 

 ودرولواستعمار په زړه كې د تېرې تورې په څېر كار كاوه نو ځكه يې د جريدې د 

 .ړندۍ كړېګهڅې 

سراج االخبار په داسې حال كې چې غوښتل يې فرهنګي بدلون په هېواد كې 

ې ه كومجوړ كړي باآلخره د انګليسي استعمار د ساطور په وړاندې مات شو او بې ل

م سره له خپرولو څخه ودرول شو  ۳۲۳۷برابر له  لهـ  ۳۱۲۸رسمي اعالميې په كال 

هم  یاو له هغې سره سم آن محمود بېګ طرزي د هېواد د مطبوعاتو بنسټ ايښودونك

د ايران له الرې تركيې ته تبعيد شو چې د هېواد د مطبوعاتو په بشپړيز تګلوري باندې 

درنګه دغه تشه ډكه شوه، د امير حبيب الله خان له وژلو ار ؤ خو بې له وز يو ټينګ ګ

او سياسي استقالل له اعالمولو سره هېواد نوى رنګ او ښكال ځان ته خپله او بشپړيز 

د خپلواکۍ له ګټلو وروسته هم رسنیو د همغو موخو  (مخ۳۱ :۱۳).وواههمسير يې 
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محمد غبار له تعقيب خپل شعار ګرځولی لکه څنګه چې محمد کاظم آهنګ د غالم 

هدف از تأسیس و نشر هفته نامه در گام اول تنویر و روشن »قوله دا خبره ال کره کوي:

ساختن اذهان مردم بود. برای آگاهی از غایه های اصالحی، ترقی اجتماعی و 

شریه ازین ن یمخالفت با استعمار، مرحوم میر غالم محمد غبار که خود وظیفۀ نشر یک

غان( در جبل السراج پروان، به عهده داشت، درین ارتباط ها را به نام)ستارۀ اف

میگوید: چون مردم افغانستان با روحیۀ سلحشوری و با اندیشه های جهاد در برابر 

مداخله گران و استعمارچیان زاییده شده اند بناء بران این روحیه از طریق نشرات و 

ا و کشور ما که مخالف م تبلیغات بائیست حفظ و تقویه میگردید تا در برابر انگلیس

بود از آن استفاده شود. ازهمین جهت بود که هفته نامه ها در والیات بزرگ کشور 

مان سیس این ز أ سیس گردیده و به نشرات آغاز نمودند. نام اکثر نشریه های نو تأ ت

طوری تعیین میگردید که ازان روحیۀ اتحاد، وطنپرستی، اسالم دوستی و ضد 

احساس گردد، چنانچه اصالح، اتحاد اسالم، بیدار، اتفاق  استعماری استشمام و

اسالم، طلوع افغان، ستارۀ افغان همه و همه دلیل و شاهد مسجل ما درین زمینه 

د میر غالم محمد غبار له دې متن څخه چې محمد ( مخونه۲۸-۲۱ :۲«)میباشد.

اتلو او س کاظم آهنګ هم ورباندې استناد کړی د خپلواکۍ او ملي نواميسو په ګټلو

کې د رسنيو پياوړی اغېزناک رول ښه جوتېږي. د بېلګې په توګه امان افغان داسې 

يو تصوير خپور کړی چې بلوچ ځوان جنګیالي افغانان په ملي لباس ملبس ليدل 

کېږي او ترې الندې داسې له غيرته ډکه استقالل غوښتونکې جمله لیکل 

ۀ سابقه از غیرت و استقاللخواهی شمار برادران ملی ما بلوچ های افغان که در »شوې:

چې داسې جملې او تصوير د استقالل په ګټلو او  (مخ۳۳: 9).«رده بودیمکشان ذکر 

ساتلو کې اغېزناک رول جوتوي او د استقالل ساتلو روحيه ژوندۍ ساتي. همدارنګه 

امان افغان په را وروسته ګڼو کې هم نه يواځې د افغانستان د خپلواکۍ ساتلو او پر 

ه اړه خپلواکۍ پهغو د وياړ ويناوې او مقالې خپرې کړي، بلکې د سيمې د هېوادونو د 

يې هم داسې مطالب خپاره کړي چې هغوی يې د انګليس پر وړاندې مبارزې او 

خپلواکۍ ګټلو ته هڅولي، د بېلګې په توګه امان افغان د لومړي کال په اتمه ګڼه کې 

ده گاندهی یک نامور سرکر مستر »...تر عنوان الندې ليکي:« صلح و هندوستانی ها»د 

تیکه او در تشبثات وطن پرستانه بر علیه حکومت هندوستانی ها است. بشهر 
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انگلیسی در جنوبی افریقه حاصل کرده آنرا بسیار هردلعزیز ساخته، غزوات و 

فساداتیکه بر قانون دولت در هندوستان برپاشد بر تحریک و رهنمایی همین بطل 

په دې متن کې امان افغان د انګلستان پر وړاندې نه  (مخ0 :01«)هندی بوده...

واځې د هندي ګاندهي مبارزه ستايلې، بلکې له يوې خوا يې هغه ال مبارزو ته ی

هڅولی او له بلې خوا يې افريقايي هېوادونو ته هم د ګاندهي مبارزه بېلګه ګرځولې 

او په دې جمله کې يې افريقايان هم د استعمار پر وړاندې مبارزو ته تحريک کړي 

د سرليک په لومړي مخ کې نه يواځې د رنګه امان افغان د نوموړې ګڼې همدا دي.

سيمې هېوادونه، بلکې د نړۍ مظلوم او مستعمر هېوادونه خپلواکۍ ته هڅولي دي 

او د هسپانيې، مراکش، الجزاير، تونس، طرابلس، مصر، افريقايي سيمې، هندوستان، 

ي ړ ترکستانات بالقان، يونان، صقليه، بوداپست او ځينو نورو هېوادونو نومونه يې ياد ک

، مبارزو او خپلواکۍ ته يې هڅولي او هلته يې يوځل بيا د قرآن عظيم الشان د 

حاکميت هيله څرګنده کړې ده. )هماغه اثر، هماغه مخ( دا مطالب په زغرده ثابتوي 

چې له خپلواکۍ وروسته د هېواد مطبوعاتو نه يواځې د خپلواکۍ په ساتلو کې رغنده 

هېوادونو په خپلواکۍ او استعمار ضد مبارزو  رول لوبولی، بلکې د سيمې او نړۍ د

کې يې هم هڅوونکې او استقالل ساتونکې روحيه ژوندۍ ساتله چې د اغېزو په پايله 

کې يې د نړۍ هېوادونو يو پر بل پسې د افغانستان د مبازو په الهام خپلواکي ترالسه 

 کوله.

 په اماني دوره کې د مطبوعاتو آزادي -دوهم

د غازي امان الله خان د دورې له مهمو بریاوو څخه ګڼل کېږي  د مطبوعاتو ازادي

ل کال د مطبوعاتو د لومړي قانون په جوړولو سره د هېواد رسنيو ته ۳۱۳۱چې په 

 ورپه برخه شوه.

م كال ۳۲۳۲ =د كب په مياشت  کال ل۳۱۲۸كله چې امير حبيب الله خان د 

چې د ښكار لپاره تللى ؤ د لغمان په كله ګوش سيمه كې  کې ۱۳د فبروري مياشت 

له هغه وروسته د هغه  ،نظامي افرادو له خوا د شپې په تياره كې ووژل شو خپلود 

هـ ۳۱۳۷څخه تر  ۳۱۲۷كيناست او له  په تختځوى امان الله خان د كابل 

په دې  م پورې يې د حكومت واګې په الس كې درلودې.۳۲۱۲څخه تر م۳۲۳۲=ل

موده کې د مطبوعاتو د آزادۍ لپاره نوې هيلې او فرصتونه منځ ته راغلل او شاه امان 
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الله خان چې په خپله هم د دوهم مشروطه غوښتونکي غورځنګ له غړو څخه و د 

 بيان د آزادۍ په اړه يې ارزښتناک او اغېزناک اقدامات ترسره کړل.

ر خاورو ته سپارل کېږي او آزادي د رسنيو روح ده چې بې روحه جسد ډېر ز 

رښتيني ارزښتونه او موخې يې تحقق نه شي موندالی؛ رسنۍ هغه وخت خپل 

ارزښتونه مومي، خپلې دندې سمې ترسره کوالی شي او خپلو موخو ته رسېدالی شي 

چې آزادې وي، او له خپلې آزادۍ څخه مثبته ګټه پورته کړي، آزادي يې له غالمۍ 

د غالم جوړېدلو آزادي ولري؛ آزادي يې د ټولنې پرمختګ څخه راوژغوري، نه دا چې 

ته الره هواره کړي، نه دا چې د فحشاوو په ګرداب او منجالب کې يې بندي کړي، 

آزادي يې بايد د ټولنې رښتينې ستونزې حل کړي، نه دا چې د نفاق او ستونزو په 

ين خپل مخاطب آزادي يې بايد واقعيتونه خپاره کړي او ،پنجرو کې يې زنداني کړي

حقيقت ته ورسوي نه دا چې د درواغو په پنجره کې يې اغواء کړي، آزادی يې بايد د 

مخاطبينو ذهنيتونو ته سکون او نېکې هيلې وبښي نه دا سې چې د ناراميو او ناهيليو 

په ترخو کې يې وغموي؛ چې د غازي امان الله خان په وخت کې له نېکه مرغه له يو 

ستعمار څخه وروسته د خپلواکۍ ترڅنګ د مطبوعاتو آزادي هم د اوږده اختناق او ا

ډېرو سرښندنو په ارزښت د شاه امان الله خان غازي په مشرۍ او د هغه د نورو 

خپلواکۍ او مشروطه غوښتونکو الرويانو په مرسته د افغان ولس په زړورتيا ترالسه کړل 

ان افغس کې ورکړل شول. شوه؛ د مطبوعاتو لپاره نوي فرصتونه او امکانات په ال 

وهاوي پليكواالنو، روښانفكرانو او عالمانو د مطبوعاتو د ژوندي ساتلو او د هېوادوالو 

يا د څخه وروسته يو ځل بله تر السه کولو خپلواكۍ  دمبارزه پرېنښودله،  او پرمختګ

 سره راټول شول او د له خوا ورکړل شويو فرصتونو څخه په ګټنېغازي امان الله خان 

جريدې خپرولو ته مال وتړله او د هېواد د  «امان افغان»په ځاى يې د  «سراج االخبار»

د الس ته راوړلو له نعمت سره سم د يو ګڼ شمېر آزادو او دولتي رسنيو  ۍخپلواك

پوهندوى زماني  .جريده وه «انيس»بنسټ كېښودل شو چې يوه له هغو څخه د 

در جنبش مشروطیت  -بار افغانستانهمچنان در عرصۀ مطبوعات سراج األخ»ليكي:

اول و سراج األخبار افغانیه در جنبش مشروطیت دوم تنها نشریۀ کشور بود که انتشار 

م قطع نشد. بلکه ۳۲۳۲آن با تغییر سلطنت و قتل امیر حبیب الله خان در سال 

همان نویسنده گان قبلی، در زمان سلطنت امیر امان الله خان نیز بکار و فعالیت 
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عاتی خویش ادامه دادند و صرف نام جریدۀ سراج األخبار افغانیه را بنام جریدۀ مطبو 

چې په دې توګه په هېواد کې د دولتي  (مخونه۲۲-۲۷ :۳۸«)امان افغان گذاشتند.

 او آزادو مطبوعاتو لړۍ دوام پيدا کړ.

 په اماني دوره کې خپلواکې خپرونې -درېم

خان په زمانه کې د هېواد خپلواکي ل کال د غازي امان الله ۳۱۱۷کله چې په  

ل کال کې د مطبوعاتو لومړنی قانون هم طرح او ۳۱۳۱ترالسه شوه او ورپسې يې په 

پلی شو، نو په ترڅ کې يې برسېره پر دولتي خپرونو ګڼ شمېر خپلواکې خپرونې هم 

پيل شوې چې په الندې ډول هغه خپرونې چې په پالزمېنه کې خپرېدې په لنډيز 

 ل کېږي:سره پېژند

 هلو ځلو او پهد غالم محی الدین انیس  ړنۍ آزاده جريده وه چېلوم«: انيس»الف. 

م كال د ۳۲۱۸ټه چې د ېد ثور د مياشتې په پنځلسمه نل کال ۳۱۳۱په  مديريت

ه چاپ شوه. لكه څنګ په کابل کې ټې سره سمون لريېد مياشتې له پنځمې ن ېم

ده »واقع در« سرای عبدالرسول»در ۳۱۳۱ثور  ۳۲روز :» ليكي سال انیس( كتاب)چې 

رصۀ قدم به ع« مطبوعات»نوزادی خوش قیافه و شیرین زبان در خانوادۀ« افغانان کابل

دونكو هڅو او هاند سره ېد مرحوم انيس په نه ستړي ك .(مخ۱۳ :۳۱«)وجود نهاد

انيس جريده هم پرمخ روانه وه د عامو او خاصو په زړونو كې يې ځاى ونيوه د عامه 

 . دهېهنيتونو د تنوير لپاره يوه غوره مرجع وګرځذ

ل ليك د موضوعاتو په اړه پاڼې په تنديلومړۍ دلومړۍ ګڼې  جريدې د« انيس» د

او په ډېرو  (مخ۳ :۳۳«)انیس مجموعه: علمی، قانونی، اجتماعی و ادبی:»شوي دي

 هننورو د)صحي، فكاهي( ويو  ونورو بيا د)ديني( كلمه هم ورعالوه شوې ده او په ځين

 يا كلمات ورزيات شوي.

څخه د انيس جريدې د منځپانګې بډاينه څرګندېږي چې د ژوند د  نوله پورتنيو ويو 

 بېالبېلو اړخونو د پرمختګ لپاره هڅه كوي.

م هورځو كې يو ځل خپرېدله، په دو  ۳۲انيس د خپلو خپرونو په لومړي كال په 

ه ګڼه چاپېدله او د حبيب الله كلكاني له خوا په ل( كې په اونۍ كې يو ۳۱۳۸كال)

نېټه د غازي امان الله خان د حكومت له  ۳۸ل کال د جدي د مياشتې په ۳۱۳۸

 راپرزېدو وروسته دغه جريده د انيس د يو سرليك په استناد له نشر څخه پاتې كېږي
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ل كال  له پيل ۳۱۳۷د  بيا خپرونې پيلوي او حضرت نادر خان په زمانه كېياعلاو د 

 نه تر پايه پورې په اونۍ كې دوه ځله چاپېدله. 

 جريده د هغه نږدې همكار سرور جويا ته «انيس»ګڼې څخه د ۳۸ل كال له ۳۱۳۳د 

مدیر و »سپارل كېږي او د جريدې په چپ لوري كې د د انيس د ناروغۍ په پلمه

يې ال هم محى  نوم كښل كېږي خو مؤسس او د امتياز خاوند« نگارنده: سرور جویا

خو له ناروغۍ سره سره يې د خدمت هيله نهيله نه شوه …. »دىالدين ښودل شوى 

دې جري «حقيقت»او د هېواد د ناوړه حالت د ښودلو  له پاره يې له خپلو ملګرو سره د

شوه، د مير عزيز غيرتي ترورزى انيس، د ده  د پټ نشر له پاره مال وتړله، موضوع افشا

د راتب له نيول كېدو وژغورل خو د دوى شپږ تنه ملګري ونيول شول ورور خالد او احم

ش. كال د مرغومي په ۳۱۳۱هغوى په مېړانه د دې پټې نشريې مسؤوليت ومانه او د 

دل خو ېم.( اعدام شول او دوى د وتلو په مهال د لوګر خوشي ته ورس۳۲۱۱ټه)ېن ۱۲

اى شول چې په پلي مزل له منه الره كې ناروغ او ويې نه كړ ز بهر ته د تلو په ستون

واده ووځي دولتي ځواكونو ونيول، كابل ته يې راوستل او زندان ته يې واچول، ېه

اوالدونه يې له ښوونځى نه و ايستل شول او دى په ناروغ ځان په زندان كې ؤ، د نري 

م.( كال كې وفات ۳۲۱۷ش:)۳۱۳۸كې په  یرنځ حملې پرې زياتې شوې او په پا

ست او د دهمزنګ د اینكو يې د شپې له خوا مړى له زندان څخه و شو. د زندان ساتو 

زندان تر شا يې د پرديسانو په هديره كې خاورو ته وسپاره او په دې ترتيب د فكر د 

نيس ا (مخونه۸۳۷-۸۳۸ :۱«)آزادۍ دې اتل د زندان په توره تياره فضا كې سا وركړه.

ر ره مړه نه شول بلکې ال تداسې بنسټيز خدمات ترسره کړي وو چې په مرګ کې ورس

اوسه د هغه جريده د افغانستان د مهمې ورځپاڼې په حيث چاپېږي خو ملکيت يې 

 دولتي دی نه شخصي. 

نېټه په کابل کې له پيل څخه د  ۳۱کال د سرطان په  ل۳۱۲۲ورځپاڼه د  «افغان».أ

د محمد خان كندهاري او وروسته د پاينده محمد خان فرحت په  ورځپاڼې په ډول

خپره شوه چې تر ډېره به يې ورځني کورني او بهرني اطالعات خپرول او خپل  ديريتم

تحليلي ژانرونه لکه، مقالې، سرمقالې، تبصرې او ځينې نور تربيتي او اخالقي مطالب 

 يې هم درلودل.
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ل کال د دلوې د مياشتې په اوومه ۳۱۳۱پنځلس ورځنۍ جريده د  «نسيم سحر»  .ب

چاپ شوه. د دې جريدې منځپانګه تر ډېره  په مديريت باقي زاده د احمد راتبنېټه 

انتقادي وه چې د ورځې پر مسايلو به يې انتقادي مقالې او ادبي ژانرونه خپرول چې 

ل کال کې يې خپرونې د اماني دولت له لوري مصادره او ۳۱۳۸له همدې امله په 

 (مخ۱۱ :۳۱)مسئول مدير يې محاکمې ته کش شو.

د محمد نوروز او  کې کابلنېټه په  ل۳/۲/۳۱۳۸لس ورځنۍ جريده په پنځ «نوروز».ج

په مديريت خپره شوې. د مطالبو د منځپانګې کچه يې د عادي  وروسته د میرزا غالم

وکړو له فهم څخه لوړه وه چې علمي، اسالمي، فلسفي او تحليلي مطالب پکې د 

رو مخونو څخه نيولې ورځې له غوښتنو سره سم  خپرېدل؛ د مخونو شمېر يې له څلو 

ل کال د قوس مياشتې له ۳۱۳۸تر لسو مخونو پورې وو. له نهو ګڼو وروسته يې د 

 څخه يې خپرونې نورې نه دي لیدل شوي. ۳۲

کې  كابلکال د اسد مياشت کې په  ل۳۱۳۸پنځلس ورځنۍ مجله د  «پشتون ژغ» .د

 ميد قاسو، بيا د مير س فيض محمد ناصري خپره شوه چې لومړنی مسؤول مدير يې

په پښتو او دري ژبو خپرېدله. په پای کې او وروسته د عبدالهادي داوي په مديريت 

په نامه واړول شو او د افغانستان راديو خپرنيز ارګان شو، خو له بده « آواز»ېې نوم د 

 ل کال کې له چاپه پاتې شوه. ۳۱۲۱مرغه چې په 

 خپرونېدولتي په اماني دوره کې  -څلورم

خپرونې چې د غازي امان الله خان په زمانه کې په پالزمېنه او واليتونو هغه دولتي 

 کې خپرېدې په الندې ډول په لنډيز سره پېژندل کېږي.

 په پالزمېنې کې: -الف

نېټه چې  ۱۱کال د حمل په  ل۳۱۲۷پنځلس ورځنۍ جريده د  : دا«امان افغان». ۳

د مرحوم  (مخونه۱۷۳-۱۸۲ :۱)سره سمون لري ۳۱م کال د اپرېل له ۳۲۳۲د 

په کابل کې له چاپه راووته، دغه جریده په اصل کې د  عبدالهادي داوي په مديريت

سراج األخبار افغانيه ځايناستې ګڼل کېږي چې د محمود طرزي د همفکرانو او 

مشروطه غوښتونکو په هلوځلو د ورته موخو د پلي کولو لپاره د مطبوعاتو په آسمان 

يک يې له بسم الله الرحمن الرحيم څخه وروسته په دې د لومړۍ ګڼې سرل .وځلېده

پاکیزۀ کثیر، عرض بارگاه قدیری که از شب تیره چهرۀ روشن حمد »جمله پيل کړی
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روز مینمایاند، و در عین خزان گل شگفتۀ بهار میرویاند، زمین افسردۀ مرده را بیک 

باز  ده رانفس مسیحائی نسیم صبا احیا میکند، و استخوانهای پوسیدۀ خورد ش

در گور شده را از خاک میخیزاند تا بر  هصاحب عقل و حس میسازد، امیدهای زند

(. وصلوة وسالم ابدی پیشکش إِنَّا نَْحُن نُْحِي الَْمْوتَىهمه مخلوقات واضح نماید که )

درگاه مقدس رحمة للعالمینی که سنت سنیه، و قوانین مقدسۀ نبویه اش حیات تازۀ 

میان در اورده، ظلمات ضاللت و جهالت را بانوار هدایت و بصیرت در ابدان بیجان عال

دې وروسته يې د امير حبيب الله خان په مرګ خپل له  مخونه(۱-۱: ۷«)تبدیل داد.

ژور غم څرګند کړی بيا يې د هېواد د مينې او د معارف د خپلواکۍ په اړه ليکنه کړې 

ې فغانيه په سرليکونو)سرمقالو( کاو په مناجات پای ته رسېدلی دی. د سراج األخبار ا

همداسې يو پيل، متن او پای ليدل کېږي، په ځانګړي ډول د امان افغان همدا د 

لومړنۍ ګڼې سرليک که د سراج األخبار افغانیه د لومړۍ ګڼې له سرليک سره پرتله 

 کړو نو بشپړ سمون يې مالحظه کوو چې له دې څخه هم څرګندېږي چې تر ډېره

غان د سراج األخبار افغانيه پيروي کړې ده. همدارنګه د دواړو عنوانونه يده امان افبر

که وکتل شي، لکه: )حوادث داخليه، حوادث خارجيه، اخبار عالم اسالم، ادبيات، 

معارف( او داسې نور مشترک عناوين په کې لیدل کېږي. د دواړو د ستون جوړولو 

ار ینګه اړيکه جوتوي؛ د سراج األخببڼه، قطع او صحافت او د مقالو منځپانګه هم سره ټ

د مقالو منځپانګه تر ډېره حده استقالل او آزادۍ ته تلوسه او په دې الره کې د مبارزې 

مطالب لري، خو په امان افغان کې د استقالل او آزادۍ ثمره او نتيجه حاصلېږي چې 

و ه پنځلسدا يې هم يو د بل د موخو ورته والی څرګندوي. امان افغان جريده لومړی پ

ل کال د قوس له ۳۱۳۸ورځو کې او وروسته په اونۍ کې يو ځل چاپېده، خو د 

مياشتې څخه په ورځپاڼې بدله شوه. د امان افغان منځپانګه که لږه ژوره وپلټو نو 

ترالسه کوو چې په ارزښتناکو اطالعاتي، سياسي، علمي، اجتماعي، عقيدوي، 

 ياتو پسولل شوې او د ژورناليزم د ځېلونو لهاقتصادي او فرهنګي مطالبو او پياوړو ادب

مخې په ټوليزه توګه خبرونه، مقالې، سرمقالې، تبصرې، ويناوې، خطابې، او راغلي 

ليکونه په کې زيات لیدل کېږي؛ د استقالل روح په کې له ورايه احساسېږي، د آزادۍ 

ته هڅوي  د خوږو مزه په کې څکل کېږي او نور مظلوم هېوادونه هم د دې مزو څکلو

چې له دې امله يې له سراج األخبار افغانيه سره د ډېرو مطالبو او منځپانګې اړيکې 
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څرګندېږي. په ټوليزه توګه د اماني دورې مطبوعاتو کې همداسې د استقالل طلبۍ 

او ازادۍ روحيه مسلطه وه کومه چې د ملت له غوښتنو، وياړونو او آزادۍ ساتلو له اتل 

ن درلود چې د همدې عواملو له کبله هغه وخت له مطبوعاتو فرهنګ سره يې ښه سمو 

سره خلکو ډېره مينه درلوده او د يوې باوري سرچينې په توګه به يې خپل معلومات 

 ترې ترالسه کول.

و ه چې په اونۍ کې یپه افغانستان كې د ښځو لومړنۍ جريده و  :«ارشاد النسوان». ۳

 آسمان کېستان د مطبوعاتو په كال په كب كې د افغان ۳۱۲۲ ځل خپرېده. د

ر( د اخبار د نامه د لوحې كيڼ -وځلېده...د جريدې د مديرې نوم په مخفف ډول)ا

ي ب" لور ته خپور شوى چې د محمود طرزي پوه او پياوړې مېرمن اسما رسميه چې په

ا(  -مشهوره وه ترې مطلب ده. د سر محررې نوم يې هم په مخفف ډول)ر "بي عربي

مطلب ترې مېرمن روح افزا د خازن الكتب جناب محمد زمان خان ليكل شوى چې 

 (مخ۳۳ :۱)."منشيه" معروفه وهلور او د حبيب الله خان طرزي خور وه چې په 

نېټه په  ۳۱ل کال د سرطان په ۳۱۲۲دې ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ د «: افغان». ۳

انګه منځپ کابل کې د محمد جعفر کندهاري په مديريت خپلې خپرونې پيل کړې،

يې تر ډېره حده خبري وه چې په کورنيو او بهرنيو خبرونو او اطالعاتو والړه وه. 

همدارنګه يې په علمي، فني، ادبي او اخالقي مطالبو باندې هم ترکيز درلود. اعالنات 

 يې هم تر يو حده خپرول چې اکثره به د دولتي پوهاويو او ورځپاڼې په اړه وو.

ڼه د مولوي برهان الدين کشککي په مديريت په : دغه ورځپا«حقيقت». ۱

دې ورځپاڼې تر ډېره حده  (مخ9١9 :6)نېټه په کابل کې چاپ شوه ل۱۱/۲/۳۱۳۱

تبليغاتي بڼه درلوده او له حاکم نظام څخه په مالتړ او په جنوبي کې د مال عبدالله 

د او د هغه د ملګرو  (مخ۷۳۸ :۳۲)چې په مالی لنګ يا ګوډ مال يې شهرت درلود

پاڅون پر وړاندې د رواني جګړې په موخه رامنځ ته شوې وه. حقيقت ورځپاڼه د يو 

کال په تېرېدو او د پاڅون په له منځه تلو په خپله خوښه وداعيه ليک باندې پای ته 

 ورسېده.

کې په کابل کې د مرزا محمد  ل۳/۸/۳۱۳۳: دېوالي جريده وه چې «ابالغ». ۳

وروسته يې سيد محمد ايشان الحسيني مشري  اکبرخان په مديريت خپره شوه چې
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کوله؛ دغه جريده به د کابل ښار په مزدحمو ځايونو او چوکونو کې په دېوالونو ځړول 

کېده او ځينې وخت به په لوړ آواز هم د ښار خلکو ته لوستل کېده چې منځپانګه يې 

کندهار او تر ډېره حده فرامين، نظامنامې او د دولت مهمې ابالغيې وې. ابالغ په 

 ځينو نورو ښارونو کې هم په دېوالونو باندې لیدل کېدله.

د صالح  کال د قوس په لومړۍ نېټه ل۳۱۳۱: پنځلس ورځنۍ جريده د «ثروت» . ۳

ۀ يدجر»خپره شوې. د دې جريدې په ټنډه د په كابل كې په محررۍ سلجوقي الدین 

نستعلیق په څرګندې  د( مخ۳ :۳۱«)پانزده روزۀ اقتصادی، تجارتی، دینی و سیاسی

خطاطۍ ليکل شوي دي چې د دې جريدې مرامنامه څرګندوي. دې جريدې په 

تر عنوان الندې په اسالم کې د  (مخ۳ :۳۱)«عرض مقصد»خپله لومړنۍ ګڼه کې د 

ثروت ارزښت او د اسالمي امت د اقتصاد او سياست په پياوړتيا کې د ثروت او قوت د 

اليانو ياد کړی چې هغوی دنيا بده او فساد ګڼي، رول په اړه سرليک کې د نيمچه م

په دې سرليک کې ثروت د اسالم له نظره تحليل شوی او زياته کړې يې ده چې اسالم 

ويل شوي چې »تجارت او کسب او کار، آبادۍ او پرمختګ ته خلک هڅولي دي او 

اسالم ثروت هله بد ګڼي چې د معبوديت او پرستش درجې ته ورسېږي او مقصود 

چې له دې امله د ثروت جريدې خپرونې ودرول  (مخ۱۲۱ :۱)«الذات وګرځي...ب

ل کال په لومړيو مياشتو کې يې بېرته په خپرونو پيل وکړ. د یادولو ۳۱۳۱شوې، خو د 

 وړ ده چې ځينې پوهان دغه خپرونه خصوصي ګڼي.

 په واليتونو کې: -ب

ل کال په حوت مياشت ۳۱۲۷: لومړنۍ واليتي ورځپاڼه ده چې د «اتحاد مشرقي». ۳

م کال سره سمون ۳۲۱۳او له  ۱هـ ق د جمادی الثاني له ۳۱۱۷چې له  -کې يې

ښار کې پيل کړې، په لومړنيو ګڼو کې يې د مسئول  جالل آبادخپلې خپرونې په  -لري

ككي په كشبرهان الدین  مولوي دمدير نوم نه تر سترګو کېږي خو له څو ګڼو وروسته 

ې د ورپسې کلونو په ګڼو کې د محمد بشیر، عبدالجبار او محمد خپرېدله چ مديريت

امين خوګياني نومونه هم د مديريت په سمت کې لیدل کېږي. ځينې پوهان يې 

ګڼي. د اتحاد مشرقي په نوم د ننګرهار،  میرزا شاهرخ خان لومړنی مسئول مدير

 نوم د دې ټولنېلغمان او کونړ خلکو ټولنه نومول کېده چې دا ورځپاڼه هم په همدې 
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خپرنيز ارګان و او د انګليسي استعمار پر وړاندې او له ملي نواميسو څخه په دفاع کې 

 يې خپرونې درلودې.

جبل ل نېټه د پروان واليت په ۲/۲/۳۱۲۲: اونيزه خپرونه چې په «ستارۀ افغان». ۳

 د ستارۀ افغانخپرېدله، نوموړی د  د میر غالم محمد غبار په مدیریت کې السراج

مسئول مدير په حيث ليکي: د دې لپاره چې د دې سيمې په وګړو کې د زړورتيا 

ارۀ ست اوشهامت، ديندارۍ او له انګرېزانو سره د مخالفت روحيه ډېره پياوړې وه نو

بايد د دې روحيې د ال پياوړتيا په موخه ال ارزښتناک مطالب خپاره کړي  افغان

کې د همدې روحيې مطالب زيات ليدل  «ستارۀ افغان»ځکه خو په  (مخ۱۱ :۱)وای.

 کېږي او د خپلواکۍ د ګټلو او ساتلو لپاره هڅونه يې اساسي موخه برېښي.

کال د ميزان په مياشت کې د پکتيا واليت په خوست  ل۳۱۳۳: اونيزه د «غازي». ۳

ت هره د عبدالله خان او وروسته د مولوی یعقوب حسن خان په مدیری ښار کې

اونيزې نوم د يو داسې مثلث په منځ کې په نستعليق « غازی». د چهارشنبه خپرېدله

ليک ليکل کېده چې قاعده يې تورې، دوه ضلعې يې برچې لرونکي ټوپکونه او بيرغونه 

او لوړه يې بسم الله الرحمن الرحيم لیدل کېږي او هرې ظلعې سره موازي يې د قرآن 

کښل شوي دي، له يوې خوا د کريم هغه آيتونه چې د جهاد او خپلواکۍ په اړه دي 

دې اونيزې د غازي امان الله خان له نوم سره هم اړيکه ليدل کېږي؛ خو ټينګ تړاو 

يې له خپلواکۍ، غزا، جهاد او سرښندنې سره جوت دی. د دې اونيزې اکثره مطالب 

هم د خپلواکۍ، سرښندنو، غزا او برېتانيې ضد موضوعات وو چې د خلکو د راويښولو 

ساتلو روحيه يې ژوندۍ ساتله او په دې اړه يې په ټولنه سترې اغېزې  او خپلواکۍ

 درلودې.

کال د سنبلې په لومړۍ نېټه په هرات  ل۳۱۲۲: اونيزه جريده د «اتفاق اسالم». ۳

ښار کې د عبدالله خان قانع هروي په مديريت چاپ شوه چې وروسته د مرزا 

ګڼې راهېسې يې بېرته قانع د مدير په حيث دنده اجرا  ۳۱عبدالکريم احراری او له 

کوله. په دې جريده کې د کورنيو او بهرنيو حوادثو په اړه مطالب خپرېدل، مقالې او 

يکونه يې تر ډېره حده د اسالمي امت د يووالي، پرمختګ او عظمت په اړه وې سرل

چې له افغاني روحيې او روان وضعيت سره سم يې تحليلولې او ذهنيتونه يې پرې 

 روښانول.
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ل نېټه ۳/۳۱/۳۱۳۳: دا اونيزه خپرونه د دوشنبې په ورځ په «)بيدار(اتحاد اسالم». ۳

وم په مديريت د چاپ نېکمرغي ترالسه کړه، په په مزار شريف کې د حافظ عبدالقي

دري او پښتو سربېره يې کله په ترکۍ ژبه هم مطالب خپرول. په دې اونيزه کې زياتره 

خبرونه، مقالې او تبصرې خپرېدلې، چې عمومي منځپانګه يې د اسالمي امت د 

هم د  ېيووالي، ويښتابه او د افغانستان د خپلواکۍ په اړه وه خپل لومړنی سرليک ي

تر عنوان الندې په حمد او ثنا پيل او د خپلواکۍ  (مخ۳ :۸)«بسم الله الرحمن الرحيم»

ګټلو په وياړونو، د شاه غازي په ستايلو او د جريدې په موخو اوږد کړی دی چې له 

دې څخه يې مرامونه او ارمانونه ښه جوتېږي چې اطالعي، ادبي، سياسي، تعليمي، 

خلکو د پرمختګ او سوکالۍ روحيه لري؛ دې روحيې په ټولنه ويښوونکي او د هېواد او 

 کې د خپلواکۍ په فضا کې د لوړو آبادوونکو افکارو ذهنيت خپراوه.

صالح محمد  يد مولو  کال په کندهار کې ل۳۱۳۳: دا جريده په «طلوع افغان». ۳

ه سخپره شوه چې نښان يې د نوم تر څنګ د دوو متقاطعو تورو له پا هوتک په مدیریت

د غنمو د وږي جوغه لرونکې خولۍ تر شا د لمر څرک انځور شوی دی. دغه نښان د 

جهاد، استقالل، وياړ، کرنې او د پرمختګ څرک ذهنيتونه خوروي. مطالب يې هم له 

نښان سره سم د خپلواکۍ ساتلو، وياړونو، د شاه ويناوو، تعليم او روزنه، او کورني او 

ه اونيزه بڼه ترې خبروله او خپلې اغېزې يې په بهرني خبرونه وو چې ټولنه يې پ

 ذهنيتونو ښندلې.

 په مدیریت شېر احمدد نېټه  ۱۲کال د دلوې په  ش۳۱۳۳دا جريده د  «اصالح». ۳

ښار کې خپره شوې، د نوم له پاسه يې بسم الله الرحمن الرحيم او تر نوم  خان آبادپه 

آيت ليکل شوی  (۳۳)الحجرات:«فَأَْصلُِحوا بَيَْن أََخَويْكُمإِنََّما الُْمؤِْمنُوَن إِْخَوةٌ »الندې يې 

او ترې ښکته د دې آيت له معنی سره سم د دوو تنو السونه د مصافحې په حالت کې 

ليدل کېږي چې له دې څخه يې مرام د ټولنې اصالح، د اسالمي امت پيوستون او 

ن رحيم تر عنواسوکالي څرګندېږي لومړنی سرليک يې هم د بسم الله الرحمن ال

 الندې په همدې اړه ليکل شوی دی.

د پورتنيو خپرونو منځپانګې او حتی نومونه هم د استقالل او آزادۍ روحيه او د 

استعمار پر وړاندې د مبارزې انعکاس څرګندوي چې په لومړنيو عنوانونو کې د 
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ګند ر خپلواکۍ په ګټلو او ساتلو کې د استقالل د لسيزې د مطبوعاتو رغنده رول څ

 شو.

 په پالزمېنه او واليتونو کې ځانګړې تخصصي چاپي خپرونې -پنځم

 ځينې ځانګړې يا تخصصي چاپي رسنۍپه اماني دوره کې د پورتنيو خپرونو تر څنګ 

 : چې په الندې ډول وړاندې کېږيل شوې ــــــهم پي

 کابلنېټه په  ش۳/۱/۳۱۲۷: دا اختصاصي مياشتنۍ مجله په «رف معارفـــمع». ۳

د هماغه وخت د پوهنې وزارت له خوا خپرېدله،  ن په مدیریتيد محمد حس کې

منځپانګه يې علمي، ښوونيزه او روزنيزه وه چې د ګټورو علمي مطالبو په خپرولو يې 

رف ـــمعد معارف د ښوونکو، منسوبينو، زده کوونکو او مينوالو ذهنيتونه روښانول. 

درلودې او له همدې کال راهېسې له ل کال پورې خپرونې ۳۱۳۳مجلې تر  معارف

 خپرونو پاتې شوه. 

يخي، علمي، ادبي، اجتماعي، اخالقي او تربيوي مياشتنۍ تار :«ينۀ عرفانئآ ». ۳

خپرونه چې د پوهنې وزارت د معرف معارف مجلې له بندېدو څخه درې کاله وروسته 

ي له ونکي پالو په جوزا کې يو ځل بيا د پوهنې وزارت د دارالتأليف د ليک هـ ل۳۱۳۱

کې له چاپه راووته او د دې برخې د مينوالو تندې  کابلخوا بله اختصاصي خپرونه په 

په نوم د « عرفان»يې خړوبولې، چې له ځينو ځنډونو سره سره اوس هم دغه مجله د 

 پوهنې وزارت له خوا د قدر وړ مطالبو په لرلو سره خپرېږي.

کال په حمل مياشت کې د  ل۳۱۳۷: دا پنځلس ورځنۍ جريده چې د «مكتب». ۳

کې چاپ او خپره شوه،  کابلپوهنې وزارت له خوا د جالل الدين طرزي په مديريت په 

دغه جريده په دوو مخونو کې د مکتبونو د زده کونکو لپاره د تربيتي او روزنيزو مطالبو 

 په لرلو سره خپرېدله.

د مياشتې په لومړۍ  د عقرب هـ ل۳۱۳۳: دا مياشتنۍ مجله د«مجموعۀ عسكريه» ۳

پره خ لطيف خان غنډمشر په مديريتلد عبدانېټه د حرب وزارت له خوا په کابل کې 

ئِْن لَِئْن َشَكرْتُْم أَلَِزيَدنَُّكْم َولَ »شوه چې د نوم له پاسه يې دا مبارک آيت ليکل شوی دی

ۀ مجموع»خوا د  ل کال څخه را پدې۳۱۳۲(  له ۸ابراهيم:«)كََفرْتُْم إِنَّ َعَذاِبي لََشِديد

په « اردو»مجله اوس د  دفاع وزارت په نوم خپره شوې ده خو د اوسني «اردوی افغان

 نامه خپرېږي.
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د  د قوس مياشت کې کال ل۳۱۳۱: دا مياشتنۍ خپرونه د «مجموعۀ صحيه»او . ۳

د  تياد هېواد د روغ چاپېده په مدیریت يفياو وروسته د عبدالرشید لط يميحسن سل

ت له خوا د يوې جيبي مجلې په بڼه خپرېده؛ د دې مجلې د مطالبو مستقل مديري

ليکواالن اکثراً ډاکټران وو چې په طبي مسايلو يې د پام وړ مطالب او اطالعات لیکل 

 او په وړيا توګه لوستونکو ته وېشل کېده.

 په اماني دوره کې د راډيويي خپرونو پيل -شپږم

ې كال ک م۳۲۱۳= ل۳۱۳5مرسته په  تخنيکي يو د آلمان هېواد پهډد افغانستان را

دغه وخت د غازي امان الله خان ( مخ0١١ :0۱په خپرونو پيل وكړ)مترو څپو  ۱۱۳په 

زمانه وه چې د راډيويي خپرونو په پیل کې يې کورني او بهرني خبرونه او ټولنيز 

د عامه ذهنيتونو د تنوير په برخه كې  موضوعات خپرول. په هېواد کې راډيويي خپرونو

ې چ خپل غږ رسوالى شو و وګړو لپاره همستره ونډه درلودله ځكه دې وسيلې د نالوست

 .په ټولنه د رسنيو اغېزې ال پسې زياتې او موخو ته د رسېدو الره ډېره لنډه شوه

 په اماني دوره کې مطبعې -اووم

ه مخکې هم يو شمېر مطبعې رامنځ ته که څه هم د امیر امان الله خان له زمانې څخ

عو او ځينې نورو مطب« عنايت»شوې وې او د دار السلطنت په سنګي مطبعې سربېره 

هم په کابل کې علمي فرهنګي آثار چاپول، خو د امير امان الله خان په دوره کې د 

مطبعو او د طباعت چارې ال فعالې شوې او د څرنګوالي او څومره والي له نظره د 

 .(مخ۱۳ :۳۲.)اد مطبوعات ډېر پرمختګ ته ورسېدلهېو 

د شاه امان الله خان په زمانه کې د جريدو او خپرونو تر څنګ د هېواد په پالزمېنه او 

واليتونو کې دولتي او آزادو مطبعو هم په فعاليت پيل وکړ او په پايله کې يې ګڼ شمېر 

ه ملې څخه به د بېلګې پخپرونو او کتابونو د چاپ نېکمرغي وګټله، چې د هغو له ج

، «شركت رفيق» ،«امان افغان مطبعه»، «دولتي مطبعه» :توګه دا مطبعې يادې کړو

د »، او «د معارف وزارت مطبعه»، «مطبعۀ دانش» ،«مطبعۀ كاظمي»، «مطبعۀ انيس»

په کابل کې د چاپ د فعاليت ډګر ته را ووتلې. « وزيرانو د شورا د دار التحرير مطبعه

الح اص»، «بیدار مطبعه»، «اتفاق اسالم»، «طلوع افغان»واليتونو کې د  همدارنګه په

مطبعو په ترتیب سره په کندهار، هرات، « نسیم سحر»او « غازی مطبعه»، «مطبعه

 :۲)مزارشریف، خان آباد، خوست، جالل آباد او جبل السراج کې چاپي فعاليت درلود
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و خپرولو کې يې اغيزناک رول چې د چاپي رسنيو او کتابونو په چاپولو ا (مخ۱۱۷

 تثبيت کړ.

همدا ډول په دې دوره کې د بيان آزادۍ او د هغه په پايله کې ټولو رسنيو په ټولنه 

کې د پوهنې، روزنې، علم، ادب، فرهنګ، عامه پوهاوي، سياست، اقتصاد، او د 

 اطالعاتو په ډګرونو کې د پام وړ پرمختګونو ته الره هواره کړه.
 

 پايله

غازي امان الله خان په زمانه کې د مطبوعاتو د لومړنۍ نظامنامې په د شاه  -

رامنځ ته کېدو سره رسنيو آزادي ترالسه کړه؛ ګڼ شمېر رسمي، اختصاصي او 

 آزادو رسنيو په خپرونو پيل وکړ او د چټک پرمختګ الره يې خپله کړه.

د  هد استقالل د لسيزې مطبوعاتو د خپلو ويښوونکو مطالبو په خپرولو سر  -

استقالل په ګټلو، ساتلو او د هېواد او سيمې هېوادونو د وګړو په را ويښولو کې 

 يې اغېزناک رول درلود.

د اماني دورې رسنيو د ټولنې په عامه ذهنيت کې محبوبيت، اغېز او لوړ اعتبار  -

درلود او مهم علت يې په دې کې ليدل کېږي چې خپرونو د ټولنې له اړتياوو، 

 غوښتنو، حاالتو او شرايطو سره سم خپرونې درلودې. باورونو، فرهنګ،
 

 وړانديزونه

پرونې يې ودرېدلي د دولتي او خمطبوعات چې  هغه  د استقالل د لسيزې .۳

 خصوصي ډګرونو له لوري بېرته را احياء او خپاره شي.

اوسنۍ رسنۍ دې هڅه وکړي چې د هغه وخت له رسنیو څخه په الهام د  .۱

او فرهنګ سره سم د زمان له اړتياوو، غوښتنو، شرايطو، افغاني ټولنې له باورونو 

 وضعيت او حاالتو په نظر کې نيولو سره خپلې خپرونې خپرې کړي.
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 مأخذونه

 قرآن کريم. .۳

م دور پښتو چاپ(، د افغانستان د علومو اكاډمۍ د هالمعارف)دو  ةآريانا داير  .۱

 هـ۳۱۷۱ كابل،-د نبراسكا مطبعه لومړى ټوك، ة المعارف د مركز رياست،داير 

 ل كال.

په افغانستان كې د ژورناليزم تاريخچه، ژباړنه او سمونه:  .محمد كاظم آهنګ، .٠

حبيب الله رفيع، د اطالعاتو او كلتور وزارت د تاريخ ټولنې د خپرونو پرلپسې 

 ل. هـ۳۱۲۱، دولتي مطبعه، ۳۳۷نومره 

، اتحادیۀ اول استقاللمطبوعات افغانستان در دهۀ  .محمد كاظم آهنګ، .۱

:مطبعۀ دولتی، کابل، ٠9٣( شمارۀ مسلسل 95ژورنالیستان افغانستان)

 ش. هـ۳۱69

گ، محمد کاظم. سیر ژورنالیزم در افغانستان، چاپ سوم، بنگا انتشارات آهن .۲

 هـ ش.۳۱۷۱میوند: پیشاور دهکی نعلبندی بازار قصه خوانی، 

تان کې د ژورناليزم بهير، ، محمد کاظم؛ حبیب الله رفیع. په افغانسگآهن .۱

 هـ ل.۳۱۲۱دويم چاپ، مومند خپرندويه ټولنه: جالل آباد، 

لومړی کال، لومړۍ ګڼه، د دوشنبې  ،«بسم الله الرحمن الرحيم»اتحاد اسالم،  .١

 .هـ ل۳/۳۱/۳۱۳۳ورځ، 

 .ش هـ۳۱۲۷ /۱۱/۳،ده افغانان کابل ۀ اول،سال اول، شمار  ،امان افغان .٣

 ش. هـ۱۱/۱/۳۱۲۷شمارۀ سوم، امان افغان، سال اول،  .۲

 ش. هـ۳۸/۷/۳۱۲۷م، هشتامان افغان، سال اول، شمارۀ  .۳۳

 .ـ له05/9/۳۱۳۱انيس، لومړى ګڼه، لومړى كال،  .۳۳

تنوير، محمد حليم. تاريخ و روزنامه نگارى افغانستان، ناشر: انستيتوت  .۳۱

تحقيقات و بازسازى افغانستان در هالند، چاپ: مركز نشرات اسالمي صبور، 

 .ل كال ـه ۳۱۸۷

اول، ، شمارۀ اولسال  ،«بسم الله الرحمن الرحیم، عرض مقصد»ثروت،  .۳۱

 هـ ش.۳/۲/۳۱۳۱
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 هـ ش.۳/۲/۳۱۳۱اول، ، شمارۀ اولسال  ثروت، .۳۱

: گوزارت اطالعات و فرهن، بررسی وضع مطابع عصر افغانی. فرزانه، حبیبی .۳۲

 .۱۳هـ ش، ص۳۱۲۳چاپ مطابع آزادی، کابل، 

هـ  ۳۱۱۱انیس، د انیس نشراتی مؤسسه، رفیق، محمد بشیر. کتاب سال  .۳۱

 .ل کال

ی پیشینۀ فرهنگ -نگاهی به اوضاع فرهنگی عصر امانیهزماني، خير محمد.  .۳۸

 .ل كال هـ۳۱۷۲ګڼه،  ۱قبل از دورۀ امانیه، مجلۀ علمی پوهنتون کابل، 

ۀ اعلیحضرت معظم غازی عیناً خطب»، امان افغان. غازی، شاه امان الله خان .۳۷

روز دوشنبه، ، ۱۱سال ششم، شمارۀ  ،«فه نبویدر جامع خرقه شری

 هـ ش.۳/۲/۳۱۳۱

، کامل دو جلدی ۀدور غبار، میر غالم محمد. افغانستان در مسیر تاریخ،  .۳۲

 ب،کت ۀمطبع, ریاست نشرات وزارت اطالعات و کلتور: چاپ افسیت اولچاپ 

 .هـ ش۳۱۸۳ ،افغانستان -كابل

المسک و العنبر فی خطب المنبر، الطبعة الرابعة، المکتبة  .عائض ،القرني .۱۳

 م.۱۳۳۱هـ ق=۳۱۱۸الرياض،  :العبيکان

منیب، احمد.  سیر مطبوعات در افغانستان، مؤسسۀ انتشارات االزهر،  .۱۳

 هـ ل كال.۳۱۷۲افغانستان،  -کابل

د انيس ملي جريده او د عامه ذهنيتونو په روښانولو کې  .ناظم، محمد داود .۱۱

م چاپ، د افغانستان د علومو اکاډمي: د انتشارات رسالت یونډه، دود هغې 

 هـ ل.۳۱۲۱ چاپ، کابل،

ناظم، محمد داود. منبر د عامه رسنيو يوه اغېزناکه وسيله، د افغانستان د  .۱۱

علومو اکاډمۍ علمي تحقيقي پروژه: د علومو اکاډمۍ کتابتون د ثبت 

 هـ ل.۳۱۲۱، کابل، ۸۱۱شمېره:

 :ابل الرښود، مهتمم: احمد اسامه، وحدت کتابتونوحدت، احمد شاه. ک .۱۱

 هـ ل.۳۱۲۱کابل، 
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 «عزیزي»څېړنیار عبدالقهار 

 

 د نکاح، واده او سنتګرۍ نظامنامې ته لنډه کتنه  

 لنډیز

افغانستان له ډېر پخوا راهیسې د هر ډول ناوړو دودونو د مخنیوي په موخه خورا ښه 

او مناسب قوانین درلودل. له دې ډلې څخه د غازي امان الله خان د واکمنۍ پر 

مهال بېالبېل قوانین تدوین او نافذ شول. په دې برخه کې د نکاح، واده او سنتګرۍ 

ځایه اړوند مقررات او احکام یې درلودل او د بېنظامنامه، هغه قانون و چې د کوژدې 

لګښتونو مخنیوی یې کاوه. ددې ترڅنګ د واده لپاره یې موزون او ضروري مواد لرل 

 چې واده یې قانونمند کاوه او د کورنیزو شخړو او النجو مخنیوی یې کاوه. 

ېړل مقررات وڅپه دې مقاله کې به له کوژدې شروع تر واده او بیا له واده وروسته اړوند 

 شي چې د غازي امان الله د واکمنۍ پر مهال نافذ و.

 سریزه

کورنۍ د ټولنې اساس او بنسټ دی. د کورنۍ تشکیل او جوړولو له پاره بنسټ نکاح 

، شهواني ته کیږيګڼل کیږي. له ازدواج څخه کورنۍ تشکیلیږي، توسل او تولد رامنځ

 ه کورنۍ سالمه وه، نو ټولنه سالمه اوغرایض مشبوع کیږي او ټولنه پراختیا مومي. ک

 کله چې ټولنه سالمه شوه بیا هېواد د پرمختګ پر لور چټک ګامونه اخلي.

غازي امان الله خان د هېواد د پرمختګ له پاره د سمونونو او اصالحاتو په درشل 

و ته کولو په موخه یې یکې کورنۍ ته ډېره پاملرنه کړې او د سالمې کورنۍ د رامنځ

ځانګړی قانون جوړ کړ چې کورنۍ سالمه، ټولنه اصالح او د هېواد د پرمختګ پر 

 وړاندې خنډونه له مخې لرې شي.

موخه داده چې د هغه وخت نافذه نظامنامه وڅېړل شي او اوسني  د موضوع موخه:

نسل ته دا واضح شي چې افغانستان سل کاله وړاندې قانونمند او اصولو او مقرراتو 
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درلود. ددې ترڅنګ روښانه شي چې غازي امان الله خان په رښتینې  ته ژمن نظام

توګه د هېواد د پرمختګ له پاره د کورنۍ له سمون او اصالح څخه پیل کړی و. د 

قوانینو په برخه کې د سل کاله وړاندې نوښتونو او ابتکاراتو څېړنه او ورڅخه خبرېد 

مو وپتېیله چې روښانه کړل ل له مهمو موضوعاتو څخه ګڼل کیږي، په همدې موخه 

 شي.

دا چې سل کاله وړاندې افغانستان خورا ښه نظام درلود  د موضوع مبرمیت او اهمیت:

او غوښتل یې چې افغانستان د پرمختګ هسکو پوړیو ته ورسوي، نو اړینه ده چې د 

 هغه وخت نافذه نظامنامه هم تر څېړنې الندې ونیول شي.

 تحلیلي میتود څخه ګټه اخیستل-له توصیفي په دې څېړنه کې د څېړنې میتود:

 شوې.

په دې مقاله کې پر واده یا ازدواج، د نظامنامې پر پېژندلو، د نظامنامې پر موخې، له 

یوې څخه د ډېرو ښځو په اړه د نظامنامې پر موقف، پر کوژدې، په بدو کې د نجونو په 

له  رولو او یا منع کولو،ورکولو، د ښځې په میراث اخیستلو، د کونډې واده ته پر مجبو 

واده څخه د مخه لګښتونو، د نکاح تړونکي مال پر اړوند مقرراتو او نورو مهمو موضوعاتو 

راغلو پایلو او وړاندیزونو درلودونکې ده بحث شوی دی. ددې ترڅنګ مقاله د الس ته

 چې په مأخذونو پای ته رسیږي.

 هد نکاح، واده او سنتګرۍ د نظامنامې پېژندن -لومړی

د غازي امان الله خان د واکمنۍ پر مهال نه یواځې لومړنی اساسي قانون )اساسي 

نظامنامه(، بلکې نور قوانین )نظامنامې( هم تدوین شولې او د تقنیني بهیر د پیاوړتیا 

ته کړې. د نورو قوانینو )نظامنامو( په ډله کې په موخه یې بېالبېلې نظامنامې رامنځ

څخه د دفاع قانون )نظامنامه( او د کورنۍ مقررات، چې د د افغانو ښځو له حقونو 

 مخ(۹۱: ۷واده، کوژدې او ولور په برخه کې یې ترتیبات لرل، پاس شول. )

د اعلیحضرت غازي امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د نظامنامو د تدوین او 

ول و. ته کړل شوه چې موخه یې د نظامنامو جوړ ګۍ رامنځجوړولو له پاره یوه جرګه

ښاغلی یوسف هېواد دوست وایي: امان الله خان په الندې ریفورمونو او بدلونونو الس 

 پورې کړ.
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ګۍ د دولت ګۍ جوړول. دغه شورا یا جرګهپه هېواد کې د قانون جوړولو جرګه

د شورا په نوم یادېدله. دغې جرګې چې نیمایي غړي یې انتخابي او نیمایي یې د 

په اصل کې ډېرې ارزښتناکې دندې په غاړه درلودې، لکه: پاچا له خوا ټاکل کېدل، 

د قوانینو )نظامنامو( پرله پسې جوړول او سمون، د دولتي الیحو برابرول، د قانوني 

پروژو څېړنه او د وزیرانو غونډې له تصویب څخه وروسته د پاچا السلیک کولو ته 

ونو غانستان د اړیکو، تړونسپارل، د دولت د بودجې سمون او له بهرنیو هېوادو سره د اف

 مخ(۱۸۲: ۹۱او چارو پرمخ وړل. )

هغه مهال د قانون اصطالح مروجه نه وه، بلکې د نظامنامې اصطالح ورته 

 «د نکاح، واده او سنتګرۍ نظامنامه»کارېدله. د نکاح او واده له پاره هم یوه نظامنامه 

 نوموړې نظامنامې تر سرلیک الندې د ش. کال د وږي په لومړۍ نېټه تدوین شوه.

مادې درلودې او د تميز محکمې د رئیس مولوي عبدالحی په ګډون مولوی محمد  ۱۱

سید، مولوی عبدالخالق صدیقي دیوبندي، مولوی ګلدست او مولوي محمد رفیق له 

لوري چې د لویې جرګې علماء و، السلیک شوې وه. ددې ترڅنګ حکومتي ټاپه پرې 

 هم لګول شوې وه.

دې وروستیو کې د ودونو قانون نافذ شوی دی، خو ال تراوسه په که څه هم په 

« ۍکورن»رسمي جریده کې خپور شوی نه دی. ددې ترڅنګ د عدلیې وزارت په وینا د 

په نوم په یوه بل قانون کار کوي چې ښايي د ودونو قانون ځینې مواد ورته شامل کړل 

ه هوټلونو کې د ودونو په شي. په اوسني نافذ قانون کې ولور منع ګرځول شوی او پ

ډېر مېلمانه  ۰۲۲تړاو هم ځیني مواد لري. په هوټلونو کې د ودونو په تړاو وايي چې له 

افغانیو ډېرېدای نه شي. په هر حال تر دې مهاله د  ۰۲۲نه وي او د خوراک بیه له 

واده قانون په اړه هیڅ څرک نه لیدل کیږي او د بي بي سي راډیو د راپور له مخې ال 

تراوسه د عدلیې وزارت په وېبپاڼه کې خپور شوی هم نه دی، خو په رسمي جریده 

 : بي بي سي(۶کې چاپ او نافذ دی. )

وړاندې تر دې چې د نوموړې نظامنامې اصول او مقررات تر بحث الندې ونیسو، 

 لومړی ازدواج تعریفوو:

 

 



 

471 

 

 آریانا

 ازدواج -دوهم

وضع کړی چې د زوجینو ترمنځ پاره ازدواج هغه عقد دی چې شارع او مقنن ددې له

او  ته کړيد ښځې او مېړه توب اړیکو څخه استفاده او استمتاع په مشروع ډول رامنځ

 مخ(۱: ۹۹د هغوی ترمنځ متقابل حقوق او وجایب مقرر او معین کړي. )

په پورته تعریف کې دوه خبرې ذکر شوي دي: لومړی؛ نکاح هغه عقد دی چې د 

بل څخه استفاده مشروع کوي او د استمتاع حق ورکوي. ښځې او مېړه ترمنځ له یوه 

دوهم؛ د متقابلو حقوقو د ټاکلو او معینولو مسئله ده. د متقابلو حقوقو په تړاو چې 

ته کیږي. خو د ښځه او مېړه پر یو بل کوم حقوق لري، د واده او نکاح له امله رامنځ

غه اساسي موخې دي نسب او تولد او تناسل مسئله، همدارنګه د کورنۍ جوړول ه

چې ازدواج یې له امله مشروع او روا ګڼل شوی دی، خو په پورته تعریف کې په دې 

 اړه کوم څه نه دي ذکر شوي.

مې مادې نکاح د ازدواج تر ۶۲لمریز کال مدني قانون  ۹۵۰۰د افغانستان د 

نوم الندې دا ډول تعریف کړې ده: ازدواج یو عقد دی چې د ښځې او سړي معاشرت 

د فامیل د تشکیلولو په مقصد مشروع کړی او د دواړو خواوو حقوق او واجبات  یې

 مه ماده(۶۲: ۰تنظیموي. )

په پورته تعریف کې بیا درېواړه نقطې په پام کې نیول شوي دي چې هم د ازدواج له  

اخیستل، فامیل یا کورنۍ تشکیلول او ترڅنګ یې د دواړو لوریو څخه مشروع ګټه

 او واجبات دي؛ بحث ورباندې شوی دی. دواړو لورو حقوق

 د نکاح، واده اوسنتګرۍ د نظامنامې موخه -دریم

م. کال کې د کورنۍ په نوم یو ډېر مهم قانوني اقدام ترسره شو او هغه دا ۹۱۱۹په 

چې د واده او نامزدۍ تر نامه الندې مقرره )نظامنامه( ترالس الندې ونیول شوه. پخوا 

ر حبیب الله خان له خوا ځيني اقدامات شوي وو، خو د امان د امیر عبدالرحمن او امی

الله خان اقدامات ستر او هر اړخیز وو. په ماشومتوب کې واده کول او له نږدې اقاربو 

سره واده کول، د اسالم له اصولو څخه مغایر وګڼل شول. په نوې اصولنامه )نظامنامه( 

لل شوه. نوموړي د خپل پالر مثال کې کونډه د مېړه د اقاربو له سلطې څخه ازاده وب

تعقیب کړ، د واده په مراسمو کې په لګښت لکه ولور باندې سخته پابندي ولګېده. 

دغه راز یې د ښځې حق د واده په برخه کې د اپیل یا استیناف له پاره په محکمه کې 
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تثبیت کړ چې که چېرې مېړه په اسالمي اصولو باندې پابند نه وي، د خپل حق 

 مخ(۱۹۷: ۹۲کولی شي. )غوښتنه 

د نظامنامې موخه د هغې له سریزې څرګندیږي. په سریزه کې، که څه هم د 

موخې یا هدف تر سرلیک الندې په څرګنده څه نه دي لیکل شوي، خو له متن او 

منځپانګې یې ښکاري چې د نظامنامې موخه تشکیلوي. لکه څرنګه چې افغاني ټولنه 

خبره ده چې د کورنیو ترمنځ ډېرې شخړې او النجې کې دا بیخي څرګنده او روښانه 

ته کیږي او لویه برخه یې د ښځې او مېړه کورنیو ته د واده د کورنیو اړیکو پر سر رامنځ

له اړوند لګښتونو له امله ورګرځي، نو په همدې خاطر غازي امان الله خان پتیېلې وه 

ړي. اوتریخوالي پرته ژوند وکچې د ټولنې دا اساسي او بنسټيزه برخه دې له شخړو او ت

له بل لوري کورنۍ د ټولنې اساس دی، که سالمه وه، ټولنه سالمه ده او برعکس؛ نو 

 په همدې موخه یې د ټولنې د سالموالي په موخه یاده نظامنامه تدوین کړه.

د نظامنامې موخه د هغې په مقدمه کې ښه روښانه کیږي: دا چې ډېری شخړې د 

ندو معامالتو له لګښتونو او د ښځو په حق کې د مېړونو له ظلم او نکاح او واده د اړو 

تېري څخه راپېښېږي، نو د ظلم د له منځه وړلو، د شخړو د هواري او د ښځو د حقوقو 

د برابرۍ له پاره چې له اسالمي شریعت سره مطابقت او حنفي مذهب سره سمون 

 : مقدمه(۰ته کوو. )لري، الندې قواعد رامنځ

 ه یوې څخه د ډېرو ښځو په اړه د نظامنامې موقفل -څلورم

اسالم یوه نارینه ته په یوه وخت کې تر څلورو ښځو نکاح جواز ورکړی دی او د خپلې 

خوښې مطابق کوالی شي چې یوه، دوه، درې یا څلور ښځې په نکاح کې کړي، مګر 

« التدع»دا حق یې مطلق نه دی ګرځولی، بلکې قیود او شروط یې ورته ایښي دي او 

یې تر ټولو الزم او مهم اصل ګڼلی دی. که کوم نارینه د ټولو ښځو ترمنځ عدالت 

قایمولی شي، نو بیا دې له یوې څخه ډېرې ښځې په نکاح کړي. په دې اړه الله تعالی 

 په خپل سپېڅلي کالم کې فرمایي:

لَُكْم ِمَن النَِّساِء َمثْنَٰى َوثُ اَلَث  َوإِْن ِخْفتُْم أاَلا تُْقِسطُوا ِفي الْيَتَاَمٰى فَانِْكُحوا َما طَاَب 

 َذٰلَِك أَْدنَٰى أاَلا تَُعولُوا ۖ  فَِإْن ِخْفتُْم أاَلا تَْعِدلُوا فََواِحَدًة أَْو َما َملََكْت أَيَْمانُُكْم  ۖ  َوُربَاَع 

 (۵)النساء: 
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ژباړه: او که ویریږئ، تاسې چې به ونه کړای شئ عدل انصاف په )حق د( یتیمانو  

کې نو په نکاح سره واخلئ تاسې )نورې( هغې ښځې چې خوښې )حاللې( وي تاسو 

ته له ښځو دوه او درې او څلور، نو )بیا که( ویریږئ تاسې چې عدل )انصاف برابري( 

، نوبت او نورو کې( نو یوه )اصیله کوئ( به ونه کړای شئ )د ښځو په منځ کې په نفقه

یا هغه وینځي چه مالکان شوي دي د هغو )وینځو( ښي السونه ستاسې )تاسې یې 

مالکان یئ(. دا )نکاح د یوې اصیلي د ډيرو وینځو( ښه نږدې ده دې ته چې ظلم ونه 

 مخونه(۰۱۶-۰۱۸: ۱کړئ تاسې )او یو جانب ته متمائل نشئ تاسې!( )

تاکید شوی او له یوې څخه د ډېرو نکاحو له پاره یې بنسټيز دلته په عدالت 

اصل ګڼلی دی. د نظامنامې په لومړۍ ماده کې هم د همدې عدالت اصل ته ګوته 

نیول شوې او پورته ذکر شوی آیت کریمه یې د دلیل په توګه راوړی دی. وروسته بیا 

تعالی د امر  داسې دوام ورکوي: فلهذا په  دې صورت کې هر مسلمان چې د څښتن

خالف وکړي، د دواړو جهانونو د تاوان المل به یې شي، په همدې بنسټ د حضرت 

حق جل علی شانه د قرار پر بنسټ امر کوو، ای زما رښتینی رعیته! پورته حکم ته ژمن 

اوسئ که تاسو عدالت کوالی شئ، نو دوه ښځې یا درې ښځې یا څلور ښځې وکړئ، 

وه ښځه درته بسنه کوي، ځکه له عدالت پرته د دوه او که عدالت نشئ کوالی، نو ی

 ماده(. ۹: ۰ښځو لرل ډېره ګناه لري. )

په پورته ماده کې افغان وګړو ته په هغه صورت کې له یوې څخه د ډېرو ښځو 

جواز ورکړل شوی و، چې عدالت یې ترمنځ کوالی شوای. که به چا له یوې څخه ډېرې 

اوه نو بیا محکمې نوموړی کس په تعزیري ښځې درلودې او عدالت یې ترمنځ نه ک

محکوماوه. ددې ترڅنګ که مېړه د دا ډول ښځو محکمې ته له تګ څخه  1مجازاتو

خنډ واقع کېده، هغه کس هم مجازات کېده، د نظامنامې دوهمه ماده په دې اړه 

وایي: هغه کسان چې دوه یا درې یا څلور ښځې ولري او یا یې اوس په نکاح کړي، د 

شریعت مطابق عدل او مساوات ونه کړي او محکمې ته خبر ورسیږي، له  اسالمي

ثابتېدو وروسته په تعزیري مجازاتو محکومیږي. او هغه کسان چې په پورته ذکر شوي 

عدل او مساوات سربېره، په زور او شدت سره د دا ډول عارضو ښځو محکمو ته د تګ 

                                                 
تعزیري مجازات، له حدودو او قصاص پرته جرایمو له پاره جزاګانې د تعزیري جزاګانو په نوم یادیږي. فقهاوو 1 

 د نوموړو مجازاتو واک اسالمي حاکم ته ورکړی دی.
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ښځو مانع وګرځي، په تعزیري خنډ وګرځي یا یې ولي په زور او شدت سره د عارضو 

 ماده(.۱: ۰ډول په جزا محکومیږي )

دلته یو څه چې ګونګ دي، هغه د تعزیري مجازاتو اندازه ده، ددې ترڅنګ د 

عدل او مساوات اندازه هم له امکانه لرې ده چې اندازه دې کړای شي. دا چې له 

ه نه ې سرغړونعدالت او برابرۍ څخه کومې برخې سرغړونه وګڼل شي او تر کومې کچ

ده او څرنګه به ثابتیږي، روښانه نه ده او ګونګه پاتې ده. ددې ترڅنګ چې په یو چا 

تر کومې کچې تعزیري مجازات وضع کیږي، کوم ځانګړی حد یې ورته نه دی ټاکلیو 

 بلکې قضات یې خالص الس پریښي ترڅو د خپلې خوښې تعزیري مجازات پلي کړي.

د واکمنۍ پرمهال له یوې څخه د ډېرو ښځو  ویل کیږي چې د غازي امان خان

په لرونکو باندې مالیه وضع شوې وه. محمد اکبر کرګر په خپله مقاله کې دې موضوع 

ته اشاره کړې ده: د امان الله خان په دوره کې د واده قانون )نظامنامه( یا د نکاح 

یوې ښځې نظامنامه )هماغه د نکاح، واده او سنتګرۍ نظامنامه( تدوین شوه چې د 

ل نامې لر لرل یې هڅول او د دوهمې ښځې لپاره یې قید او مالیه ټاکلې وه. د نکاح

یې د واده لومړنی شرط باله چې دا مسایل له اسالمي قانون سره دومره همآهنګ نه 

 مخ(۱۹۱: ۹۲و. )

ددې ترڅنګ ښاغلی محمد اکرم عثمان هم په خپله مقاله کې له یوې څخه د 

اشخاصو باندې دولتي مالیې اېښودلو ته اشاره کوي، خو په ډېرو ښځو په لرونکو 

نظامنامه کې د نقدي مجازاتو یا دا ډول مالیې په اړه کومه یادونه نه وه شوې. نوموړی 

وایي: او له هغو سړو به ځانګړې مالیه اخیستل کېده، چا به چې له یوې څخه ډېرې 

او څلورمې ښځې په  ښځې درلودې. په دې ډول چې یو سړی به د دوهمې، دریمې

خاطر مجبور و چې دولت ته یوه اندازه  پیسې ورکړي. د نوموړې مقررې )نظامنامې( 

وضع کول له یوې څخه د ډېرو ښځو د نکاح په مخنیوي کې اغېزمن واقع شول او 

ډېرو سړیو د مالیاتو له وېرې په یوې ښځې بسنه وکړه. په لنډ ډول نوموړي قانون 

 تړ په برخه کې الندې مواد درلودل:)نظامنامې( د ښځو د مال 

الف: د نکاح د تړون څرنګوالی، د مهر ورکړه له حکومتي اوامرو سره سم، په 

 پاڼه کې ذکر کېده؛نکاح

 ب: د منقول مال په توګه د ښځو په میراث وړل ممنوع شول؛
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او له طالق وروسته ښځې بل  2ج: د ښځو له لوري د طالق غوښتنه روا وبلل شوه 

 والی شو؛مېړه ک

 مخ(۹۹۶: ۸د: د اړخونو له خوښې پرته ازدواج ممنوع شو. )

د صغیرې نکاح په حنفي فقه کې د ولي په امر جواز لري او کوم ممانعت نه دی 

ایښودل شوی، خو له بلوغ وروسته بیا دواړه  لوري حق لري چې یا نکاح قبوله او یا 

ړی شوی او دریمه ماده یې یې هم رد کړي. دې مسئلې ته په نظامنامه کې ځای ورک

ماده( مګر د مادې له ۵: ۰وایي: د صغارت د وخت نکاح له بلوغ وړاندې جواز لري. )

وروستي متن څخه داسې ښکاري چې له دې نظامنامې وړاندې د صغیرانو نکاح 

ممنوع ګرځول شوې وه. په نظامنامه کې وروسته بیا وایي، لکه څرنګه چې د صغیرانو 

د شخړو او النجو المل ګرځي نو په همدې خاطر مې موقوفه  نکاح ستاسو ترمنځ

وګرځوله. له دې متن څخه داسې بریښي چې ګواکې امان الله  خان په لومړي سر 

کې د صغیرانو نکاح ممنوع ګرځولې وه، خو ښايي د عام ولس له غبرګون سره  مخامخ 

دی.  جواز ورکړی شوې وي، او بېرته یې خپله پرېکړه اخیستې او دا ډول نکاح ته یې

ددې ترڅنګ ډاکټر محمد اکرم عثمان په خپله مقاله کې دې موضوع ته داسې اشاره 

کړې ده: همدارنګه د نوموړي )غازي امان الله خان( په هڅو له نابالغې جنۍ سره 

م. ۹۱۱۰مخ(. وروسته بیا په لمنلیک کې کاږي: دا قانون په ۹۹۰: ۸واده ممنوع شو )

: ۸ځکه روحانیونو او ښي السو، امیر تر فشار الندې راوستی و. )کال کې له منځه والړ 

 مخ(۹۹۰لمنلیک، 

 کوژده -پنځم

د افغانستان مدني قانون کوژده د نکاح ژمنه ګڼي او دواړو لوریو ته یې دا حق ورکړی 

دی چې کوالی شي له واده وړاندې له خپلې ژمنې الس په سر شي. کوژده د ازدواج 

، د عقد دواړه خواوې کولی شي چې ورڅخه منصرف شي. له وعدې څخه عبارت ده

 مه ماده(.۶۰: ۰)

کوژده په نظامنامه کې تر بحث الندې نیول شوې وه، خو کوم ځانګړی تعریف یې ورته 

نه درلود. د کوژدې په اړه په نظامنامه کې ځينې مقررات وضع شوي وو چې کوژده 

                                                 
د نظامنامې په متن کې په دې ډول کوم څه نه وو ذکر شوي، څرګنده نه ده چې ډاکټر محمد اکرم عثمان 2 

 له کومه کړي.دا معلومات 
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ي په موخه یې حدود او قیود ټاکل یې قانوني ګرځولې وه او د ډېرو لګښتونو د مخنیوي

وو. د نظامنامې څلورمه ماده په عمومي ډول د کوژدې په اړه ده او د شیرین خورۍ 

نوم یې ورکړی دی. ورپسې په همدې ماده کې د نکریزو شپې یادونه شوې ده چې 

ځيني قیدونه یې ددې شپې له پاره وضع کړي دي. ښه به وي چې دا ماده رانقل 

ډول داسې دود دی چې لومړی خوږه کاسه ترسره کیږي او دا د  کړو: په عمومي

کوژدې په نوم بلل کیږي. له څه مودې وروسته یې یوه شپه د نکریزو شپې په نوم 

ټاکله او د هغې شپې په سبا به خلک راټولېدل او نکاح به یې تړله. په دې ډول لومړی؛ 

ېدله او دریم؛ شخړو او دواړو لوریو ته سختي پېښېدله، دوهم؛ بې ځایه ښندنه ک

دعواوو ته خبره رسېدله، نو پر همدې بنسټ خوږه کاسه چې د کوژدې په نوم بلل 

کیږي په مطلق ډول مو منع کړه، یعنې هر څوک چې د وصلت خیال لري، لومړی 

دې د دواړو لوریو خپلوان د ښځې او نارینه په خوښه خپلمنځي خبرې وکړي او وصلت 

ډول په خوږه کاسه کې چې له یو څو نږدې خپلوانو او دې ترسره کړي، په همدې 

نکاح تړونکي مال امام او شاهدانو پرته بل څوک ورکې شتون نه لري، بل ډول نکاح 

مطلقه بنده ده. دا چې نکاح له پورته امر کړای شوې قاعدې سره سمه وتړل شوه، که 

ه وروسته دې سمدالسمنکوحه بالغه وه سم له واره دې یې واده وشي او له مهر اخیستو 

ناکح ته وسپارل شي او که بالغه نه وه، نو جواز لري چې منکوحه دې د ولي یا وصي 

په کاله کې واوسي، هر وخت چې دواړه لوري راضي شول، واده دې په ښه او خوښ 

 ماده( ۰: ۰ډول وکړي، چې په وصلت کې رغبت او په اوالد کې برکت ومومي. )

 

 په بدو کې ورکول -شپږم

افغاني کلتور کې ناوړه دود په بدو کې د جلۍ ورکول دي. دا چاره له عدالته ډېره  په

لرې ده چې جرم هلک کړی وي، خو مجازات یې خور یا لور ګالي. اسالم له ډېر پخوا 

والي اصل ته پاملرنه کړې او پلي کول یې حتمي دي. راهیسې د مجازاتو د شخصي

للِّه أَبْغی َربّاً َو ُهَو رَبُّ کُلِّ َشْیء َو التَْکِسُب کُلُّ نَْفس قُْل أَ َغیَْر ا څښتن تعالی فرمایي:

 ُفونَ لِ إاِلّ َعلَیْها َو التَِزُر واِزرٌَة ِوْزَر أُْخرى ثُما إِلى َربُِّکْم َمْرِجُعُکْم فَیُنَبِّئُُکْم ِبما کُنْتُْم فیِه تَْختَ 

نفس مګر )ضرر یې دی( پر ژباړه: او کسب نه کوي )د بدۍ( هیڅ یو ( ۹۶۰)االنعام: 

)ذمه د( ده، او نه باروي هیڅ نفس ګنهګار ګناه د بل نفس )بلکې هر څوک خپل بار 



 

411 

 

 آریانا

وړي(، بیا خاص طرف د رب ستاسې ته بېرته ورتلل ستاسې دي )په قیامت کښې( نو 

خبر به کړي تاسې په هغه شي چې وئ تاسې چې په هغه کې به مو اختالف کاوه )په 

مخ( په پورته آیة شریف کې په څرګنده د جرم ۸۰۲: ۱امورو کې(. )دنیا کې په دیني 

شخصي والي پرنسیپ تر سترګو کیږي. په دې معنی چې هر څوک د خپلو اعمالو 

مسئول دی. که جرم هر کس کړی وي، باید په خپله هغه مجازات کړل شي او بل 

 څوک یې پر ځای مجرم ونه ګڼل شي او مجازات ورنه کړل شي.

افغانستان جزا کوډ هم نوموړی اصل منلی او په خپله نهمه ماده کې  دغه راز د

یې د جرم او جزا د شخصي والي پرنسیپ د یوه اصل په توګه ذکر کړی دی. په دغه 

ماده کې لیکل شوي دي: جرم شخصي عمل دی او پر هغه مرتبه جزا بل شخص ته 

 مه ماده(۱: ۵سرایت نه کوي )

له انسانیت لرې چاره ګڼل کیږي او په بده  ددې ترڅنګ په انساني ټولنه کې

سترګه ورته لیدل کیږي. انسان تر خپلې وسې باید د دا ډول چارو د مخنیوي او له 

 منځه وړلو هڅه وکړي او اوسمهال دا ناوړه دود په افغاني ټولنه کې په ورکېدو دی.

وړه دود هم په اماني دور کې نورو ناخوالو ته د پام او له منځه وړلو تر څنګ دا نا

په پام کې نیول شوی و، چې باید له منځه یووړل شي. د نظامنامې په شپږمه ماده 

کې په کلک ډول د دې عمل مخنیوی شوی و او ممنوع ګرځول شوی و چې په بدو 

په بدو کې ورکولو دود یا په جبر او زور »کې د نجونو یا ښځو ورکول ناوړه  عمل دی. 

پل شخصي عیال ګڼل په مطلق ډول منع او موقوف سره د ښځې په میراث وړل او خ

 : شپږمه ماده(۰«. )دي

 د ښځې په میراث وړل -اووم

له بده مرغه د نورو ناوړو دودونو ترڅنګ دا فکر هم شته چې ښځه په میراث وړل 

کیږي. ځينې وختونه مېرمنې ته د شخصي مال په سترګه کتل کیږي او آن له 

ان الله خان د واکمنۍ پر مهال د دې ناوړه دودونو انسانیته یې لرې ګڼي. د غازي ام

د له منځه وړلو له پاره  په کلکه مبارزه کېده او په نکاح، واده او سنتګرۍ نظامنامه 

کې یې ځای ورکړی و. د نظامنامې شپږمې مادې په زور سره د ښځې په میراث وړل 

..یا په جبر او زور ».او په شخصي ډول خپله موروثه ګڼل ممنوع او موقوف ګرځولي و. 
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سره د ښځې په میراث وړل او خپل شخصي عیال ګڼل په مطلق ډول منع او موقوف 

 : شپږمه ماده(۰«. )دي

ددې ترڅنګ یو بل ناوړه دود هم شته چې کونډه باید حتماً د خپل مېړه د کورنۍ یو 

ور د غړی په نکاح کړي او د ملکیت په سترګه ورته کتل کېدل، له نېکه مرغه په اماني

کې د کونډو په میراث وړل او په جبر سره نکاح ته مجبورول منع کړای شوي و او چا 

نه شو کوالی چې کونډه له مېړه یا بل واده کولو څخه منع کړي. په اوومه ماده کې 

کونډه او مطلقه )طالقه کړای شوې( ښځه دې څوک له مېړه کولو په وېرې او »وایي 

 ده(ما ۷: ۰«. )ډارولو منع نه کړي
 

 له واده څخه وړاندې لګښتونه -اتم

ځینې رواجونه له واده وړاندې په ناوې او زلمي باندې یو لړ مصارف او تحمیلي بوجونه 

وي. د بېلګې په توګه هلک مجبور دی چې په اخترونو یا نورو ځانګړو ورځو کې د 

انګړو ځ کوژدنې کور ته ځینې سوغاتونه یوسي یا د ناوې کورنۍ باید هلک ته په ځینو

مراسمو کې مېلمستیا وکړي. دا او دې ته ورته دودونه ځیني وختونه د مالماتونکو 

لګښتونو المل ګرځي چې د دواړو کورنیو له پاره ستونزمنه وي، له واده وړاندې دغه 

 ډول لګښتونه په خپله غاړه واخلي.

و د ااماني حکومت هم دا ډول ستونزې او مالماتونکي دودونه په پام کې نیولي 

له منځه وړلو له پاره یې په نظامنامه کې یو لړ مقررات وضع کړي وو چې ځینې دلته 

 روښانه کوو.

براتی هغه ډالۍ او سوغاتونه دي چې د هلک کورنۍ یې له روژې  براتی او اختری: -۹

څخه مخکې میاشت کې د جنۍ کورنۍ ته وړي او وایي چې دا د جنۍ برخه ده. 

و ورځو کې د هلک کورنۍ/هلک د جنۍ کورنۍ/جنۍ ته وړي اختری بیا د اختر په شپ

او په کې ځینې سوغاتونه او وچې او تازه مېوې شاملې دي. نظامنامې براتی او اختری 

منع کړی و او زلمی مکلف نه و چې د ناوې یا خپلې کوژدنې کور ته دې د برات او 

وموړې ماده وايي اختر ډالۍ یوسي. په اتمه ماده کې دا دود ممنوع ګڼل شوی و. ن

: ۰« )اختری او براتی چې د یوه دود په توګه د ناوې کور ته وړل کېدل، موقوف دي»

 ماده( ۸
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ځینې وختونه د نکاح عقد پرمهال شیریني یا خوږه وېشله  د کوژدې د ورځې خوږه: -۱

کیږي. اوسمهال په ځينو سیمو کې د چاکلیټو پاکټونه د هلک د کورنۍ له لوري د 

ته وړل کیږي او د جنۍ کورنۍ یې په خلکو وېشي. له پخوا هم دا دود جنۍ کورنۍ 

و، خو د ځینو کورنیو له پاره له اقتصادي پلوه ستونزمنه وي چې دا ډول لګښتونه دې 

ترسره کړي. په همدې موخه په نظامنامه کې ورته ځای ورکړل شوی او ټاکلی حد یې 

ډول خوږه یا شیریني له نیم څخه  ورته تعیین کړی و. هغه مهال په نظامنامه کې دا

تر یوه چارک مېوې یا نقل پورې ټاکل شوې وه او د هلک کورنۍ نه شو کوالی چې له 

یو چارک څخه ډېره مېوه یا نقل د جنۍ کورنۍ ته یوسي. د نظامنامې لسمه ماده 

د نکاح عقد شیریني )خوږه( له نیم چارک څخه تر یو چارک نقل یا مېوې »وايي 

 ماده(۹۲: ۰«. )شيزیاتېدای ن

مهر یوه اندازه مال یا پیسې دي چې د نکاح په بدل کې یې هلک/د هلک  مهر: -۵

کې  «حقوق فامیل»کورنۍ جنۍ ته ورکوي. استاد عبدالقادر عتدالتخواه په خپل اثر 

مهر دا ډول تعریفوي: مهر عربي کلمه ده او فارسي معادل یې کابین دی. په عربي 

ادفې کلمې هم شته چې د مهر معنی ورکوي. دا کلمې د ژبه کې د مهر نورې متر 

صداق، فریضې او اجر په نومونو په قرانکریم کې ذکر شوي دي. په اصطالح کې مهر 

له هغه مال څخه عبارت دی چې د مېړه له لوري ښځې ته په عاجله یا مؤجله توګه 

اشي. هغه وخت الزمیږي چې ښځه یې د صحیح نکاح او یا حقیقي مدخول الندې ر 

مخونه( په نظامنامه کې د مهر اندازه هم ټاکل شوې وه چې د کوژدې یا ۹۲، ۱: ۱)

مه ماده کې په ۹۹واده پر مهال د هلک کورنۍ ډېر زیان ونه ویني. د نظامنامې په 

د ټولو طبقو مهر په عمومي ډول له دېرش روپیو نشي »دې اړه داسې راغلي دي 

: ۰) «.انه په هیڅ صورت نه اخیستل کیږيزیاتېدای. شیربها، ولور، قلین او طوی

 ماده(۹۹

په پورته ماده کې د مهر پر ټاکلي حد سربېره څلور څیزونه هم ذکر شوي دي. 

شیربهاء له قلین او ولور سره معادل دی چې د جنۍ کورنۍ ته د هلک کورنۍ له 

ې یلوري ورکول کیږي. ولور چې معموالً وګړي یې د مهر معادل ګڼي، خو له مهر سره 

توپیر په دې کې دی چې مهر د نکاح پر مهال ټاکل کیږي او مطلق د جنۍ حق دی، 

په داسې حال کې چې ولور بیا له واده او نکاح دمخه ټاکل کیږي او د جنۍ د کورنۍ 
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مشر یې اخلي چې ځیني کورنۍ یې لګوي )مصرفوي( او ځینې نورې  کورنۍ یې بیا 

وې ده. طویانه هغه مصارف دي چې خپل حق ګڼي. ددې ترڅنګ طویانه هم ذکر ش

د واده پرمهال یې د هلک کورنۍ د جنۍ کورنۍ ته ورکوي. په پښتو کې یې معادل 

ده چې د غازي امان الله خان د واکمنۍ پرمهال منع ګرځول شوې وه. دا « خوړه»

هغه څه و چې زیاتره افغانان د ودونو پرمهال تاواني کېدل، نو له همدې امله غازي 

ه خان په ټولنه کې د ارامۍ او سوکالۍ په موخه او ددې له پاره چې افغاني امان الل

مه ماده کې ۹۹ټولنه په هر اړخیز ډول پرمختګ وکړي، دا برخې د نظامنامې په 

 شاملې کړې.

د ناوې جوړې یا کالي پر هلک/ د هلک پر کورنۍ دي. یعنې هر  د ناوې جوړې: -۰

نغلې/کوژدنې ته د نورو لګښتونو ترڅنګ څوک چې غواړي واده وکړي، باید خپلې چ

جامې او لباسونه هم وپېري. د ناوې او واده جوړې یا کالي هم هغه څه و چې په 

نظامنامه کې ورته ځای ورکړل شوی و چې تر ممکنه بریده ودونه اسانه کړي او د 

دښمنیو مخنیوی وشي. په دې اړه د نظامنامې په دولسمه ماده کې راغلي دي: هغه 

 -چې ناکح یې منکوحې ته ورکوي په الندې ډول دی: لباس

 بډایه وګړي؛ څلور جوړه کامله ورېښمیني، څلور جوړه کاملې پشمي او نخي؛ -لومړی

 متوسط وګړي؛ درې جوړه کامله وریښمیني او درې جوړه پشمي او نخي؛ -دوهم

 غریب وګړي؛ درې جوړه کامله پشمي او نخي؛ -دریم

یې منکوحې ته ورکوي، باید له پورته اندازې څخه  کومې جامې چې ناکح -څلورم

مه ۹۱: ۰ډېرې نه وي، خو د عاقدینو د بېوزلۍ په صورت کې کمېدای هم شي. )

 ماده(

په پورته ماده کې د زوم له لوري ناوې ته د جامو او کالیو ټاکلی حد ددې ښودنه کوي 

ې کې هلک او چې غازي امان الله نه غوښتل بې ځایه مصارف وشي او په راتلونک

جنۍ له خوښۍ ډک ژوند ولري. که فکر وکړو په اکثرو سیمو کې له واده دمخه ډېر 

لګښتونه کیږي چې خورا مال ماتوونکي وي او دا لګښتونه وروسته بیا د هلک په کورنۍ 

لوی پيټی وي چې د ژوند کولو پرځای بیا خبره النجو او شخړو ته ووځي او ځیني 

لې پیسې د سوکاله او هوسا ژوند پرځای، د اخیستو پورونو کورنۍ له واده وروسته ګټ

 پر اداء کولو باندې لګوي او نسبتاً سوکاله او له خوښۍ ډک ژوند نه لري.
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ددې ترڅنګ د ناوې کورنۍ هم هلک ته ځینې جامې او نورې ډالۍ یا جهیز اخلي 

 ه او ډالۍچې دا دود هم له پخوا راهیسې رواج لري. په نظامنامه کې دا ډول لګښتون

هم ممنوع شوې وې او هر ډول ټوټه )جامې( چې زوم ته د خسرګنۍ له لوري ورکول 

مه ماده ۹۵کیږي، قطعاً باید ورنه کړل شي. ښه به وي چې په دې اړه د نظامنامې 

خېلو له لوري ورکول کیږي، قطعاً دې د زوم ټوټه یا رخت چې د ناوې»رانقل کړو 

 ماده(۹۵: ۰«. )ورنکړل شي

جهیز د کور سامانونه دي چې جنۍ یې د واده پرمهال د پالر له کوره د  یز:جه -۰

 مېړه کورته له ځانه سره وړي.

اسالمي شریعت مهر د ښځې شخصیت د ال ډېر احترام او له هر ډول ابتذال  

څخه د خوندي کولو او د ازدواج محل د شرف په موخه پر مېړه الزمي ګرځولی دی، 

په مقابل کې چې ښځه یې د مېړه کورته له ځان سره وړي.  نه د جهیز یا هغه سامان

په دې ډول، د ښځې له لوري د هغې د مهر په پیسو یا یې د پالر له لوري د نور مال 

په واسطه د زوجیت کور د تجهیز په تړاو کوم شرعي دلیل نه شته؛ په پایله کې نه 

اء. نه یې هم پالر یا نور اولی ښځه د مېړه کور د جهیز په ورکړه یا تجهیزولو مکلفه ده او

برعکس، د ټولو لوازمو او اړتیاوو ترڅنګ د کور جوړول او تجهیزول د زوجیت د نفقې 

 مخ(۱۲۹: ۹۹د یوې برخې په توګه، د مېړه شرعي وجیبې او مکلفیتونه ګڼل کیږي. )

په هر حال لکه څنګه چې پورته واضح شول، جهیز د ښځې یا د هغې د کورنۍ 

جیبه نه ده، بلکې د شریعت مطابق باید د مېړه کور دا ډول جهیز په خپله مکلفیت او و 

غاړه واخلي، ځکه هم جنۍ دده کورته راځي او هم یې سامان. خو بیا هم، ځیني 

کورنۍ د خپلوۍ ال ټينګولو په موخه او دا چې د هلک کورنۍ/هلک سره یې د 

ر وا نه وي پریښي، د واده پکورسامان په رانیولو کې مرسته کړي وي او لور یې هم بېن

مهال یو لړ سامانونه او لوازم له جنۍ سره یو ځای د هلک کور ته استوي. دا کومه 

جبري چاره نه ده، بلکې د ناوې کورنۍ یې په خپله خوښه د زوم کورنۍ ته ورکوي. 

خو له بده مرغه، دا چاره هم په افغاني ټولنه کې اوس مهال په یوه دود او رواج بدله 

او ځینې وختونه د جنۍ کورنۍ په ناچارۍ باید خپلې لور ته د کور سامان او  شوې

لوازم وپېري چې ښایي بېوزلو کورنیو ته ستونزمنه وي. دا دود پخوا هم موجود و او د 
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 ځایه لګښتونو د مخنیويغازي امان الله خان له لوري د کورنۍ د پیاوړي کولو او بې

 ل شوی و.په موخه په نظامنامه کې ځای ورکړ 

مه ماده صراحت لري او وایي که ناوې د پالر یا ۹۰د جهیز په اړه د نظامنامې  

مور یا د ولي له کور څخه کوم جهیز وړي یا یې ورته ورکوي، دا ریا او ځانښودنه ده 

چې د ناوې کورنۍ له دې امله ځانښودنه کوي. ځانښودنه او ریا په اسالم کې منع 

یا ځانښودنه په کې وي، د الله تعالی په حضور کې نه شوې او هر هغه عمل چې ریا 

قبلیږي. د ناوې کورنۍ چې کوم جهیز خپلې لور ته اخلي، له نورو خپلوانو سره د 

سیالۍ پر بنسټ یې اخلي چې دا چاره بیا ځانښودنه ګڼل کیږي، نو د واده پر مهال 

ر وغواړي چې خپلې دا ډول جهیز هم منع وګڼل شو. مګر له واده وروسته که مور یا پال 

 لور ته کوم څه واخلي یا ورکړي، کوم ممانعت په کې نه و.

دلته باید یادونه وکړو چې دا لګښتونه او حدود له واده څخه دمخه او د واده پر 

مهال ټاکل شوي وو. مګر هغه لګښتونه، ډالۍ، تحایف او سوغاتونه چې هلک یا یې 

کوي، کوم ممانعت ورباندې نه و وضع کورنۍ خپلې ناوې ته په خپل کور کې ورډالۍ 

 ماده کې ذکر شوی و. ۹۰شوی. دا حکم د نظامنامې په 

 د نکاح تړونکي مال اړوند مقررات -نهم

په اسالم کې نکاح او ځیني نور مهم مراسم د مال له لوري پر مخ وړل کيږي. مال یا 

رسره ښه ډول یې ت عالم له دیني پلوه هر وخت له ورته مسایلو سره سر او کار لري او په

کوي. نکاح هم د مال له لوري تړل کیږي او خطبه یې لولي. په همدې منظور د نکاح، 

 واده او سنتګرۍ په نظامنامه کې ورته ځیني مقررات وضع شوي و.

تر ټولو دمخه په نظامنامه کې د مال امام له پاره د پیسو اندازه په پام کې نیول شوې 

وسته یوه اندازه پیسې او ډالۍ ورکول کیږي چې په ځینو وه. مال ته له نکاح تړلو ور 

سیمو کې بیا دا چاره هم په دروند پيټي بدله شوې ده. ددې له پاره چې وګړي ټول 

یوه اندازه او د یوه انټروال ترمنځ مال ته ټاکلې اندازه پیسې ورکړي، نو مقررات یې ورته 

روپیو حد ټاکل شوی و او له دې  ۱۲تر  ۰وضع کړل. په نظامنامه کې د مال له پاره له 

مه ماده کې داسې راغلي: د نکاح ۹۷ډېرو ورکول جواز نه درلود. د یادې نظامنامې 

 ماده(۹۷: ۰پاره، له پنځو تر شلو روپیو څخه باید ډېرې ورنکړل شي. )تړونکي مال له
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بله مسئله چې په نظامنامه کې په پام کې نیول شوې وه، هغه د جبر نکاح وه. 

ې وختونه مال پرته له دې چې د جبر په نکاح کې د ناکح او منکوحې رضایت او ځین

خوښي په پام کې ونیسي، د دواړو لوریو ترمنځ نکاح تړي چې د رضایت د نشتوالي 

له امله نکاح نه کیږي. نکاح یو عقد دی او مدني قانون عقد دارنګه تعریفوي: عقد، د 

ایجاب ارتباط دی د بلې خوا د قبلولو سره،  عقد کوونکي د دواړو خواوو څخه د یوه د

ماده، لومړۍ فقره(. په پورته ماده کې ۰۱۷: ۰خو د قانون د حکمونو په حدودود کې )

د دواړو خواوو رضایت او توافق روښانه شوی دی چې د عقد اصل او منشاء ګڼل کیږي. 

شوی  نیولد نکاح، واده او سنتګرۍ په نظامنامه کې د نکاح رضایت تر بحث الندې 

و، هغه مهال که کوم مال دا ډول نکاح وتړله، یعنې د ناکح یا منکوحې له رضایت پرته 

نکاح وتړل شوه، دا ډول نکاح جبري نکاح ګڼله کېده او مال ته یې تعزیري مجازات 

د بالغ ناکح او منکوحې »مه ماده په دې اړه داسې حکم کوي ۹۸ورکول. د نظامنامې 

، که چا یو څوک بل ته په جبر ورکړه، جابر ګڼل کیږي او له رضایت یا خوښې پرته

 ماده(۹۸: ۰«. )نکاح تړونکي مال ته تعزیري مجازات ورکول کيږي

د نظامنامې په وروستۍ برخه کې بیا د تعزیري مجازاتو یادونه شوې چې په 

نائب الحکومتونو او اعلی حکومتونو کې یې د کوټوالۍ قضاة ته واک سپارلی چې 

اید د تعزیري مجازاتو اړوندې پرېکړې اجراء کړي. د تعزیري مجازاتو اندازه دوی دې ب

او حد په نظامنامه کې نه دی مشخص شوی، بلکې قاضي ته یې صالحیت ورکړی 

چې هره اندازه مجازات ورته مناسب وبرېښېدل، هماغومره تعزیري مجازات دې 

 ورباندې وضع کړي. 

 د نکریزو شپه او ولیمه -لسم

ح څخه دمخه یوه شپه د هلک او جنۍ خپلوان جنۍ او هلک ته نکریزي وړي. له نکا  

له دې وروسته بیا نکاح تړل کیږي او ډولۍ راوړي، چې له ډولۍ وروسته بیا د هلک 

کورنۍ مېلمنو ته د خوراک او ډوډۍ چمتووالی کوي. په ځینو سیمو کې ولیمه د 

ه او په ځینو سیمو کې بیا ل نکریزو په شپه، په ځینو سیمو کې له نکاح څخه دمخه

نکاح وروسته ولیمه ورکول کیږي. د نکریزو پر شپه د ولیمې برابرولو په اړه هم 

نظامنامه احکام لري. په ټوله کې دا ډول ولیمه منع نه ده ګرځول شوې، خو شرط 

یې ایښی چې باید نوموړې ولیمه د ناکح په خوښه وي او جبراً ورباندې نه وي ایښودل 
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دارنګه د مېوې او شیرینۍ حد یې هم ټاکلی او د خوراک له اندازې څخه شوې. هم

یې زیاته خوږه او مېوه منع کړې ده. ددې ترڅنګ د مېوې او شیرینۍ په اړه جالبه 

مه ۹۶سي. د نظامنامې په خبره دا ده چې باید څوک یې کور ته له ځانه سره یونه

اکح په خپله خوښه د نکاح د ولیمې که د نکریزو په شپه ن»ماده کې په دې اړه راغلي 

په ډول کوم مجلس برابرولو، ممانعت ورته نشته. خو خوږه او مېوه دې د خوراک له 

 ماده(۹۶: ۰«. )اندازې زیاته نه وي او مېلمانه دې له  ځان سره کورونو ته نه وړي

 پایله

مطابق د افغانستان له نن څخه سل کاله وړاندې، د هغه وخت د شرایطو او اوضاع 

غوره او ښو قوانینو لرونکی و چې په سیمه کې بې ساری ګڼل کیږي. د هغه وخت 

اصول او مقررات چې د نظامنامو په چوکاټ کې راټول شوي وو، د اسالمي شریعت د 

 احکامو مطابق راټول شوي وو او د حنفي مذهب له فقهې سره سم وو.

ه پخوا راهیسې په افغانستان کې له له بده مرغه د واده او کوژدې د لګښتونو په اړه ل

حده ډېر لګښتونه او مصارف وو، خو له نېکه مرغه غازي امان الله خان یې د مهارولو 

 نه ستړې کېدونکې هلې ځلې کړې دي.

امان الله خان ددې ترڅنګ چې د خپلواکۍ اتل ګڼل کیږي او له بهرنیو 

کې پیاوړو اصالحاتو او  هېوادونو سره یې په نوې بڼه اړیکې جوړې کړې، په هېواد

سمونونو ته ژمن و او هڅه یې دا وه چې په افغاني ټولنه کې نظم او ډسپلین وي او 

 قوانین حاکم وي.

 وړاندیزونه

  اوسنيو لګښتونو او مصارفو او دغه راز ولور ته په کتو، دولت ته وړاندیز کیږي

ي او دا ډول چې په دې اړه د غازي امان الله خان د وخت له تجاربو ګټه واخل

 مصارف د قوانینو له الرې کنټرول کړي.

  عدلیې وزارت ته وړاندیز دی چې تر ممکنه بریده د کورنۍ قانون مسوده نهایي

 کړي چې نور پړاونه ووهي.

 ځایه لګښتونو د مخنیوي ددې ترڅنګ عدلیې وزارت ته وړاندیز دی چې د بې

ي چې خلک یې له موادو پاره د واده قانون په رسمي جریده کې خپور کړ په له

 خبر شي.
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 :مأخذونه

 . قرانکریم۹

پارې  ۹۰تر  ۹. د قرآن کریم ترجمه او تفسیر په پښتو ژبه کښې، ړومبی جلد له ۱

 پورې، د حرمینو شریفینو د خادم پادشاه فهد د قرآن کریم د طباعت لپاره: ...

 ۹۵۱۶. افغانستان. د جزا کوډ، د عدلیې وزارت، کابل، ۵

« فیقشرکت ر »تان. د نکاح، واده او سنتګرۍ نظامنامه، کابل ماشینخانه . افغانس۰

 . ۹۵۲۶مطبعه: کابل، 

 ۹۵۸۸. افغانستان. مدني قانون، عدلیې وزارت، کابل، ۰

جنجالي قانون ومنل شول « واده مراسمو». بي بي سي. په افغانستان کې د ۶

دلته یې لیدلی شئ: «. ۹۶/۹/۹۵۱۷»

43657621-https://www.bbc.com/pashto/afghanistan   :د السرسي نېټه

[۰/۵/۹۵۱۸] 

، ژباړن: محمد «د افغاني رنسان دوره -اماني دوره». د افغانستان، احسان الله، ۷

یه پرندواکبر وردګ، غازي امان الله خان د افغانستان د خپلواکۍ ستوری، دانش خ

 .۹۵۸۰ټولنه: پېښور، 

اقدامات شاه امان الله خان در زمینه اصالحات اجتماعي ». عثمان، محمد اکرم. ۸

، غازي امان الله خان د افغانستان د خپلواکۍ ستوری، «و عکس العمل های مردم

 .۹۵۸۰دانش خپرندویه ټولنه: پېښور، 

ي المللدوم، انتشارات بین. عدالتخواه، عبدالقادر. حقوق فامیل، چاپ سوم، جلد ۱

 .۹۵۱۶سرور سعادت: 

، غازي امان الله خان د «غازي امان الله خان او مدرنیزم». کرګر، محمد اکبر. ۹۲

  ۹۵۸۰افغانستان د خپلواکۍ ستوری، دانش خپرندویه ټولنه: پېښور،

. نایل، عبدالقادر. حقوق فامیل در فقه و قانون، لومړی ټوک، دوهم چاپ، ۹۹

 .۹۵۱۶تمدن شرق: کابل، انشتارات 

، غازي امان الله خان د «فرهنګي شاه امان الله». هېواددوست، یوسف. ۹۱

 .۹۵۸۰افغانستان د خپلواکۍ ستوری، دانش خپرندویه ټولنه: پېښور، 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-43657621


 

 

 

 

 د دیپلوم انجنیر محمد نذیر نجابیـانـــوهــــپ

  یار دیپلوم انجنیر محمد جاوید روشنـوهنـــپ

 وهنیار دیپلوم انجنیر جبیر احمد موسی زیـپ

 

 شهر کابل -احیای مجدد راه آهن داراالمان

 چکیده 

منطقه داراالمان در زمان شاه امان  -دانیم راه آهن مسیر شهر کابلکه همه میطوری 

الله خان احداث و فعالیت داشت. این راه که بنا بر دالیل نامعلوم و به ویژه سیاسی 

اش موزیم ملی کشور گردید؛ تا کنون بقایا و تداوم و توسعه داده نشد بل جایگاه

ین تحقیق همانا نوسازی نخستین مسیر راه آثاراش در موزیم موجود است. هدف ا

آهن کشور منحیث یک راه باستانی و از جانب دیگر حل مشکالت ترانسپورتی مردم 

ها به خاطر توسعه ساحات مسکونی و تراکم اکثریت ادارات دولتی به شمول وزارتخانه

افته که ای انجام یای و کتابخانه... در آینده نزدیک است. این تحقیق به شیوه ساحه

های اصلی آن قرار ذیل اند: آیا احیا این مسیر راه آهن با استفاده از فرضیه یا پرسش

مدل های جدید، امکانات و شرایط کنونی میسر است؟ آیا نیازمندی جامعه برای 

نوسازی آن موجود است؟ . معموالً در شهرها از ترانسپورت ریلی سبک و مونوریل 

جانب دیگر از این که فضای شهری بسیار محدود است  استفاده به عمل می آید و از

باید از  یک نوع ترانسپورت ریلی استفاده گردد تا اراضی کمتر را احتوا و باعث 

تخریبات بیش از حد ساحات شهری نگردد و برای محیط زیست نیز زیانبار نباشد. 

ان داد تا نش یکی از این گزینه ها همانا ترانسپورت مونوریل است. نتایج این تحقیق

 این مسیر با استفاده از تکنالوژی تراموای و یا مونوریل  نوسازی گردد. 
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 مونوریل، محیط زیست، نخستین راه آهن کشور، فضای شهری. های کلیدی: واژه

 مقدمه 

کابل یکی از شهرهای با سریعترین رشد در دنیا و محور فعالیت های اقتصادی در 

سال اخیر،  53فیصد در جریان  5.3با رشد ساالنه  افغانستان است. نفوس این شهر

فیصد می رسد. عدم سرمایه گذاری روی زیربنا و عدم تطابق  5.3به  5153در سال 

با مقررات استفاده از زمین منتج به توسعه ناهماهنگ، فضای محدود برای امکانات 

 ه یکعامه، دسترسی کم به خدمات اجتماعی گردیده است. وضعیت بد آب و هوا ب

چالش فزاینده تبدیل شده است. نظم ضعیف ترافیک و عدم تطبیق قوانین ترافیکی 

 [.55سامان را در تمام اوقات به وجود آورده است ]وضعیت نابه

میالدی در زمان  5255های امروزی، برای نخستین بار در سال باوجود نابسامانی

کابل به فعالیت آغاز کرد. امیر امان الله خان غازی راه آهن کوچک شهری، در شهر 

ملیمتر بود. راه آهن  365کیلومتر و گیج مورد استفاده  3طول این راه آهن در حدود 

مذکور توسط قوه کشش بخاری فعالیت داشت که سه لوکوموتیف  کوچک بخاری از 

میالدی  5252شهر کابل تا سال  -کشور آلمان خریداری شده بود. راه آهن داراالمان

که بعد از آن به دالیل مختلف به ویژه مسایل سیاسی از فعالیت باز  فعالیت داشت

توسعه پایدار شهرها   های مورد استفاده روانه موزیم ملی گردید.مانده و لوکوموتیف

باشد. از جمله موضوعات مهم امروزی است که نیازمند سیستم ترانسپورت پایدار می

عامه است که در شهرهای مختلف  های ترانسپورتیراه آهن شهری از جمله سیستم

 -شود مسیر داراالمان( دیده می5جهان، رو به توسعه است. طوری که در شکل )

 قرار دارد.  3و  6دهمزنگ در بین ناحیه 
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 [4]دهمزنگ -: سرک داراالمان5شکل

 پیشینه تحقیق 

ترانسپورت، به ویژه سیستم ترانسپورت شهری، موضوع جند بُعدی است که شامل 

[. 8ود]شچندین حوزه مطالعاتی مانند اقتصاد، جفرافیا، معماری، سیاست و غیره می

های قدرتمند اقتصادی و اجتماعی شهرها های ترانسپورتی تعیین کنندهزیر ساخت

های منظم و مدیریت شده ترانسپورتی جامعه را پشتیبانی کرده و باشند. سیستممی

ساخت های ناکارا و مدیریت ناسالم تاثیر گردد. ولی زیر باعث ارتقای اقتصاد می

   [.2منفی بر تحرک شهر گذاشته و به اقتصاد آسیب می رسانند]

شهرکابل کدام تحقیق صورت  -اگرچه مشخصاً در قسمت احیای راه آهن داراالمان 

های ترافیکی  تحقیقات  محدودی انجام نگرفته، ولی با آنهم در قسمت رفع چالش

های شهر کابل ناشی از فکتورهای مختلف از ه بندان در جادهیافته است. مشکل را

قبیل مدیریت ضعیف، رشد سریع جمعیت، افزایش مالکیت موترهای شخصی، 

ساخت [. 5باشد]کمبود بس ها، نبود پارکینک و مسدود بودن بعضی جاده ها می

ممکن است بین شهر جدید) ده سبز( و شهر فعلی کابل در آینده الزم  LRTسیستم 

برای اتصال کابل جدید و شهر فعلی معرفی  BRTبرای بار اول سیستم ولی . شود
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[. 51تغییر داده شود]  LRTبه سیستم  BRTشده و در صورت نیاز در آینده سیستم 

ن شهر کابل نشان ، در ماستر پال  LRT( مسیر پیشنهاد شده سیستم 5در شکل )

شود مسیر پیشنهادی در آینده از مسیر داراالمان داده شده است. طوری که دیده می

 گذرد. می

 
 LRT [51]. مسیر پیشنهاد شده برای سیستم 5شکل 

 روش تحقیق 

ای صورت گرفته است. در تحقیق ای و ساحهاین تحقیق به شکل کتابخانه

معتبر ملی و بین المللی  هایها،  و مقالهمجلهها، ای با مطالعه کتابکتابخانه

شهر کابل بررسی شده و در روش ساحه ای  -تاثیرات احیای مجدد راه آهن داراالمان

 ها گرفته شده است.  دیدگاه شهروندان شهر کابل با استفاده از پرسشنامه

 اهداف تحقیق 

آهن داراالمان الی  اهداف این تحقیق عبارتند از:  بررسی اهمیت احیایی مجدد راه

های شهر کابل با حفظ زیر ساخت های ترانسپورتی موجود، بررسی تاثیر سیستم

گی محیط زیست و کاهش ترافیک، و بررسی ترانسپورتی ریلی شهری در آلوده
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وضعیت سیستم های ترانسپورت فعلی شهر کابل از دیدگاه شهروندان و همچنان از 

 رود.ضوع پُر ارزش بشمار میبُعد تاریخی و باستانی نیز یک مو 

 مواد و روش کار   

 باشد، که ازازدیاد روز افزون جمعیت شهر کابل از چندین جهت چالش برانگیز می

جمله می توان به راه بندان و آلوده گی محیط زیست اشاره کرد. اگرچه مشکل راه 

درست  مدیریتبندان در جاده ها را  می توان با در نظر گرفتن بعضی تدابیر از قبیل 

تا حدی کاهش داد ولی  BRTتقاطعات، استفاده موثر از جاده ها و ساخت سیستم 

باشند. ترانسپورت عامه و مدیریت سالم برای آینده دور این تدابیر جوابگو نمی

کند. دو نوع ترانسپورت عامه ترافیک نقش مهم در ترانسپورت شهری بازی می

( به صراحت بیشتر بودن ظرفیت 5ر شکل )شهری) ریلی و موتری( موجود است.  د

 شود. سیستم های ریلی شهری نسبت به بس دیده می

 
 : ظرفیت سیستم های ترانسپورت عامه  5شکل 

 

را پالنگذاری کرده و تطبیق خواهد کرد که تطبیق  BRTشهرداری شهر کابل سیستم 

به دلیل نیاز به حریم بیشتر نسبت به سیستم ترانسپورت ریلی شهری،  BRTسیستم 

( 5طوری که در شکل ) کند. از طرف دیگرزیرساخت های فعلی را بیشتر تخریب می

شود، شاخص موترهای شخصی روز به روز در حال افزایش بوده و به همین دیده می

دهمزنگ  -ده داراالمانهای فعلی را تخریب نماییم. جادلیل ما نباید زیر ساخت
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های دسترسی )خدماتی( دارای خط جداکننده وسطی )گلدان وسط( و سرک

های موجود سیستم باشد. لذا به راحتی بدون تخریب خیلی زیاد زیر ساختمی

باشند. وضعیت فعلی سرک داراالمان را در تراموای و یا مونوریل قابل تطبیق می

( دیده 3در شکل ) BRTرا بعد از تطبق سیستم ( و حالت تغییر شکل یافته آن4شکل) 

 توانیم. می

 

 

 
 [1]: افزایش تعداد وسایل نقلیه شخصی 5شکل 

 

  [4]: حالت فعلی سرک داراالمان4شکل 
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 BRT [4]: سرک داراالمان در صورت تطبیق سیستم 3شکل 
 

اجتماعی، سیاسی و شهر کابل تاثیرات اقتصادی،  -احیای مجدد راه آهن داراالمان

محیط زیستی نیز دارد. ایجاد راه آهن شهری با توجه به حجم وسیع مسافر شهر کابل 

شهر -ای اقتصادی دارد. مهمترین موارد نقش اقتصادی راه آهن داراالمانتاثیر عمده

 کابل را می توان به شکل ذیل تعریف کرد: 

 صرفه جوی در انرژی؛   -5

 تقاعدین؛ تخفیف در تکت برای محصلین و م -5

 کاهش حادثات و تصادفات؛  -5

 زیبای شهر؛  -4

 ارزش باستانی نخستین راه آهن در کشور؛ -3

ها به دلیل کاهش تردد ترافیک کاهش هزینه ترمیم و حفظ و مراقبت سرک -6

 موتری؛ 

 ؛BRTنیاز به حریم کم نسبت به سیستم  -3

 کاهش راه بندان؛  -8

 وتری.کاهش در آلودگی محیط زیست به مقایسه با ترانسپورت م -2

 باشد. بنا برایناز طرف دیگر راه بندان در شهر کابل روز به روز در حال افزایش می

برای کاهش موترهای شخصی در شهر کابل نیاز به ترغیب شهروندان به استفاده 
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نکردن از موترهای شخصی و در عوض استفاده کردن از سیستم حمل و نقل جمعی 

دن از موترهای شخصی نیاز به یک سیستم باشد.  ترغیب مردم به استفاده نکر می

باشد، که در این مورد راه آهن شهری ای عامه میمنظم و راحت ترانسپورت کتله

 باشد. بهترین گزینه می

شهر خانه مشترک همه اقشار جامعه بوده که در پالنگذاری آن نیازمندی های همه 

پورتی د سیستم منظم ترانسمردم باید در نظر گرفته شود. اما متاسفانه شهر کابل فاق

ای باشد. بنا براین با احیبرای همه اقشار و بالخصوص قشر معلولین و طبقه اناث می

شهر کابل مشکل دسترسی به سیستم ترانسپورت، برای معلولین  -مجدد راه داراالمان

( نشان 6رود. طوری که در شکل )های ترافیکی از بین میمرفوع گردیده و بی نظمی

ه به دلیل همسطح بودن دروازه تراموای با پالت فورم ایستگاه، معلولین به داده شد

( جای مخصوص خانم 3راحتی داخل تراموای شده میتوانند. همچنان در شکل )

 های طفل دار و معلولین در داخل تراموای نشان داده شده است. 

 

 : دسترسی چوکی چرخدار معلولین به تراموای6شکل
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 مخصوص برای معلولین و خانم های طفل دار در داخل تراموای: جای 3شکل 
 

شهر کابل از جمله شهرهای بسیار آلوده در جهان است که یک مقدار از این آلودگی 

شود ( دیده می8باشد. طوریکه در شکل )ناشی از سیستم ترانسپورتی می

ازهای فیصد و یا بیشتر از آن در تولید گ 41های ترانسپورت در حدود سیستم

های مختلف ترانسپورتی دارای تاثیر متفاوت در آلودگی ای نقش دارد. سیستمگلخانه

باشد که نوع باشد. راه آهن شهری از جمله ترانسپورت سبز میمحیط زیست می

های ترانسپورت عامه دیزلی آن محیط زیست را به مقدار کم نسبت به سایر سیستم

کند. بنا براین احیای مجدد ست را آلوده نمیآلوده ساخته و نوع برقی آن محیط زی

 شهرکابل تاثیر بسیار زیا در کاهش آلودگی محیط زیست دارد. -راه آهن داراالمان

 
 ای توسط سکتورهای مختلف. . فیصدی خروج گازهای گلخانه8شکل
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مسیر داراالمان از نگاه سیاسی و تاریخی دارای اهمیت زیاد بوده و در طول این مسیر 

 ، چندین اداره بزرگ دولتی، سفارتخانههامناطق مسکونی پُر نفوس، چندین تفریگاه

ها، ساختمان پارلمان، قصر داراالمان، قصر تاجبیگ قرار دارد. روسیه، پوهنتون

هکتار که از کمربند سبز تا قصر  553همچنان کمپلکس اداری به مساحت حدود 

. طوری که [4]در نظر گرفته شده است تاجبیگ فاصله دارد در اطراف قصر داراالمان

ها و ادارات دولتی از مرکز شهر به شود اکثریت وزارت خانه( دیده می2در شکل)

کمپلکس اداری انتقال خواهند یافت. بنا بر این ترافیک آینده این مسیر بطور سرسام 

ت باال یآور افزایش یافته که نیاز مبرم به یک سیستم منظم و کارای ترانسپورتی با ظرف

شود. از آنجای که سیستم های ریلی شهری به مراتب دارای ظرفیت بیشتر پیدا می

 -باشند، احیای مجدد راه آهن داراالماننسبت به سیستم ترانسپورت عامه موتری می

شهر کابل مشکالت ترافیکی حال و آینده را به راحتی حل کرده و قابل توجیه 

 باشد. می

 
  [4] داراالمان: کمپلکس اداری 2شکل 
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 سروی ساحوی 

باشد ، انجام شده ها که نمونه آن ضمیمه میسروی ساحوی با استفاده از پرسشنامه

شهر کابل  به شکل -های مختلف مسیر داراالماننفر در قسمت 531است.  سروی  از 

 (ارایه شده است. 51رندم صورت گرفته است. نتایج این بخش در  شکل  )
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 ها.. گراف تحلیل پرسشنامه51شکل 
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توسعه پایدار شهرها از جمله موضوعات مهم امروزی بوده که نیازمند ترانسپورت پایدار 

باشند. بنا براین در شهر کابل به دلیل نبود سیستم منظم ترانسپورت پایدار می

 ( مثلث پایداری نشان داده شده است. 55باشد. در شکل )موجود نمی

 
 ثلث پایداری: م51شکل

های ذیل شهر کابل به دلیل عدم موجودیت ترانسپورت منظم عامه دارای چالش

 باشد: می

 آلودگی بیش از حد محیط زیست؛  .5

 ترافیک سنگین و ضایع شدن وقت زیاد شهروندان ؛ .5

 عدم موجودیت ترانسپورت منظم عامه شهری برای اقشار مختلف جامعه؛ .5

 

 نتیجه گیری 

ها و ادارات دولتی در آینده به سمت داراالمان در وزارتخانهاز آنجای که اکثریت 

کمپلکس اداری نقل مکان خواهد یافت، بنابراین ترافیک در مسیر داراالمان بیشتر 

شهر کابل  -شود. لذا با احیای مجدد راه آهن داراالماناز پیش مشکل ساز می

هری رانسپورت ریلی شهای باال رفع گردیده و مسأله پایدارای که با سیستم تچالش

آهن داراالمان دارای بُعد شود. بر عالوه مسایل فوق، احیای مجدد راهتضمین می

باشد.از طرف دیگر طوری که در ماستر پالن شهر کابل در تاریخی و سیاسی می

پیشنهاده شده و در آینده در صورت نیاز تغییر این سیستم  BRTمرحله اول سیستم 

شده است که این موضوع اقتصادی نبوده و چه خوب پیشنهاد  LRTبه سیستم 
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با در نظر داشت رشد وسیع جمعیت در شهر کابل از  LRTخواهد بود که سیستم 

ابتدا پالنگذاری و ساخته شود. همچنان نتایج بدست آمده در بخش سروی ساحوی 

. شهر کابل را از چندین زاویه واضح می سازد-اهمیت احیای مجدد راه آهن داراالمان

 –شود که احیای راه آهن داراالمان بنابراین از تحقیق فوق چنین نتیجه گیری می

شهر کابل نه تنها از بُعد تاریخی بلکه از نگاه کاربردی نیز یک نیاز مبرم برای حل و 

 رود و اعمار آن با امکانات فعلی موجود است.آینده بشمار می

 

 پیشنهادها 

با در نظر داشت موضوعات که در این مقاله ارایه گردید، پیشنهادات ذیل برای 

 گیرد: شاه دو شمشیره صورت می -احیای مجدد راه آهن داراالمان

احیای مجدد ترانسپورت ریلی شهری زمان امانیه به دلیل تقاضای بیشتر و  -5

 انتقال ادارات دولتی به کمپلکس اداری داراالمان در آینده؛ 

ای ترانسپورت ریلی شهری  دوره امانیه به دلیل نیاز به حریم کم نسبت به احی -5

 در این مسیر؛  BRTسیستم 

های موجود احیای این سیستم ریلی شهری به دلیل تخریب کم زیر ساخت -5

 موتری؛ 

های دسترسی )خدماتی(  دو کنار احیای سیستم تراموای در قسمت سرک -4

دلیل هزینه ساخت کم نسبت به  داراالمان به -جاده اصلی شهر کابل 

 مونوریل؛

ساخت سیستم مونوریل در قسمت  خط جداکننده وسطی ) گلدان وسط(  -3

 –جاده داراالمان بجای ترموای در این مسیر در صورت مقایسه تخنیکی 

 اقتصادی؛ 
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 څېړنیار  ولي باز آرین

 

 د غازي امان الله خان د اصالحاتو په وړاندې مخالفتونه
 

 لنډیز:

غازي امان الله خان د پالر له مړینې سره سم په کابل کې واک ته ورسېد. د واک په 

د افغانستان خپلواکي اعالن کړه او د خپلې خپلواکۍ خبر لومړیو شپو ورځو کې یې 

یې په بریتانوي هند کې انګلیسانو ته ور ولېږه. انګلستان نا چاره شو او د افغانستان 

خپلواکي یې ومنله. له دې وروسته امان الله خان سمدستي په اصالحاتو الس پورې 

ې ې تأسیس کړل. ملي شورا یکړ. د وزیرانو کابینه یې جوړه کړه او ځینې وزارتونه ی

جوړه کړه. د امان الله خان اصالحات ډېر په پراخه پیمانه تر سره شول. د نجونو او 

هلکانو لپاره په فرهنګي ډګر کې ښوونځي جوړ شول. یو شمېر زده کوونکي یې د زده 

یې نظامنامه   کړو لپاره اروپایي هیوادونو ته ولېږل. د جالل آباد په لویه جرګه کې

جوړه کړه. د امان الله خان هغه اصالحات له ډېرو ستونزو سره مخامخ شول چې د 

 اروپا له سفر څخه وروسته یې تر سره کړل.

 سریزه:

د امیر حبیب الله خان زوی امان الله خان په شاهي کورنۍ کې د خپلې مور تر روزنې 

یوادنۍ مینه درلوده او له الندې و. غازي امان الله خان په خپل زړه کې عجیبه ه

لومړیو وختونو څخه د انګرېزانو سرسخت مخالف و. واک ته په رسېدو سره سم یې د 

افغانستان خپلواکي اعالن کړه او د خپلواکۍ خبر یې انګرېزانو ته ورولېږه. بې له دې 

چې د انګرېز ځواب ته انتظار وباسي، خپل کارونه یې تر الس الندې ونیول. غازي 

لله خان غوښتل چې افغانستان د نورو اروپایي هیوادونو په لیکه کې ودروي، امان ا

خلک یې آرامه او هوسا ژوند ولري او وطن یې اباد او خپلواک وي. د همدې هدف 

لپاره یې په یو سلسله ریفورمونو الس پوري کړ. د لومړي ځل لپاره یې وزارتونه رامنځ 
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ال کړې. د دولت او خلکو د چارو د سرته ته کړل. د دولت درېګونې قواوې یې سره ج

رسولو لپاره یې اساسي نظامنامه ))اساسي قانون(( جوړه کړه چې د انګلیس په 

لمسون یوې ځانګړې کړۍ له دې وخت څخه ګټه پورته کړه او د امان الله خان په 

 وړاندې یې په شورش پیل وکړ.

پیل  ته وکړه. د پاچاهۍ له غازي په فرهنګي ډګر کې تر ټولو زیاته پاملرنه زده کړو

څخه یې په مرکز او والیاتو کې په ښوونځیو جوړولو پیل وکړ چې نجونو او هلکانو ته 

په کې تدریس کېده. په مدرسو کې پر دیني زده کړو سربېره د عصري کتابونو تدریس 

هم پیل شو. د زده کړو لپاره یې د خپل زوی په ګډون یو شمېر ځوانان او نجونې 

و نورو اروپايي هیوادونو ته ولېږل چې دا کار د افغانستان د خلکو لپاره هېڅکله ترکیې ا

د منلو وړ نه و. کله چې امان الله خان د اروپا په اوږده سفر والړ، هیله یې درلوده چې 

هیواد ته نوي شیان راوړي او خپل خلک خوشحاله کړي، خو پاچا له سفر څخه تر 

ه ل ولیدل. انګرېز د ملکې ثریا نیمه بربنډ عکسونراستنېدو وروسته خپل خلک بل ډو 

چاپ کړي او په خلکو ویشلي و او د خلکو افکار یې داسې جوړ کړي وو چې ګوندې 

پاچا عیسوي شوی دی. خلک له پاچا څخه متنفر شول، شورشونه یې وکړل، د ځینو 

 اصالحاتو مخنیوی یې وکړ او انګرېز په خپل شوم پالن کې بریالی راووت.

د غازي امان الله خان اصالحات، هغوی ته اړتیا او په وړاندې یې مخالفتونه  مبرمیت:

یوه ډېره مهمه موضوع ده. د دې موضوع د روښانولو لپاره په کار وه چې څېړنه تر سره 

شي او معلومه شي چې ولې د افغانستان خلک د خپل هغه پاچا په وړاندې ودرېدل 

ترې کړی و. په دې څېړنه کې به دا په ډاګه شي چې په لومړیو کې یې سخت مالتړ 

 چې له اماني اصالحاتو سره د مخالفت الملونه څه و.

د امان الله خان د اصالحاتو په وړاندې د مخالفتونو د الملونو د څېړنې هدف  هدف:

دا دی، تر څو جوته شي چې چا غوښتل او ولې یې غوښتل چې د امان الله خان د 

؟ په دې علمي څېړنه کې د اصالحاتو هغه مخالفتونه په ګوته اصالحاتو خنډ جوړ شي

 شول چې د اصالحاتو خنډ ګرځېدلي وو.

د موضوع د څېړنې لپاره له تاریخي، تحلیلي او مقایسوي میتود څخه د څېړنې میتود: 

کار اخیستل شوی دی او د همدې میتودونو په واسطه ټاکل شوي اهداف تر السه 

       شوي دي.   
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 زي امان الله خان واک ته رسېدل او د اصالحاتو پیلول د غا

کله چې امیر امان الله خان د خپل پالر له مړینې څخه وروسته واک ته ورسېد؛ نو 

ویې غوښتل چې هیواد یې باید پاک او روښانه ښارونه، ښایسته تعمیرونه، سفالت 

ېرازه یکې، ښشوي سړکونه، پارکونه او زړه راښکونکي تفریح ځایونه، لویې فابر

کروندې، پاک او صحتمند خلک ولري، همدې هیلې ته د رسېدو لپاره یې په یو لړ 

اصالحاتو الس پورې کړ چې په هېواد کې د یو شمېر طبقو او خلکو له کلک مخالفت 

 مخ(۱۱۱: ۲سره مخامخ شول.)

پاچا امان الله خان خپل اصالحات په دوه پړاوونو کې پلي کړل. د اصالحاتو 

م. کال پورې و چې په دې موده کې ۱۱۲۱م. کال څخه تر ۱۱۱۱پړاو یې له لومړی 

یې اصالحات په زړورتوب او بریالیتوب سره په داسې حال کې تر سره کړل چې هم 

بهرني جاسوسان موجود و او هم یې یوې ځانګړې کورنۍ طبقې مخالفت کاوه. د 

ې له ځينې اصالحات ی پردیو په لمسون یو شمېر طبقې او خلک پسې راپورته شول او

م. کال څخه وروسته هغه ۱۱۲۱ناکامۍ سره مخامخ کړل. د اصالحاتو دوهم پړاو له 

مهال پیل شو چې غازي امان الله خان د اروپا له اوږد سفر څخه بېرته خپل هیواد ته 

م. کال څخه وروسته اصالحاتو د زور بڼه درلوده یعنې کوم ۱۱۲۱راستون شو. د 

 مخ(۱۱۹: ۱ته کېدل، په زور سره په خلکو منل کېدل.)اصالحات چې رامنځ 

م. کال کې د خپلواکۍ تر اخیستلو وروسته ۱۱۱۱امیر امان الله خان په 

سمدستي په سیاسي، اقتصادي، او فرهنګي برخو کې په اصالحاتو الس پورې کړ 

 چې په دې برخه کې خپلو اهدافو ته په بشپړ ډول ونه رسېد. دلته موږ د غازي په هغو

اصالحاتو باندې بحث کوو چې د یو شمېر روحانیونو او نورو طبقو له مخالفت سره 

 مخامخ شوي دي.

 الف: سیاسي اصالحات او د هغوی په وړاندې مخالفتونه: 

امان الله خان لومړنی افغان پاچا و چې په افغانستان کې یې درېګونې قواوې 

ړه ې. د وزیرانو کابینه یې جوړه ک)اجرائيه، قضائیه، او مقننه( په عصري بڼه جوړې کړ 

او د وزارتونو چلوونکي یې اول ناظران او بیا وروسته وزیران ونومول. دا وزیران د پاچا 

له لوري ټاکل کېدل، د پاچا له لوري بېرته لرې کېدل او پاچا ته مسئول وو. دا چې 
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اندازه د په لومړي ځل په دومره پراخه اندازه اصالحات تر سره کېدل؛ نو په همدې 

نویو قوانینو جوړولو او قانون جوړونکو ته هم اړتیا ډېرېده چې د همدې هدف لپاره 

یې ))ریاست محفل وضع قوانین(( په نامه یوه اداره جوړه کړه.د قانون جوړولو لپاره د 

اعیانو پخوانی مجلس چې ))دارالشورا(( نومېده، لومړی په ))خاصې شورا(( او بیا په 

بدل شو. د دولتي شورا نیمایي غړي ولس غوره کول او نیمایي نور ))دولتي شورا(( 

 مخونه(۱۱، ۱۴: ۹غړي یې پاچا ټاکل.)

څرنګه چې د امان الله خان مور د شېردل خان بارکزي لور وه، نو ټول بارکزي 

خپلوان او خانان په دولت کې د خانۍ له روحیې سره ننوتل. په کابل کې محمود 

اسي علي احمد چې دواړه بارکزیان وو، والیان وو. په کندهار یاور او بیا وروسته شاغ

کې عبدالعزیز خان بیا محمد سرور خان او ورپسې عبدالکریم خان نایب الحکومه 

ګان وو چې دوی هم ټول بارکزي او د امان الله خان له ماماخیلو څخه وو. مزارشریف 

 په الس کې و. په هرات د نایب الحکومه عبدالکریم خان او فرقه مشر نېک محمد خان

کې نایب الحکومه محمد ابراهیم خان او فرقه مشر عبدالرحمن خان ټاکل شوي وو 

 مخونه(۱۹۱، ۱۹۱: ۶چې دوی هم ټول بارکزیان وو.)

امان الله خان د افغانستان د ترقۍ او پرمختګ او د چارو د نظم لپاره د قوانینو په 

قانون د ))نظامنامه اساسی دولت عالیه جوړولو پیل وکړ. د افغانستان لومړی اساسي 

ل. کال د حوت د میاشتې په ۱۷۴۱( مادو کې د ۱۷افغانستان(( تر نامه الندې په )

( کسانو په ګډون د جالل آباد د ښار په لویه جرګه کې تصویب شو. ۹۱۲( نېټه د )۹)

( تنو په حضور د ۱۴۰۴همدارنګه نوموړی قانون د پغمان په لویه جرګه کې د )

ل. کال د چنګاښ په میاشت کې یو ځل بیا د تصویب او تائید وړ وګرځېده او ۱۷۴۷

( نېټه د پادشاه په السلیک سره ۹ل. کال د دلوې د میاشتې په )۱۷۴۷باالخره د 

 مخ(۱۲۱: ۲نافذ شو او همدا قانون د راتلونکو نورو قوانینو لپاره بنسټ جوړ شو.)

زیاتره کسان له فرهنګي اصالحاتو سره د غازي امان الله خان په اصالحاتو کې 

مخالف وو او په سیاسي برخه کې هم د دولت له کړنو څخه راضي نه وو. غازي امان 

الله خان چې ))دارالشورا(( یې په دولتي شورا بدله کړې وه، د خلکو د مخالفت په 

م. کال کې د لویې جرګې له غړو سره ومنله چې دولتي شورا به ۱۱۲۹اساس یې په 

 مخ(۱۱: ۹ملي شورا بدلیږي او غړي به یې هم د خلکو له خوا ټاکل کیږي.) په
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څومره چې امان الله خان په بارکزیانو باندې تکیه کړې وه، په هغه اندازه بارکزیانو 

د امان الله خان مالتړ ونه کړ؛ بلکې بارکزي مشرانو یوازې د امان الله خان مور سرور 

هغې په مالتړ یې په دربار کې فساد جوړاوه او د  سلطانه بېګم خوشحاله ساتله او د

 رشوت اخیستلو له الرې یې خپل جېبونه ډکول.

کله چې امان الله خان په نظام کې اصالحات پیل کړل، خلک ډېر ورته خوشحاله  

و، خو درباریان یې له دې کبله ناخوښ و چې د دوی ګټې له خطر سره مخامخ 

و په وړاندې ځينې مخالفتونه له بهر څخه انګرېزانو کېدلې. د امان الله خان داصالحات

برابرول او په دې برخه کې یې ځانګړې طرحه تر الس الندې نیولې وه. د انګریز 

پخواني پټ جاسوسان ال هم په اماني دولت کې پاتې وو چې د انګرېز طرحې ته یې 

الدین امیر  عملي جامه وراغوستله. کله چې اساسي قانون نافذ شو، نو د پکتیا والي

پنجابی چې په اصل کې د هندوستان و، په یوه لوی مجلس کې یې داسې وویل: 

 مخونه(۱۹۷، ۱۹۲: ۶اوس د شریعت وخت تېر شو، اوس د اساسي قانون وخت دی.)

څرنګه چې د افغانستان خلک کلک مسلمانان وو او دي، نو له دې کبله د والي 

 خلکو کرکه راوپاروله.امیرالدین خبرو د اساسي قانون په وړاندې د 

محمود طرزي او ترکي سالکارانو داسې پرېکړه وکړه چې یوه کوچنۍ، خو باکفایته 

اردو جوړه کړي چې په پایله کې یې د سربازانو تنخوا ګاني څلور برابره ټيټې شوې او 

په پوځ کې یې د پخوانيو خلکو )سپین ږیرو( پر ځای یې نوي او تازه کاره ځوانان 

غانستان اردو تر یوې اندازې په جنګي مهماتو سنبال او یو شمېر جنګي وټاکل. د اف

الوتکې له المان او روسیې څخه واخیستل شوې. د افغانستان د سربازانو حالت 

چندان برابر نه و. مناسبه غذا او د اوسېدو لپاره یې مناسب ځای هم نه درلود. د 

کړی وای. دا په داسې حال کې  قانون له مخې هر افغان باید دوه کاله د اردو خدمت

و چې دا قانون یوازې په غریبانو او بېچاره خلکو پلی کېده او شتمنو خلکو کوالی 

شول چې دولتي مامورینو ته د رشوت په ورکولو سره له عسکري خدمت څخه ځان 

خالص کړي او کرار په کورونو کې کښیني او دې سربازانو نه غوښتل چې د هغو 

 مخونه(۱۱۴ــــــــــــــ  ۱۶۱: ۱وکړي، کومو چې پرې ظلم کړی و.) کسانو لپاره جګړه

د اروپا له شپږ  ۱م. کال کې د جون په ۱۱۲۹کله چې غازي امان الله خان په 

میاشتې او لس ورځې سفر څخه راوګرځېد، نو د لویې جرګې د جوړولو امر یې وکړ، 
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م. د اګسټ ۱۱۲۹وه، د  دا جرګه چې د غازي امان الله خان د وخت دریمه لویه جرګه

مه نېټه په پغمان کې جوړه شوه او شل فقرې په کې تصویب شوې ۲۹د میاشتې په 

 چې په الندې ډول وې.

 دولتي شورا په ملي شورا بدله شوه. .۱

 د مجازاتو بښل یوازې د پاچا حق دی. .۲

 د تفتیش عمومي دیوان تأسیس شو. .۷

 هر وزارت باید د تفتیش یوه اداره ولري. .۱

 او لېونیانو لپاره دې ځایونه جوړ شي. د مسکینانو .۰

 د عسکري مکلفیت دوره درې کاله ده. .۶

 د عسکري مکلفیت څخه د معافیت لپاره د نغدو پیسو ورکول منع شول. .۱

 ټول نښانونه لغوه شول. .۹

 ملکې رتبې لغوه شوې. .۱

 ټول رسمي القاب لغو شول. .۱۴

 په نظامنامو کې د هر جرم جزا وټاکل شوه. .۱۱

 نظامنامې سره سمه اخیستل کیږي.نغدي جریمه دې له  .۱۲

 تجارتي او عصري محکمې دې جوړې شي. .۱۷

تدریس او وعظ )تقریر( په شهادت نامې پورې مربوط دی او د دیوبند مالیان  .۱۱

 افغانستان ته نه شي راتالی.

د افغانستان د پنځلس کلنۍ عمر لرونکي خلک دې په هر کال کې پنځه  .۱۰

وا د عسکرو لپاره د وسلو د رانیولو افغانۍ او مامورین دې د یوې میاشتې تنخ

 لپاره ورکوي او د دې سپما الیحه دې ملي شورا جوړه کړي.

 ملي شورا دې د رشوت د بندولو لپاره الیحې جوړې کړي. .۱۶

که مجرم محکمې ته حاضر نه شي د ده په غیاب کې دې جزا ورته وټاکل  .۱۱

 شي او قانون دې ملي شورا جوړ کړي.

 شو.شهزاده رحمت الله ولیعهد  .۱۹
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د افغانستان د بیرغ رنګ تور، سور او زرغون رنګ وټاکل شو چې پر غرونو د  .۱۱

لمر راختلو منظره ولري، شاوخوا یې د غنمو وږي وي او په پورتنۍ برخه کې 

 دې )الله ـــــــــــــ محمد( پرې لیکلی وي.

 وروسته له هرو پنځو کلونو دې لویه جرګه جوړیږي. .۲۴

او څوارلسمه فقره د خلکو د کلک مخالفت سبب  له دې شلو فقرو څخه یوولسمه 

 وګرځېده. 

م. کال ۱۱۲۱کله چې د امان الله خان په وړاندې خلک راپورته شول، نو غازي د 

( مه نېټه یوه اتلس فقره ییزه اعالمیه صادره کړه چې ځینې مواد یې ۲۴د ډسمبر په )

وبند ل کیږي. د دیپه دې ډول وو. افغاني محصلین به له ترکیې څخه بېرته راغوښت

مالیان افغانستان ته راتالی شي. د رشوت مخه به نیول کیږي. ښځې به خپل السونه 

او مخونه پټوي او د سر وېښتان به نه لنډوي. د مالیانو په تدریس کې شهادتنامه نه 

غوښتل کیږي. د نفوسو د تذکرو توزیع منع دي. د رخصتۍ ورځ به له پنجشنبې څخه 

دلیږي. ښځې به اروپایي جامې نه اغوندي او چادري به په سر د جمعې ورځې ته ب

کوي. د جامو په اغوستلو کې به کوم قید او شرط نه وي او د شرابو څښونکو ته به سزا 

 مخونه(۱۹۹، ۱۹۱: ۶ورکول کیږي. )

خو په دې وخت هم په هېواد کې نارضایتي راپیدا شوې وه او هم انګرېز خپل کار  

ن خلک یې په مختلفو شکلونو د خپل پاچا په وړاندې راپارولي کړی و او د افغانستا

 وو.

د امان الله خان د اصالحاتو په وړاندې ډېرې ستونزې بې کفایته مامورینو راپورته 

کړې او خپله هره پاکه دنده یې د رشوت په اخیستلو او د خیانت په کولو سره ناولې 

: ۱ه مالتړ څخه الس واخیست.)کړه. یو المل همدا و چې خلکو د دولت او پاچا ل

 مخ(۱۱۹

کله چې غازي امان الله خان په اصالحاتو الس پورې کړ، نو ډېر ورته خوشحاله و، 

خو د ده په دربار کې محافظه کارو عناصرو له دې کبله د اصالحاتو سره لېوالتیا نه 

درلوده چې د دوی ګټې یې په خطر کې اچولې. د ځینو اصالحاتو څخه فاسدو 

ینو غلطه ګټه پورته کوله. د بېلګې په ډول: څرنګه چې د هغه وخت د اساسي مامور

مې مادې پر بنسټ لومړنۍ زده کړې جبري شوې وې، نو هغه هلکان چې ۶۹قانون د 



 

812 

 

 آریانا

نسبتاً له لرې سیمو څخه به یې ښوونځیو ته جلبول او هغوی به ښوونځي ته د لریوالي 

ي سرښوونکي به هغوی د رشوت په له کبله رسیده ګي نه شوه کوالی، نو د ښوونځ

مقابل کې له درس ویلو څخه معاف کول. همدارنګه هغه ځوان هلکان چې د کور، 

کلي او پټي کارونه به ورتر غاړې وو، لومړی به د درس ویلو په نوم ښوونځي ته راکش 

کېدل او بېرته به د رشوت په بدل کې معاف کېدل چې په خلکو کې یې ناخوښي 

 مخونه(۱۹۷ــــــــــــ  ۱۹۲: ۶)رامنځ ته کړه.

د دې کړکېچن حالت او د خلکو له ناخوښۍ څخه بهرني دښمن )انګرېز( ګټه  

پورته کړه او هغه ارتجاعي اقلیت یې میدان ته راګډ کړ چې د دولت او ریفورم په 

 مخ( ۱۱۱: ۱دښمنانو بدل شوي وو)
 

ــ  د غازي امان الله خان فرهنګي او اجتماعي اصالحات او په وړاندې یې ب 

 غبرګونونه: 

غازي امان الله خان د اصالحاتو په برخه کې تعلیمي برخې ته زیاته پاملرنه وکړه. د 

دیني مضمونونو تر څنګ یې غربي ـــــــــــــ عصري تعلیمات رواج کړل او په ګڼ 

ښوونځي یې جوړ کړل او د سواد زده کړې او شپې شمېر سره لومړني او منځني 

مکتبونه هم پرانیستل شول. امان الله خان او د هغه ملکې ثریا به په خپله په دې 

م. کال کې یې د لومړي ځل لپاره د افغان ۱۱۲۴تدریس کې فعاله ونډه اخیستله. په 

رکیې ته ولېږله چې تزده کوونکو یوه ډله د زده کړو لپاره ترکیې او اروپايي هیوادونو ته 

 مخ(۱۶۶: ۱په تلونکو زده کوونکو کې یو شمېر نجونې هم شاملې وې.)

په دې اړه د غازي امان الله خان خور شفیقه سراج داسې باور لري: له پخوا وختونو 

څخه د وینځو او غالمانو نیولو رواج درلود چې غازي امان الله خان هغوی ازاد کړل او 

ونځي یې جوړ کړل. دوه د نجونو ښوونځي چې یو یې د غالمي یې لغوه کړه. ښو 

مستورات او بل یې د عصمت په نامه و، جوړ کړل. په همدې وخت کې یې نږدې د 

پورې نجونې د ترکیې هیواد ته د زده کړو لپاره ولېږلې چې په یوه  ۱۰څخه تر  ۱۲

 مخ(۷۱: ۰اسالمي هیواد کې څه شی زده کړي.)

( تنه زده ۷۶م. کال کې د حبیبیې د ښوونځي )۱۱۲۱غازي امان الله خان په 

کوونکي بهر ته د زده کړو د ترالسه کولو لپاره له کابل څخه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې 
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رخصت کړل. امان الله خان دوی ته د شرعي امورو، د اسالم د تقدیس او د افغاني 

وونکي کي زده کحیثیت د ساتلو ډېرې زیاتې خبرې وکړې. امان الله خان بهر ته تلون

مخاطب کړل او ورته یې وویل چې د خدای لپاره د افغانستان شرف او د افغان ملت 

نوم او عزت مه پایمالوئ، تاسو د افغان بېلګه یاست او ویې ویل: هېڅ ساعت بغیر د 

درس له لوستلو څخه په بل شي مه تېروئ؛ ځکه د وطن د امید سترګې تاسو ته دي. 

کولو او افغانستان ته د ترقي ورکولو څخه بغیر په بل شي  د اسالم دین ته د خدمت

یوه لحظه وخت هم مه مصرف کوئ. څرنګه چې پوهېږم چې د اسالم او افغانستان د 

 مخونه(۱۱۱ــــــــــ  ۱۱۹: ۱۴خدمت له پاره ځئ نو په خدای مو سپارم.)

روزنه د پوهنې په برخه کې د غازي امان الله خان اصالحات جدي وو. ښوونه او 

یې وړیا، جبري او عمومي اعالن کړه او مختلف مکتبونه یې جوړ کړل. د دې مکتبونو 

له جملې څخه یو یې امانيه ښوونځی و چې وروسته د استقالل په نامه سره یاد شو. 

بل اماني ښوونځی و چې بیا وروسته په نجات ښوونځي سره مشهور شو. لومړی یو یې 

 مخ(۱۱: ۰یې د المانیانو په مرسته رامنځ ته شو.)د فرانسویانو او دوهم ښوونځی 

په امانیه او اماني لېسو کې جرمني او ترکي استادانو تدریس کاوه. په دې 

ښوونځیو سربېره د غازي رشدیه، د استقالل رشدیه، تلګراف، رسامي، نجاري، 

معماري، کرنې، عربي دارالعلوم، د مستورات رشدیه، د جالل آباد رشدیه، د هرات 

شدیه، د کندهار رشدیه، د هرات دار المعلمین، د مزارشریف رشدیه، د قطغن رشدیه، ر 

د پولیسو مکتب، د موزیک، د قالینو جوړولو، د ښځو د کور د کارونو، لنډه دا چې د 

م. ۱۱۲۱څخه زیات لومړني ښوونځي جوړ شول. په  ۷۲۲هیواد په ټولو والیتونو کې د 

تنو ته رسېده او په لېسو  ۰۱۴۴۴کوونکو شمېر کال کې د لومړنیو ښوونځیو د زده 

تنه د درسونو په لوستلو بوخت وو. تر دې کال پورې تر څو سوه تنو پورې  ۷۴۴۴کې 

افغان زده کوونکي فرانسې، جرمني، ایټالیا، شوروي اتحاد او ترکیې هیوادونو ته د زده 

 مخ(۱۱: ۷کړو لپاره ولېږل شول.)

دام الس پورې کړ چې له ستونزو سره یې مخامخ غازي امان الله خان په یو بل اق

کړ. هغه اقدام دا و چې ښځو ته یې په خپله خوښه د خاوند د ټاکلو آزاد حق ورکړ او 

اعالن یې وکړ چې له دې وروسته ښځې کوالی شي چې د وروڼو او زامنو په څېر د 

و وستیمیراث له حقونو څخه استفاده وکړي. د شاه امان الله خان د سلطنت په ور 
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دورو کې له خلکو څخه وغوښتل شول چې په رسمي مجلسونو، حتی په بازارونو کې 

غربي لباسونه ))دریشي(( پر تن کړي. سربېره پر دې ځینې فرمانونه صادر شول چې 

 مخ(۱۶۱: ۱د واده او تعزیت رسمي او بې ځایه لګښتونه دې راکم شي.)

کاح، واده او د ماشومانو د سنتي غازي امان الله خان د نورو اصالحاتو تر څنګ د ن

کولو په برخه کې هم اصالحات راوستل او یو شمېر قیودات یې وضع کړل. د صغارت 

نکاح یې منع او د څلورو ښځو سره نکاح یې محدوده کړه. د دې لپاره چې د زوم له 

کورنۍ څخه فشار کم شي، د ولور په اخیستلو کې یې هم کموالی راوست او د نارینه 

کلني وټاکه  ۱۹کلني او د نجونو لپاره یې د واده کولو سن  ۲۲اره یې د واده سن وو لپ

 مخ(۱۴۲: ۷چې په دې اړه په نظامنامه کې الندې مادې راغلې دي.)

لومړۍ ماده: د الله ج حکم داسې دی. ترجمه: پس تاسو نکاح وکړئ له هر هغه 

ېدلئ چې عدل او چا سره چې ستاسو خوښه وي دوه، درې، څلور، خو که تاسو وېر 

مساوات نه شئ برقراروالی، نو یوه ښځه وکړئ، په دې صورت کې چې هر مسلمان د 

د دې امر خالف وکړي، نو په دې کې به یې زیان وي. له همدې کبله د  )ج(خدای 

د حکم له مخې داسې وایم چې ای زما ريښتینی رعیته! د پورتني حکم پابند  )ج(الله 

الت کوالی شئ، نو دوه ښځې او یا درې ښځې وکړئ او واوسئ، که چېرته تاسو عد

که عدالت نه شئ کوالی نو یوه ښځه ستاسو لپاره کافي ده؛ ځکه چې بغیر له عدالت 

 څخه د دوو ښځو درلودل ګناه ده.

همداراز له یوې څخه د زیاتو ښځو سره د نکاح کوونکي د عدم عدالت په صورت 

 ډول ده. کې د پورته نظامنامې دوهمه ماده په دې

دوهمه ماده: هغه څوک چې دوه، درې یا څلور ښځې لري او یا نوې نکاح کوي او 

د شرع شریف مطابق عدل او مساوات برقرار نه کړي، محکمې ته اطالع ورسیږي، د 

 ثبوت څخه وروسته نوموړی شخص په جزا محکومیږي.

 د صغارت په حالت کې د نکاح په اړه دریمه ماده په الندې ډول ده.

ریمه ماده: د بلوغ څخه وړاندې د صغارت په حالت کې نکاح روا ده. مګر ای زما د

رعیته! د صغارت نکاح ستاسو تر منځ د دعوو، شخړو، وژنو او نفاق سبب ګرځي. 

څرنګه چې ستاسو دې معنوي پالر ته په تجربو سره معلومه شوې ده، نو له دې کبله 
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دف ستاسو آرامي او اتفاق و.)دا هغه وړاندې د صغارت نکاح منع شوې وه، خو زما ه

وخت و چې امان الله خان د صغارت نکاح منع کړې وه او خلکو یې په وړاندې 

 مخالفت ښودلی و.(

د شیریني خوري، په بدو کې د ښځو د ورکړې، د کونډې ساتلو او د مهر په اړه یې 

 الندې مادې ټاکلې وې.

ل شیریني خوري کوي او دې ته پنځمه ماده: د عوامو په منځ کې رواج دی چې او 

نامزدي )کوژده( وایي او څه موده وروسته یې یوه شپه د حنا شپه ټاکلې او په دې سبا 

شپه  بیا په داسې حالت کې نکاح کوي چې ډېره ګڼه ګوڼه وي. په دې صورت کې د 

دواړو لورو لپاره لومړۍ ستونزې، دوهم بې ځایه لګښتونه او دریم د دعوو سبب کیږي. 

همدې کبله مو دا نامزدي منع اعالن کړه. د همدې شیریني خوري په بدل کې په له 

نکاح کې د ځينې نږدې خپلوانو او نکاح تړلو له مال څخه بغیر هغه ګڼه ګوڼه او 

شیریني خوري چې تر دې وړاندې رواج و، اوس منع شول او که چېرته منکوحه بالغه 

 څخه وروسته فوراً ناکح ته تسلم کیږي... وه، د واده کولو په سر کې د مهر له ورکولو

شپږمه ماده: په بدو کې د ښځو ورکول او هغه خپل شخصي عیال بلل مطلقاً ممنوع 

 دي.

اوومه ماده: مطلقه او کونډه ښځه د خاوند له کولو څخه وېرول او تهدید کول منع 

 دي.

، ــ ۷، ۲: ۱ي.)یوولسمه ماده: د ټولو طایفو مهر باید له دېرش روپۍ څخه اضافه نه و 

 مخونه(۰

( نظامنامې یې له ترکي ژبې څخه ۱۲یوه ترکي ژباړونکي چې بدري بېګ نومیده )

فارسي ژبې ته وژباړلې چې د امان الله خان په وخت کې په جریدو کې چاپېدلې. د 

امان الله خان حکومت غوښتل چې په یو قانوني نظام باندې عمل وکړي. د همدې 

ې تصویب او وضع کړل. همدا د جزا لپاره یې د جزا حقوق تدوین او ماده په ماده ی

قانون د دې سبب شو چې د منګلو د قوم مخالفت رامنځ ته کړي. په پکتیا کې مال 

عبدالله چې په ګوډ مال مشهور و، شورش پیل کړ. ګوډ مال په یوه الس کې قرآن شریف 

او په بل الس کې د جزا قانون نیولی و او له خلکو څخه به یې پوښتنه کوله چې کوم 

و مني؟ څرنګه چې خلک مسلمان و، نو خامخا به یې د قرآن د منلو خبره کوله. په ی
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پکتیا کې یو شمېر مالیان تحریک شول. هغوی د امان الله خان د طرح شویو قوانینو 

په مقابل کې داسې ویل چې امان الله خان له قرآن څخه لرې شوی او له ځانه یې 

ې سره سره چې امان الله خان د مالیانو قوانین او نظامنامې جوړې کړې دي. له د

له منځ څخه د پالوي په لېږلو سره هڅه وکړه تر څو د پکتیا مالیان قانع کړي چې د 

جزا قانون د اسالم مخالف نه دی، خو دا چې هغوی له بهر څخه تحریک شوي وو، د 

 دامان الله خان خبره یې ونه منله او د منګلو شورش چې تر لوګر پورې وغځېده، 

 مخونه(۱۰ــ ۱۱: ۰افغانستان حالت یې له ستونزو سره مخامخ کړ.  )

م. کال ۱۱۲۱غازي امان الله خان د پکتیا شورش ته د حل الرې لټولو لپاره په 

نفري لویه جرګه جوړه کړه. دې لویې جرګې په داسې حال کې  ۱۴۴کې د پغمان 

څرنګه چې د دې  اساسي قانون تائید کړ چې د ډېرو اصالحاتو مخنیوی یې وکړ.

لویې جرګې اکثره ګډونوال ځمکه وال، تجاران او روحانیون وو، نو د خپلو ګټو د ساتلو 

لپاره یې له اصالحاتو سره مخالفت کاوه. دې لویې جرګې یوه قطعنامه تصویب او 

غازي امان الله خان ته یې د السلیک لپاره وړاندې کړه چې په دې قطعنامه کې په 

 ۱۲اندې سخته ضربه وارده شوې وه. د دې قطعنامې په اساس له اماني اصالحاتو ب

کلنۍ څخه وروسته په ښوونځیو کې د نجونو زده کړې منع اعالن شوې، د صغیرې 

نجلۍ سره نکاح روا شوه، د مؤذن او مال د چارو تنظیم د دولت په غاړه شو، د څلورو 

 ډول پاتې شوه، د بیرغښځو سره د سړي نکاح پرته له کوم قید او شرط څخه په ازاد 

الندې خدمت کول د نغدو پیسو په مقابل کې ومنل شو او د عربي دارالعلوم تأسیس 

حتمي شو. په آخر کې د چکنور مال په خپله وینا کې وویل چې د دولت نظامنامه له 

 مخ(۲۲۱: ۷شریعت سره برابر ده.)

ان ولی او افغانستامان الله خان چې په ټوله نړۍ کې د انګرېز اعتبار ته زیان اړ 

یې د هغوی له منګولو څخه خالص کړی و، اوس انګلیسانو غوښتل چې خپل انتقام 

ورڅخه واخلي او انګرېز وکوالی شول چې د امان الله خان د حکومت د سقوط طرح 

 په مستقیم او غیرمستقیم ډول په خپله د افغانانو په الس پلی کړي.

ګرېز( د امان الله خان پر ضد داسې د امان الله خان تر ټولو ستر دښمن )ان

ګنګوسې خپرولې چې ګواکې امان الله خان په اروپا کې غیر اسالمي کړنې )د غیر 

حاللې غوښې خوړل، د امان الله خان له خوا خپلې ښځې ته دا اجازه ورکول چې 
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اروپایي لباس واغوندي او په عامو مجلسونو کې ځان ښکاره کړي او بتانو ته احترام 

م. د فبروري په میاشت کې د دولت پر ضد ۱۱۲۹تر سره کوي چې دې کار د کول( 

 مخ(۱۹۷: ۱د شینوارو او نورو قومونو شورش رامنځ ته کړ)

د امان الله خان زوی احسان الله وایي چې مخالفینو )انګلیسانو( د ملکې د جعلي 

اچا د پ تصویر چې په هغه کې یې نیم بدن بربنډ و او په واتیکان کې د پاپ سره د

لیدنې له تصویرونو څخه په استفادې، شاه امان الله خان له اسالم څخه په مخ اړولو 

تورن کړ. انګلیسانو د نورو ښځو د نیمه بربنډو بدنونو او  زما د مور د سر څخه په 

استفادې، جعلي نیمه بربنډ عکسونه چاپ کړل، د کابل په بازار کې یې خپاره کړل 

ېرمنې بد کارونه تر سره کړي دي. همدا رنګه بله موضوع دا او ویې ویل چې د شاه م

وه چې د هغه وخت رسم او رواج داسې و چې هر کس به روم ته ورغی ، نو په واتیکان 

کې به یې له پاپ سره مالقات کاوه اعلیحضرت امان الله خان او ملګرو یې هم له پاپ 

تي و چې امان الله خان سره لیدنه کړې وه او دوی )انګرېزانو( یې عکسونه اخیس

 مخونه(۰۱ـ  ۰۷: ۰عیسوي شوی دی.)

غازي امان الله خان د خپلې پاچاهۍ په لومړیو کلونو کې د قوانینو سخت پابند 

و او په اساسي قانون کې هم عامه حقوق سنجول شوي وو، خو څرنګه چې دې قانون 

دولت  الی چې پهد مسئولیت اصل نه درلود، نو ځکه یوازې د پاچا ښه نیت نه شول کو 

کې د فساد مخنیوی وکړي. په همدې حال کې د پاچا پر شاوخوا فاسد عناصر راټول 

شول چې شاه یې د فاسدو او ناروا اعمالو قرباني کړ. دوی دومره چاپلوس عناصر وو 

چې له اندازې څخه زیات به یې د پاچا د هوښیارۍ صفتونه کول چې شاه یې په 

 مخ(۱۶۱: ۱خپل ځان ډېر مغرور کړ.)
 

 پایله:

غازي امان الله خان چې د هیواد جوړونې شوقي و او غوښتل یې چې هیواد یې ډېر 

ژر ترقي او پرمختګ وکړي، د همدې لپاره یې په ډېرو چټکو اصالحاتو الس پورې کړ. 

غازي داسې فکر کاوه چې ملت به یې د اصالحاتو په برخه کې هم داسې تر خوا 

پر مهال مال ورتړلې وه، خو هر څه  ودریږي، څه ډول یې چې د خپلواکۍ د اخیستلو

د غازي د هیلو خالف تر سره شول. انګلیس له یوه اړخه د امان الله خان په وړاندې 
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هر ډول خنډونه جوړول. له بله اړخه په هېواد کې هم ارتجاعي ځواک موجود و او له 

اصالحاتو سره یې له دې کبله مخالفت ښوده چې د دوی ګټې یې تر خطر الندې 

ې وې. تر ټولو مهمه مسئله دا وه چې د هیواد د عامو اوسېدونکو علمي کچه ډېره نیول

ټیټه وه او د امان الله خان اصالحات یې نه شول درک کوالی. دا درې لوی مسایل 

سره را یو ځای شول او د امان الله خان د اصالحاتو مخنیوی یې وکړ، آن تر دې چې 

 کړ او انګرېز خپل شوم پالن پلی کړ. پاچا یې له هیواد څخه بهر تللو ته اړ
 

 مأخذونه:
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 رسمحقق شاه محمدمیهن ورد

 عوامل حصول استقالل ودالیل سقوط  رژیم امانی
 

 خالصه:
دوره استبدادی امیر عبدالرحمن خان و وابستگی موصوف به انگلیس، مانع حرکت 

 انکشافی ای شد که امیر شیرعلیخان بنابرافغانستان به سوی شاهراه توسعه وسیر 
توصیه ومشوره سیدجامل الدین  افغان روی دست گرفته بود.امیر حبیب هللا هرچند 
پس از مرگ پدرش با رعایا  نسبتا به مالیمت رفتار کرد وبا برخی از برنامه های جدید 

و حچون تاسیس مکتب حبیبیه ونرشجریده رساج االخبار همسویی نشان داد اما م
فزیکی وبه زندان کشیدن مرشوطه خواهان این انگیزه را در اذهان جوانان وطن 
پرست وآزادی خواه زنده ساخت تا با مبارزه قاطع وپیگیرمانعی را که سد راه شان بود 
به خاطر رشد وتوسعه کشور از میان بردارند.این هدف بر اثر مساعی حزب رسی دربار 

الدوله با حصول استقالل سیاسی افغانستان تامین به رهربی شهزاده امان هللا عین 
گردید. عدم دقت در سپردن مسوولیت به اشخاص عاری از تعهد و مغرض،شتابزدگی 
در برنامه های اصالحی)ریفورم( ودرک ناکافی از خصوصیات سنتی وفرهنگی 
مردمان ساکن در مناطق دور افتاده کشور ومداخله سیستامتیک وپالن شده انتقام 

نه انگلیسها همه دالیلی اند که باعث سقوط حاکمیت  امانی  در افغانستا ن جویا
 شد،همه مسایلی اندکه در این مقاله باالی آنها مکث گردیده است.

  :مقدمه
یک صد سال پیش از امروز گروهی از جوانان با احساس منافع شخصی شانرا فدای  

ازه شیر  خاستهمنافع ملی منوده با قبول  خطرات جانی علیه ظلم واستبداد بپا 
مردم ما امروز همدوش با سایر کشور ها  ،ادامه می یافت حکومتی را نهادند که اگر

 ی وسیاست های استعامری انگلیس مانعدر رفاه و آسایش برس می بردند. توسعه طلب
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تحقق خواستهای مردم ما گردید.نربد میان علم وجهل  در افغانستان ادامه 
دارد،دشمن توانسته  موقتا" در این مسیر سد ایجاد مناید اما به هیچ وجه مانع تحقق 
 آرمانهای مردم ما شده منیتواند .مردم افغانستان پس از تجربه تلخی که ازسقوط دوره

امانی حاصل کرده اند مصمم تر از گذشته با پایمردی از استقالل حفاظت و درامر 
شگوفائی فرهنگ واقتصاد کشورشان ریاضت می کشند وتالش میکنند.تحقیق 
پیرامون عنوان تعیین شده ما را به هدف تعیین شده که هامنا در یافت واقعیت ها در 

 این راستا میباشد یاری میرساند.
روش (پس از تحلیل  منابع ومدارک تاریخی مطالعه و د تحقیق:شیوه و میتو 

تاریخی با رویکرد تحلیلی( همه جانبه با در نظر داشت اصل عدم جانبداری، 
حفظ امانتداری وجلوگیری از قضاوت پیش از وقت شیوه کار محقق را احتوا  بیطرفی،

                                                                                                                                                  مینامید.                                                   
 منت

مورخین واقف اند که از اثر مداخله خارجی ها در امور داخلی  کشور ما، در اواخر 
، کشمکشهای سیاسی میان  پرسان تیمور شاه قرن هژدهم وآغازقرن نزدهم میالدی

وخانواده های سدوزایی و بارکزایی ،افغانستان را به کشور وابسته وتحت الحامیه 
مبدل کرد.هریک ازاین شهزادگان و امیران به خاطر جلب حامیت خارجی ها وغلبه 
 بررقیبان سیاسی ،عالقمند  بودند تااعتامد یک کشور خارجی وخاصتا  انگلیس ویا

 روس را  حاصل منایند.
افغانستان ازدوره پادشاهی زمانشاه سدوزایی تا امارت امیرحبیب هللا خان  

بارکزایی بیشرت از یکصد سال  درگیرمنازعات درونی وخانوادگی بود که این درگیری 
ها سبب میشد گاه گاه قدرت های بزرگ استعامری وقت بخاطر تامین منافع شان 

داخلی افغانستان را بهانه قرار داده ، درافغانستان لشکرکشی ،رویداد ها واتفاقات 
میالدی  منونه های بارز مداخالت انگلیس  8181و 8181منایند.تهاجم سال های

 ها درامور کشور ما میباشد.
که به بهانه آمدن هیت روس 8181در نتیجه تجاوز نظامی انگلیس در سال

)استولیتوف(که به دربار امیر شیرعلی خان صورت گرفت، انگلیس ها امیرشیرعلی 
خان را که با روس ها داخل مراوده شده بود از قدرت خلع منودند با امضای معاهده 
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 رفت.اوضاع بحرانی درگندمک بوسیله یعقوب خان استقاللیت کشور زیر سوال 
کشورسبب شد به موافقه روسها رسدار عبدالرحمن خان که سالها قبل در دوره اول 
پادشاهی امیر شیرعلی خان در سمرقند وبخارا فراری بود به اجازه وتشویق روسها 

 رهسپار افغانستان شود.
( نرسدار عبدالرحمن به مجرد ورود به خاک  افغانستان با مناینده انگلیس)گریف

در متاس شده خالف انتظار وتوقع روسها   سلطنت افغانستان را تصاحب 
منود.امیرعبدالرحمن خان بیست سال متام ، مملکت را به شیوه  استبداد وبدون 
داشنت رابطه سیاسی با جهان بر وفق مرام وخواست انگلیس اداره منود، افغانستان 

 ری جز  انگلیس)آنهم بانایبوامیر دست نشانده آن صالحیت نداشتند با هیچ کشو 
 الحکومه هند بریتانوی( رابطه برقرارمنایند.

 8091پس از مرگ امیر عبالرحمن خان،پرسش حبیب هللا با امضای توافقنامه
بیب هللا یرفت. امیر حذمیالدی، ادامه تسلط بریتانیا را بر روابط خارجی  افغانستان پ

خواست واراده انگلیس ، هر چند نیز دو دهه دیگر مانند پدر،افغانستان راطبق 
امیرحبیب هللا در تصمیم گیری های داخلی صالحیت نسبی داشت با رسکوب منودن 
آزادی خواهان به دستورانگلیس، خوشگذرانی منود. اگر امیر عبدالرحمن سه هزار 
تن از بهرتین فرزندان این رسزمین را که علیه انگلیس جهاد مقدس را رهربی منوده 

ه فزیکی محو منود،پرسش امیر حبیب هللا ،اعضای نهضت مرشوطیت اول بودند بگون
را به دهن توپ پارچه پارچه کرد .اقدام امیر حبیب هللا علیه نهضت مرشوطیت، بی 
تفاوتی موصوف نسبت به استقالل کشور )مهمرتین خواست مرشوطه خواهان( نفرت 

ز بود. به قولی:  "عوام الناس نیوانزجار مردم را نسبت به امیر حبیب هللا به بار آورده 
امیر را بد گویی مینمودند که دزدان وگرگ ها را بر آنان مسلط منوده، رشوت خواری 

 وبی باز خواستی به آخرین حد خود رسیده ومصوونیت به کلی از بین رفته بود"
عکس العمل شدید امیر حبیب هللا در مقابل مرشوطه خواهان نتوانست ملت را 

تبداد مهار مناید،  دیری نگذشت که گروهی از جوانان آگاه به رسگروپی در مقابل اس
عبدالرحمن لودی در حالیکه قطار شاهی از شور بازار کابل عبور مینمود، باالیش فیر 
صورت گرفت، گرچه به امیر رضر نرسید،اما پیام این اقدام  به امیر این بود که ملت 

 علیه استبداد ایستادگی دارد.



  

222 

 

 …عوامل حصول استقالل

موش کرد زمانیکه جنگ اول جهانی آغاز شد هیاتی از کشورهای نباید فرا
املان،ترکیه،اطریش وهند به دربار امیر حبیب هللا رسیده بود،آنها تقاضا داشتند که 
امیر حبیب هللا با اعالن  جهاد از موضعگیری خلیفه  عثامنی حامیت مناید.امیر 

ته خطر  امنیتی محصور نگه داشحبیب هللا که متعهد با انگلیس بود آنها را به بهانه 
با ایشان وقت گذرانی میکرد. این مساله باعث شد خانواده سلطنتی دو پارچه 
گردد.اوضاع بوجود آمده میان امیر حبیب هللا وبرادرش رسدار نرصهللا فضای عدم 
اعتامد خلق منود، شهزادگان امان هللا وعنایت هللا با حامیت رسدار نرص هللا خان بر 

 کاری امیر حبیب هللا انتقاد داشتند.محافظه 
امان هللا خان بنابر عواملی از پدر سخت ناراض بود،به همراهی همفکران درصدد 
نجات وطن وهموطنانش برآمد،با تشکیل) حزب رسی دربار(برنامه از میان برداشنت 
امیر حبیب هللا را روی دست گرفتند.رسانجام امیر حبیب هللا در شب بیستم 

 در کله گوش لغامن دزیعه تفنگچه به قتل رسید. 8080فربوری
حاکمیت جدیدتحت زعامت شاه امان هللا خان که میبایست خالف برنامه ها 
وسیاست های حکومت قبلی اقدام میکرد،غرض جلب حامیت مردم ورهایی کشور از 
عقب  ماندگی یک سلسله اصالحات را روی دست گرفت،  ریفورم  ها و اصالحات 

زندگی اجتامعی ، اقتصادی  ، فرهنگی وحتی قضایی را در بر میگرفت ،که  همه ابعاد 
 مورد حامیت مردم  واقع شد.

در بعد سیاست خارجی نیزدولت جدید میبایست خواست وتقاضای  زمان را در 
نظرمیگرفت. ختم قرن نزده و آغاز قرن بیست اوج قدرت استعامرغربی وتسلط آنها بر 

عنی رسزمینهای اسالمی مستقیم یا غیر مستقیم تحت رسزمین های اسالمی بود ی
 کنرتول کشور های استعامری قرار گرفته بودند.

سید جامل الدین آیده  اتحاد اسالمی یا پان اسالمیزم را زمانی مطرح کرد که 
مسوولیت انجمنی را در دربار خالفت عثامنی به عهده داشت.او گفته بود: "جهان 

فاعی متحد شوند تا خودرا از نابود گشنت حفظ کنند".  اسالم باید در یک پیامن د
(8) 

محمود طرزی مفکوره اتحاد مسلمین را درحلقه خاص دربار مطرح وآنرا قبل از 
 حکومت امانی  در رساج االخبار  به نرش رسانیده بود.
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محمود طرزی وزیر خارجه دولت امانی  که سخت تحت تاثیر دیدگاه های سید 
اشت سعی کرد  پان اسالمیزم  یک اصل مهم ،سیاست خارجی جامل الدین قرار د

حکومت جدید را تشکیل دهد. این زمزمه ها باعث شد شامری از علام و دانشمندان 
در افغانستان وشبه قاره هند به نفع امان هللا خان تبلیغ منوده وی را جاگزین خلیفه 

 عثامنی منایند.
ان هند ، درآغاز حیثیت و اتوریته رژیم حامیت ازاسالمگرایان آسیای میانه ومسلامن

امانی را نزد کشورهای مسلامن تقویت کرد،اما دوام آن از عهده حکومت نوپا وتازه به 
استقالل رسیده افغانستان بعید  به نظر میرسید.آغاز  این سیاست اگراز یک طرف 

که  دمنجر به انزوای سیاسی رژیم شد،از جانب دیگر مشکالت وهزینه زیادی میطلبی
دولت افغانستان توان پرداخت آنرا نداشت. به همین دلیل بود که دولت امانی عقب 
نشینی را آغاز منود وازاین سیاست دست بردار شد.تاجایی که حکومت با صدور 

 اعالمیه  از ورودمهاجرین مسلامن هندی مامنعت به عمل آورد.
بیب هللا مبثابه تالش مرشوطه خواهان دوم )حزب رسی دربار( باعث شدامیر ح

مانع  از مسیرمرشوطه طلبان کنار زده شود، اقدام بعدی آنهاقایم منودن رابطه با 
تعدادی از کشور ها همزمان باسوقیات  نظامی در رسحدات  هند بریتانوی شهامت 
واز خود گذری رسبازان دلیر وافرسان قهرمان ومبارزین داوطلب اقوام رسحد خاصتا 

گلیس را واداشت  به متارکه  تن در داده استقالل افغانستان فتح قلعه نظامی تل،ان
را تصدیق مناید. به این ترتیب آزادی واستقالل میهن عزیز ما به همت  واالی فرزندان 

 مبارز افغانستان حاصل شد.
در بحث دالیل سقوط رژیم امانی تا امروز بیشرت تبرصه براین است که گویا دست 

ی افغانستان را خوب درک ننموده  بودند.یا ریفورم ها پیش اندرکاران رژیم جامعه سنت
از وقت بود و یا اینکه در تطبیق واجرای آنها از عجله وشتاب  کار گرفته شد.گاهی 
هم بعضی ها  اصالحات وریفورم ها را به خوب وبد یا مفید ومرض صنف بندی 

 مینامیند.
عکس العمل های  متفاوت در کل برنامه های اصالحی)ریفورم( میان مردم وجامعه 

در قبال داشت، بعضی از مردم از آن استقبال وبرخی مخالفت را آغاز کردند. نباید 
فراموش کرد که ریفورم ها وتطبیق آنهابستگی به رشد وانکشاف فرهنگی مردم ومحل 
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بستگی دارد.عنارص محافظه کار دربار که منافع شان با تطبیق ریفورم با خطر  مواجه 
ایتی شانرا به اشکال مختلف تبارز دادند.در بعضی حاالت زمینه های سو بود نا رض

استفاده از ریفورم باعث شکوه وشکایت ونا رضایتی عوام الناس گردید. مثال در عرصه 
معارف،در بدل معافیت فرزندان فامیل ها ، مسوولین مکاتب رشوت اخذ میکردند که 

 (۲19:ص ۲مایه دلرسدی از معارف میشد.)
حال در بین مردم نارضایتی از تطبیق ریفورم به میان آمد. اکرثیت مردم  به هر

ریفورم را خوب استقبال منودند ، اما عده ای فتنه جو فضا را به دستور دشمنان وطن 
مکدر جلوه میدادند، انگلیسها در مقابل ریفورم مشکالت زیادی خلق مینمودند 

نگلیس بود باری در محرض جمعی  .حکمران پکتیا امیرالدین)پنجابی(  که اجنت ا
 ازمردم  اظهار داشته بود که: "وقت رشیعت گذشته ،حاال زمان قانون است. "

مالعبدهللا و مالعبدالرشید در پکتیا بنای شورش را گذاشته، ریفورم را بدعت 
عبدالکریم نام که خود را فرزند یعقوب خان معرفی میکرد در 80۲1خواندند. درسال 

ومت تحرکات را به راه انداخت،اما تاب مقاومت نیاورده پا به فرار خوست بر ضد حک
 نهاد.

در دوره امانیه در کابل محمود یاور وسپس شاغاسی علی احمد )بارکزایی 
ها(والی بودند. درقندهارعبدالعزیز خان، محمد رسور خان و عبدالکریم خان به 

خیل شاه بودند( مزار رشیف ترتیت نایب الحکومه ها بودند)همه آنها بارکزایی وماما 
وهرات به دست عبدالکریم خان نایب الحکومه،نیک محمد خان فرقه مرش ومحمحد 
ابراهیم  خان نایب الحکومه و عبدالرحمن خان فرقه مرش بودکه همه بارکزایی 
بودند.عبدالکریم خان بارکزایی در پکتیا ،دوست محمد خان ناظم بارکزایی در غزنی 

ن خان بارکزایی در گرشک و بقیه حکمرانان نیز به همین قرار و ارزگان،محمد امی
بودند .به قول منبع درمیان آنان فردی دیده منی شد که پروای ریفورم را می منود ویا 

 (8هم به جای جیب درغم وطن میبود...)
افراد فوق الذکر با روحیه خانخانی )پاچا خیل( داخل دولت شدند،آهسته آهسته 

( غالم 80۲1شد، وضع چنان اسفناک شد که در لویه جرگه پغامن)قوانین عقب زده 
محی الدین آرتی صدا زد:تا زمانی که اعلیحرضت وزیران خاین خود را غرغره ننموده 

 باشد اصالحات  هیچ مفهومی ندارد. 
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در رابطه به عوامل بیرونی یا خارجی  سقوط رژیم کافی است بگوییم که انگلیس 
امات وعملکرد های  حاکمیت امانیه  را دقیقا زیر نظر داشت با یک برنامه منظم اقد

و تعدادی از جواسیس آنها در بدنه دولت از قدرت و صالحیت برخوردار بودند، آنها به 
دستور مقامات انگلیس دست به اعاملی میزدند که میان حکومت و مردم فاصله ایجاد 

ر به سیس همفریز (از نظر طرز فکمیکرد. اولین وزیر مختار بریتانا  در کابل  )رسفران
اعامل نفوذ در افغانستان از طریق زور و زر  متکی بود. در کابل به جای آنکه به جلب 
اعتامد شاه وهمکاران نزدیک او چون  محمود طرزی و محمد ولی خان  که اداره 
کننده اصلی سیاست خارجی مملکت بودند  بپردازد ، برعکس  محرم راز ، یک تعداد 

رباریان محافظه کار قرار گرفت. چیزیکه منیتوانست به اعاده اعتامد میان دو از د
 کشور کمک کند.

تعدادی از نویسندگان  اغتشاشات داخلی جنوبی ، شینوار و کوهدامن را نتیجه  
مستقیم اصالحات میدانند که بعضی از این اصالحت پیش از وقت و عده ای هم با 

 عجله وشتاب  عملی میشد.
 عبدالرحمن زمانی آورده که:داکرت 

نویسنده کتاب )ظهور افغانستان  نوین( نگاشته:  "افغانها ممکن متعصب ترین 
مردمان مذهبی  در روی زمین باشند ومال ها عاملین اصلی بر اندازی امان هللا خان 
بودند. "  از نوشته باالچنین استنباط میشود که گویا افغانها )مردم ما (به پذیرش 

ومدرنیزم متایل نداشتد وبا آن از در مخالفت بر خورد کرده اند.سوال اساسی پیرشفت 
 اینست آیا به راستی مردم ما تجدد وپیرشفت را منی خواهند؟

غبار منحیث شاهد عینی چشم دیدهایش  راچنین نوشته است:  "حکومت امان 
هللا خان بعد از تصفیه حساب با انگلیس مشغول اصالحات گردید. مردم افغانستان 
که طالب پیرشفت بودند،جدا" به معاضدت وهمکاری دولت برخاسته از متام ریفورم 

انگلیس ها با جان ومال بذل  های جدید عمال" استقبال کردند وچنانچه در جنگ با
مساعی  منوده بودند،   برای نرش معارف جدیده در مالیات بدهی خود فی روپیه چند 
پیسه به نام اعانه معارف قبول و در متدید رسک ها داوطلبانه خدمت و از صنایع 
جدیده و نظام  دیموکراتیک به شدت پشتیبانی کردند. حتی زنان کشور در مدارس 

رش جریده "ارشاد النسوان "، تاسیس انجمن  "حامیت نسوان" وغیره داخل داخلی  ، ن
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خدمت شدند. رویهمرفته مردم در متام این ریفورم های ناآشنا بدون اندک تعصب و 
کهنه پرستی از دولت جوان افغانی حامیت وپشتیبانی منودند. اینست که شاه 

 کامیابانه ودلیرانه علی 80۲1تا 8080توانست  ریفورم های خود را در مرحله اول از 
رغم دسایس خارجی وضدیت قوه های ارتجاعی در محل تطبیق گذارد. اما مرحله 

تشدید شد با منافع عمده ئی که داشت در جنین خود معدوم  80۲1دوم ریفورم که از 
گردید... قضاوت کسانی که ناکامی ریفورم را نشانه جمود و تعصب ملت  دانسته 

اقعیت ندارد. در واقع مردم افغانستان مثل هر جامعه برشی طبیعتا" اند،ارتباطی با و 
خواهان پیرشفت زندگی است. تاریخ افغانستان نشان منیدهد که مردم افغانستان بر 

 (1ضد متدن وفرهنگ در هیچ دوره ئ قیام کرده باشند.)
شایع ترین انتقادات دسته ای از نویسند گان باالی اصالحات امانی اینست که 

" به  عرص قلم است-ر پایه گفته خودش )امان هللا خان( "دیگرعرص شمشیر گذشتهب
کاهش بودجه وکاهش نفرات ارتش اقدام کرده بود. امان هللا خان معتقد به این بود 
که با ارائه دلیل و تعقل ملت را قناعت داد و همکاری آنرا جلب منود، زیرا اومخالف 

دن به هدف بود  وضعف وعدم کار بردنیروی جرب وفشار واستعامل قوه بخاطر رسی
 نظامی سبب سقوط  نظام شد.

محمود طرزی  به مشوره مشاوران ترکی چنین  تصمیم گرفته بودند که یک نیروی 
کوچک وکارا کا فی خواهد بود.که در نتیجه مصارفات نظامی چهار  برابر پایین آمد 

شته شد...وضع نظامیان افغان ودر اردو به جای  افراد مسن  افراد تازه وجوان گام
چندان خوب نبود.غذای مناسب وجای مناسب  برای بودوباش نداشتند.مطابق 
قانون هر افغان  دو سال مکلف به خدمت بود ، اما این قانون تنها باالی مردم بیچاره 
وغریب تطبیق میشد .مردمان دارا  با پرداخت رشوت به مامورین معافیت حاصل 

رسبازان استخدام شده حارض نبودند جانهای شانرا  بخاطر کسانیکه میکردند... واین 
 (1فدا منایند.) –باالی شان ظلم روا داشته اند 

در کل مشکل شاامان هللا خان با شورشیان مشکل سیاسی بود نه مشکل دینی 
ومذهبی. در اوایل طوریکه درمقاله اشاره شده ،وقتی امان هللا به حامیت اسالمیست 

وآسیای مرکزی اقدام منود،مال ها طرفدار وپشتیبان او بودند،بعدها به های هند 
 تدریج آنها بخا طر منافع شان مخالفت را آغاز کردند.
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 آریانا

دریک ارزیابی کلی  جواهر لعل نهرو درموردشخصیت وکارکرد های امان هللا خان 
پا  ارتقا ونوشته است:  "با حصول استقالل اتوریته امان هللا خان درکشورهای آسیا و ار 

یافت. انگلیس ها وی را دشمن خطاب میکردند.امان هللا درکشور عقب مانده 
افغانستان خواهان تغییر واصالحات شد وعالقه داشت که افغانها  راه پیرشفت را طی 
منایند. به ظاهر امان هللا خان برنامه های مصطفی کامل اتاترک را تعقیب میکرد 

ن لباس اروپایی وادار کرد. شاید امان هللا خان توانایی تاحدی که افغانها را به پوشید
های اتاترک را نداشت. مصطفی کامل پیش از اینکه اقدام به اصالحات مناید از 
حامیت نیروی نظامی قوی وبا تجربه ودر میان مردم از اعتبار ومحبوبیت خاص بر 

د با چالش ها مواجه خور دار بود اما امان هللا که با دقت کمرت اصال حات را آغاز کر 
 (۶شد ،زیرا افغان ها نسبت به ترک ها بسیار عقب مانده  بودند.")

و نکته آخر اینکه یکی از مخالفین امان هللا خان فضل غنی مجددی  واقع گرایانه 
 نوشته است:

"اصالحات امان هللا خان سبب حقیقی انقالب نبود، ملت افغانستان پادشاه را در 
صالحات  همکاری منود، لیکن مشکل تطبیق اصالحات و تطبیق  بسیاری از ا

اشخاص غیر مخلص در داخل دستگاه دولت اسباب کراهیت ملت را نسبت به 
اصالحات آماده ساخت،نه خود اصالحات. ارکان دو لت و والیان در والیات  در 

 ( 8اشتعال انقالب  نقش فعال  داشتند  )
خین از دوره مطرح بحث یکسان برداشت ها وارزیابی های نویسندگان  ومور 

ویکنواخت نیست ،هرکدام این مرحله را به زعم  والفاظ وسلیقه خویش ثبت منوده 
اند.مثال ارزیابی مولف)نهضت مرشوطیت در افغانستان(چنین است: "این انتقال 
قدرت سیاسی واداره از دست یک گروه نادان کهنه پرست ورسداران مرتجع فرسوده 

ی الجمله دانا و بینا و جویا، کاری بود نیکو و میمون و مثمر، که تا مغز، به جوانان ف
سه چهار سال اول دوره امانی به نفع مردم و مملکت جریان یافت . ولی این گروه 
کوچک و مخلص،خالی از عنارصمغرض وفرصت طلب مناند و دستهای خرابکاران در 

وجمع اموال و عقار وحتی  آن به فعالیت افتاد. میدان خاندان پروری وپاره ستانی
فحشا و منکر گرم گردید و مرام های نیکوی پادشاه وطرفداران اصالح امور و حرکت 
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 …عوامل حصول استقالل

ش  و  8898جدید را سیامی مکروهی داد، که منجر بسقوط این رژیم در زمستان  
 (1اغتشاش ارتجاعی گردید." )

ه، را برد میرغالم محمد غبار این عنارص مغرض وفرصت طلب که حبیبی از آن نام
بنام حزب نقابدار یاد منوده نوشته است: در بین روشنفکران وطن پرست  یکدسته 
عنارص مرموز بشکل یک حزب نقابدار شارلتان در مرکز و رشق کشور جهت فریفنت 
مردم شعار های دروغین "انقالبی" میدادند وظاهرا" از  "جمهوریت" دم میزدند اما 

اسی جمهوریت و ترقی بوده برای دیگران خدمت اینها معنا"  دشمن جدی  دیموکر 
میکردند، وبعد ها معلوم شد که ایشان بجز مزدور وآله در دست ارتجاع واستبداد 
نبودند، زیرا در زیرعنوان "جمهوریخواهی برای از پا در آوردن رژیم امانیه کوشیدند. 

 (0وفی الواقع راه را برای برقراری یک رژیم ارتجاعی باز کردند...)
به رویت آثار ومنابع که همه در پائین این نوشته معرفی میگردد،امیدعوامل 
حصول  استقالل ودالیل  سقوط حکومت امانی تاحدی کنجکاوی و برمال شده 
باشد.واضح است که تحقیق به این یافته ها بسنده منی مناید، منابع بیشرت در غنا 

 مندی تحقیق می افزاید. 
 

 نتیجه
مبارزات مرشوع و از خود گذری مرشوطه خواهان افغانستان  حصول استقالل مثره

میباشد که جانهای شیرین شانرا در راه آزادی کشور فدا منوده اند. ما باید تجارب 
تلخ گذشته را تکرار نکنیم امور مملکت مان را به اشخاص مومن، متعهد و کاردان 

فغان متحد و یکپارچه در بسپاریم تا آرمان های شهدای راه آزادی تحقق یابد و ملت ا
نوسازی کشور شان ادای دین منایند. صدمین سال اسرتداد استقالل افغانستان را 

 مبارکباد میگویم.
 
 

 منابع:
یاسی معارص، بهبهانی، س –حلبی  علی اصغر، تاریخ نهضت های دینی  .8

 .8881تهران
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Senior Research Fellow Sharif zadran 

 

Ghazi King Amanullah khan’s personality and 

endeavors in eastern literate’s perspectives 

 

Abstract 

 Ghazi Amanullah Khan is considered one of the most 

prominent and huge freedom fighters of the 20th century, 

because under his leadership, brave Afghan nation broke the 

British colonialism and they set a great pattern for the rest of 

eastern nations.  

Ghazi Amanullah Khan brought vital political, financial and 

cultural reforms to sustain and develop the political freedom 

which affected the British Empire and their reactionary allies 

and made them react. Those Imperialistic and reactionary 

powers didn’t want to see Afghanistan as developed country.  

Ghazi Amanullah khan is respected among Afghan people due 

to his thoughts and endeavors for development of country, 

meanwhile he has been the center of attraction for eastern 

literati. In this article we are presenting their perspectives about 

his personality and achievements. 

Prologue: Ghazi Amanullah khan was born on May 31, 1892 

in Paghman valley and passed away on April 26, 1960 due to 

liver disorder in Swiss. While he remained as a prince and late 

king for 37 years, he struggled and lived the rest of 31 years of 

his life as a destitute immigrant. 
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Research Fellow Dr. Farooq Ansari 

 

Pan-Islamism, Afghanistan and King 

Amanullah 

Abstract: 

The transfer of Pan-Islamism to Afghanistan by Mahmood 

Tarzi—after its emergence in 19th century by Sayed Jamal-u-

Din Afghan—had a pleasant ground for acceptance at the time 

especially within the royal family. This, caused that later King 

Amanullah put it as a base in drawing its foreign policy in the 

region something that bring him enormous popularity and make 

the young King to be famous as a Muslim ruler in an era in 

which the position of Caliphate had been degraded. As a result, 

some Mullahs () including Hazrat Shor Bazar (Shams-ul-

Mashayekh) gave King Amanullah the title of being World’s 

Muslim Caliph. 

Following this policy (Pan-Islamism) engaged Amanullah in 

two fronts: first with the Britain due to supporting Muslims 

who were living under the colonization of Britain in India and 

second with the Soviets due to providing support for the 

Muslims who were living in central Asia where he (the King) 

even decided to send them guns and other ammunition as well 

as Mullahs in order to encourage them in Jihad over the 

communists. 

Applying this policy were not free of problem and actually 

cost too much for Afghanistan as well as the King (Amanullah) 

himself, including: the political isolation, bearing the negative 

consequences of Indian and central Asian migrants, and many 

other internal problems that eventually forced the young King 

to change his mind and quit this policy. 
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Assistant Research Wajehullah Zaheer 

 

Political relations between Amani and Russia 

governments  

 

Abstract:  

Before Afghanistan is recognized as an independent country 

Ghazi Amanullah khan hoped to have large scale relations 

with other countries in every field. When he became the king, 

he sent a delegation to Masco, Russia to kick off friendly 

relations led by Mohammad wali khan. They signed the first 

mutual friendship agreement in 1921. Then signed another 

agreement on 14th September 1926 of not attacking and 

occupying each other. The relationship grew positively and in 

1927 inaugurated Kabul – tashqand flights.  
 

 
 

Researcher Moyel Aqa Hakim 

 

Intellectual of Mahmod Tarzai and his 

family regarding to women’s life 

 

Abstract 

Certainly, it is an accepted essential making thoughts of 

women in human society particularly the Afghan women. It is 

counted the need of current time and stemmed from the victory 

of Afghanistan independence whenever there have been 

brought different reforms in the kingdom of Ghazi Amanullah 

khan’s reign; the family of Mahmood Tarzi started to enlighten 
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women intellects and provided better chances for women to see 

their selves in social affairs of the country. So, the Afghan 

women had the right to be educated and work together in the 

community – accessed to schools and other activities. Indeed, 

for the first time, the role of women proved tangible in the 

history of Afghanistan. 
 

 

 

 

Senior Research Fellow Sima Rasooli 

 

Women’s social position during Amanullah 

Khan reign 

 

Abstract: 

Amanullah Khan was regarded as the first supporter of women 

rights in Afghanistan. He brought comprehensive reforms by 

efforts and endeavors. After Afghanistan’s independence in 

1919, women’s role changed slowly. These reforms were 

started by unveil of hijab by Queen Surya and other ministers’ 

wives in independence ceremony. Publication of Siraj al-

Akhbar , establishment of independent journal for women and 

girls school, dispatch of the first group of girls to abroad, 

mandatory studies, prohibition of polygamy, reform of 

marriage age, codify of constitution, and establishment of new 

official and legal system opened a ray of hope for Afghans 

particularly to women. 
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Senior Research Fellow Nasren Amin 
 

Education in the Era of Shah Amanullah 

Khan 

Abstract 
 

His Majesty King Amanullah made a series of reforms after 

taking the political power and extinguishment of war and 

gaining political independence in 1919, the most important of 

which was the reform of education in the country. In fact, it is 

the official founder and promoter of the modern era of 

education in Afghanistan as in the Regulations of  Education in 

1303, for the first time, the primary education for boys and girls 

was created, rebuilt and renovated. In order to strengthen the 

educational system, Amir Amanullah Khan, recruited Egyptian 

and Turkish teachers, established Amani and Amanyiah 

Schools and three high schools in the first phase, expanded the 

Teachers' Training Center in order to improve the teacher's 

education and teacher training and official systematic programs 

were given. 

 

 

 
 
 

 

Senior Research Fellow Mossa Rahimi 
 

Afghanistan’s first constitution 1992 in 

glance 
Abstract 

The endowers that has been occurred subsequently securing 

independence of Afghanistan, had different dimensions, and 
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one of critical dimension of such effort was legislation. Due to 

dispersion in various aspects especially in legal, 

governmental, administrative and financial aspects caused to 

be drafted bylaws. This condition convinced enlightened 

figures that society can be improved by legislation. 
King Amanullah Khan’s era was the period of independence 

and freedom of expression in the history of Afghanistan. He 

legalized all reforms of his reign through establishing bylaws 

(laws) in various aspects of life, and constitutionalized the 

traditional system of the country for ever first time. 

When the first constitution of Afghanistan was ratified, it 

must be considered as legalized effect, and flowing struggles of 

lateraled individual’s and constitutionalism movement that 

devoted and scarified their self for drafting such constitution as 

a first legal bill. 

According to provision of constitution, the first in charge of 

the country was King titled Amir. Other higher government 

department likewise ministries’ council, government council 

and high courts had also certain authorities and functions based 

on constitution. The fundamental rights and public freedom 

with all its amendments had legal surety. Hence, the first 

constitution of Afghanistan mainstreamed lawfulness in legal, 

judiciary, administrative, financial, educational, and other 

dozens of systems that explained within this essay. 
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Research Fellow Rayela Mirzaye 
 

The forign relation of Afghanistan in reign of 

Shah Amanullah Khan 

 

Abstract: 

After Afghanistan’s independence, which was acquired by 

King Amanullah Khan and endeavors of afghan youths and 

intellectuals, considerable efforts on side of political relations 

were started to push Afghanistan toward new era. King 

Amanullah khan and his foreign minister Mahmood Tarzi sent 

Mohammad Walikhan as ambassador to foreign countries to 

introduce independent Afghanistan to the world countries. 

After King Amanullah khan’s trips to various countries of the 

world, Afghanistan’s prestige increased throughout the world. 

Thus, diplomatic and commercial relations were established 

with the world. 

 

 

 
 

Researcher Mohhammad dawod Nazim 
 

The Media of Independence Decade and the 

Role of Maintaining 

Abstract 

At Ghazi Amanullah Khan’s reign, as the sun of independence 

raised, meanwhile media moon came up in the media of 

Afghanistan’s sky. In 1924, while the first media law ratified 

and media got the right of independence in which there were 

established private and governmental media at Kabul, and other 

provinces, and these media had published valuable contents of 
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political, economic, cultural, social and spiritual issues. So, the 

media owned on high level authentication in society and 

generated positive effects on public mindset. 

In this paper, the upper issues will be explained and the paper 

will be concluded on suggestions and conclusions. 

 
 

Assistant Research Abdul Qahar Azizi 

 

Nikah, marriage and circumcision bylaw and 

a glance 

Abstract 

Afghanistan had the best, meet and applicable laws for getting 

rid of unfavorable customs in age-old. This has included the 

various laws’ drafting and applying. Amongst these, there was 

a bylaw developed named “Nikah, marriage and circumcision 

bylaw” including provision of engagement and avoid 

unnecessary expenses of marriage. Therewith, this bylaw had 

symphonious and meet contents of marriage that legalized the 

marriage and prevent relative disputes. 

This paper will begin with the commencement of fiancée and 

end with the regulations of Ghazi Amanullah Khan Reign that 

applicable on spousal relationship. 
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Senior Research Fellow M. N.Najabi 
 

Assistant Research M. jawed Roshan 
 

Assistant Research Ahmad Mousa zai 

 

The Rebuilding of Metal Road in Darul 

Aman-Kabul 

Abstract 

As it is cleared, the metal road of Darul Aman had been built 

during the reign of King Amanullah Khan. Due to many 

reasons, especially political reason, this road did not well 

develop and its elements were kept in National Museum of 

Kabul. This paper tries to study the possibility of rebuilding this 

as an ancient and historical road which will provide facility for 

surrounding people. The rebuilding of this road will solve the 

problem of population density which may arise from 

concentration of government organizations in the surrounding 

areas in the near future. This paper pursues both field and 

library research and it is motivated with the questions of: is 

there any possibility for rebuilding of this road in current 

condition? Is there any need for rebuilding of it?  Because the 

geographical space in Kabul is very limited, the paper 

recommends that only one type of trail system should be 

developed so that the environment impacts minimized. The best 

option is the development of monorail system. 
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Assistant Research Wali Bazz Aryan  
 

Research about the reasons of oppositions 

against ghazi Amanullah khan reforms 

 

Abstract 

Ghazi Amanullah ruled in Kabul after his father death. In his 

first days of his government, he instantly declared 

Afghanistan’s independence and informed the British empire 

of Afghanistan’s independence. The British Empire 

constrained to recognize Afghanistan as an independent nation. 

After, ghazi amanullah khan started to bring substantial reforms 

_ first, he made cabinet and created some institutions as well as 

parliament. He also broadened his reforms in cultural arena; 

built schools for boys and girls, and sent a number of students 

to foreign countries for higher educations. On the other hand, 

he formed the Afghanistan constitution in Jalalabad loya Jirga 

(grand council). As, the reforms which were implemented by 

Ghazi amanullah khan faced with lots of hardships following 

his trip to Europe.     

 

 
 

Senior Research Fellow Shah Mohammad Maihan Werd 

 

The Factors for Acquiring Independence and 

Reasons for the Collapse of Amani Regime  

Abstract 

The spirit of independence-seeking has always flow in the 

blood of every Afghan individual. The history shows that our 

ancestors have never allowed any aggressor for taking step 

toward our land without our intention and permission. The 
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enemies have always deceived the people by making division 

between Afghan for seeking their ominous goals; they have 

always use the tribes and families against each other. Our 

open minded tried their best for putting efforts for 

decolonization of Afghanistan, maintaining of national unity 

and reaching to economic and social development; they 

acquired the independence of Afghanistan under the 

leadership of king Amanullah Khan in 1919. This 

independence-seeking was accompanied with some reforms, 

but unfortunately, the enemies gained from illiteracy of the 

people and they used people against their national values. 

These acts led to economic slowdown and paved the way for 

Afghanistan to step back from the direction of economic 

development. The question of how these happened is the topic 

of discussion in this paper. 
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