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  نويسنده پروفيسور گريگورين
  اسد اله الم دری به فارسی از انگليسی برگردان

18-08-09 
 

  :قهرمان بد شانس مدرنيزاسيون امان اهللا خان،
  

  و آخر پنجمبخش 
 
ظهور افغانستان "کتاب مشهور  نهمعنوان فصل  "امان اهللا خان، قهرمان بد شانس مدرنيزاسيون"

تاريخ دانشگاه تکزاس آمريکا ميباشد که در سال گريگورين پروفيسور  یرساله دوکتورا" معاصر
  .چاپ شده است یبه زبان انگليس 1969

شده " افتخارات ملی"سر به آستان بيگانگان ماندن جزء که  روحيه عدم اعتماد به نفسدر اين عصر 
و آزادی و استقالل ما با گرفتن يک کرسی بی ارزش از همه پيشتر و بيشتر توسط مکتب  است

 استقالل ی ازنماد را که اثر تحقيقی يک دانشمند خارجی اينمعامله می شوند، ترجمه  رفتگان ما
را به کشور ما  خواهی يک شاه وطنخواه و روشنفکران متعهد برعليه استعمار و نيروهای تاريخ زده

به همه روشنفکران و منورين وطنم  ، به مناسبت فرارسيدن نودمين سالروز استقاللنمايش ميگذارد
ايمان دارند و حاضر به و سياه انديشی  و مبارزه عليه جهالت هنوز هم به روح استقالل خواهیکه 

 .تقديم می کنم ،نيستند سر گذاشتن در پای دارندگان زر و زور هيچگونه معامله گری و
  

  سـقــوط امـان اهللا 
  

حات او، مردمان ماليات و اصال. امان اهللا از پشتيبانی کمتر مردم برخوردار بود 1928در سال 
. شهرنشين و هم چنين روستانشين، دستگاه دينی و نيز بسياری از قبايل را از او دور ساخته بود

مخالفين او وفاداری . اصالحات اجتماعی او، کانون فعاليت ها عليه او شده بود، اکثر آنها شخصی بودند
، شايعه پراگنی شده بود که او به او به اسالم را زير پرسش ميبرد و بعد از شرفيابی اش به پيش پاپ

موافقتنامه های امير با فرانسه، آلمان و بويژه بريتانيای کبير . مذهب کاتوليک تغيير عقيده داده است
شايعه پخش . مالقات او به اروپا، بی باکانه انتقاد می شد 213.تعبير می شد که به نفع افغانستان نيست

: رچ برداشته است، و سلوک امير در اروپا ناپارسا بوده استشده بود که مسافرت او يک مليون پوند خ
سنتگرايان  214.او رقص کرده است، مشروبات الکلی نوشيده است، حتا گوشت خوک خورده است

افزون بر آن تصاويرش  215.خشمگين بودند، زيرا ملکه بدون نقاب در کشورهای خارجی سفر کرده بود
در ستارۀ ايران، کوشش و " زنامه های کشور فارس، مثالمنجمله در رودر بسياری از روزنامه ها، 

تعطيلی عمومی  که پنجشنبه را روزچنين در مورد يک فرمان اداری  آنها هم. ايران چاپ شده بودند
بود، زيرا مفهوم دينی و تقدس روز  بيدينیاز نگاه آنها اين عمل  216.اعالم کرده بود، اعتراض داشتند
تحت چنين وضعيت و شرايطی، . ميدهد ت اسالمی است، را کم جلوهجمعه که روز استراحت و عباد

اعالم اصالحات جديد امان اهللا، بعد از برگشت او از اروپا، وضعيت فوق العاده خطرناکی را بوجود 
وضعيت هنگامی بيشتر رو به وخامت گراييد که حضرت صاحب شوربازار و برادر زاده اش دو . آورد

ذهبی افغانستان به جرم آشوب انگيزی و جمع آوری امضاء برای يک تن از مشهورترين رهبران م
  217.عريضه عليه اصالحات امير، به زندان انداخته شدند

در کابل تظاهرات خشونت آميزی عليه دولت صورت گرفت، هر چند  1928به تاريخ دوم اکتوبر سال 
ی در ماه نوامبر همين ، اما شورش عظيماين تظاهرات به زودی توسط ارتش افغانستان سرکوب شد

می آغاز شد که قبايل شينواری آشوب نمودند و ديری نگذشت که خوگيانی ها، مهمندها، اسال هنگ
يک توضيح در ماه . علت اصلی شورش نا روشن است 218.جدرانی ها، و جاجی ها با آنها يکجا شدند



www.goftaman.com 
 

 2

يک کاروان از «: سدصورت می گيرد که چنين می نوي) Fletscher(توسط فليچر  1928نوامبر سال 
غلزايی های سليمانخيل در کوچ زمستانی شان به هند در بين راه با يک گروه از شينواری ها روبرو 

سليمانخيل . به حيث راهگيران از طرف شينواری ها تشخيص شدند) و يا شايد بر حق( "اشدند که سهو
زان دولتی برسند و کوچی های قبل از آن که سرباها مقاومت کردند و چندين تن از شينواری ها را 

بهر صورت، آنها بعد از دستگيری يا بيگناهی خود را به فرمانده محل . کشتند غلزايی را دستگير کنند،
به زودی بعد از آن قبيلۀ منگوخيل شينوار که کشته داده . ثابت نمودند و يا رشوه دادند، و آزاد گرديدند
اين موفقيت ساير . ی نظامی اخين و کای را تصرف نمودندبودند، بلند شدند و در يک شورش پايگاه ها

ها که تا حاال اوضاع را با عالقه مندی خوگيانی ها و سافی ... قبايل شينواری را به حرکت وادار نمود
 » 219.شديدی نظاره ميکردند، با قيام کنندگان پيوستند

در ماه (، که در آن زمان ارائه داده می شود) Tailardat(موجه توسط تيلردات  يک توضيح بيشتر
گزارش ميدهد که حمله به تاريخ دهم نوامبر، هنگامی شروع شد که ماموران جمع ) 1929جنوری سال 

به  .تفنگ روبرو شدند و با فير رسيدند، منطقۀ شينوار آوری ماليات و افسران سربازگير امان اهللا در
بين قبايل خوگيانی که رقيب شينواری  از پادگان کابل برای سرکوبی شورش به حرکت افتاد و ،قول او

 خوگيانی ها که توسط دولت مسلح شده بودند، اما به داليلی نامعلومی، سربازگيری نمود، ها بودند،
قبايل شورشی راه جالل آباد و دکه را  بهرصورت، 220.نموده و به شورشيان پيوستند پشت به امير

قطع  طريق گذرگاه خيبر کمکها را از و ديگرمهمات  مسدود نمودند و به اين شکل جريان صدور
 از قدرت پنجۀ امير. شاهی را تخريب نمودند آن جالل آباد را تصرف نموده و قصر آنها بعد از .کردند

به  نبود و برای يک جنگ زمستانی مجهز ارتش با مزد و آموزش کم،. واليات شرقی کوتاه شده بود
  .ددست رفته ناکام ش دوباره گرفتن مناطق از

که کابل به وسيلۀ پيروان بچۀ سقاء يک  هنگامی ترسناک تر شد اين هنگام وضعيت سياسی لرزان، در
 يک جنگ خونين از نيروهای بچۀ سقاء بعد از .گرفت مورد حمله قرار تاجيک و جسور رهزن مشهور

 ا را درسنتگر او رهبری عناصر مالهای متنفذ، اما به کمک يک تعداد از کابل بيرون رانده شدند،
دوباره نبرد را به حومۀ بيرونی کابل عليه امان اهللا ادامه  گرفتن به کوهستان، او با سنگر .دست گرفت

امان اهللا . موفق شد که بدانجا سنگرش را حفظ نمايد با وجود کوشش های نيروهای دربار، او داد،
) 1929سال (چهاردهم جنوری  بين دوم و .بود که برای حفظ پايتخت و تاجش با آنها مالقات کند مجبور
اصالحات اجتماعی اش را ملغا اعالم کرد و اقدام های اداری مورد منازعه  بود که اکثر مجبور امير

بايد دوباره به وطن  دخترهای افغان که به استانبول درس می خواندند، .اش را به تعويق بيندازد
حق اقامت  علمای ديوبند ورود آزاد و شدند، مکتب های دخترانه بايد که بسته می فراخوانده می شدند و

مالها  زن ها نبايد که بدون نقاب به بيرون بروند و يا موهای شانرا کوتاه کنند، افغانستان داشتند، در
سيستم سربازی گيری اجباری لغو شد و  .درسی نداشتند برای تدريس نيازی به شهادتنامه و جواز ديگر

واليت برای کنترول رعايت قوانين دينی  هر محتسبين بايد در شد، سيستم قبايلی دوباره جاگزين آن
تمام  که کابليان و) 1929ماه مارچ سال  بعد از(چنين اين فرمانش را لغو کرد  هم امير .شوند مقرر
جاده های عمدۀ پايتخت،  هنگام راه رفتن و يا رانندگی کردن از می نمايند، بايد کابل ديدار که از کسانی

که  صورتی در شدند، پوشيدن و نپوشيدن آنها خود مختار افغانها در .بپوشند ی، منجمله کالهلباس غرب
شد که بر اساس آن افراد  يک حکمی ديگری نيز لغو .لباس آنها باعث برانگيختن احساسات دينی نشود

رخصتی روز  ديگر بعد از اين پنجشنبه. های مذهبی داشته باشند نظامی نمی توانستند تعلق به گروه
همه واليات افغانستان بازرس های را برای استفادۀ  چنين قول داد که در امان اهللا هم .رسمی نبود

روی ناگزيری  بدشانس از ديگری که امير امتياز اخير يک و در. کند درست وزن ها و اندازه ها مقرر
سته ترين شخصيت برج« بين پنجاه آدم متشخص که از بدان گردن نهاد، تکوين يک شورای متشکل از

 قول داد که به مشورۀ آنها نيز به قوانين اسالمی بر انتخاب شوند، بود و» های دينی و روسای قبايل
شورا بايد به تصويب اين  اقدامی پيشنهادی دولت، هر .عمل کند) سنتی( رهبران بنيادگرا اساس تفسير

نيروهای بچۀ سقاء  1929جنوری سال  14به تاريخ  .پايان تمام اين امتيازات بيهوده بود در 221.برسد
بچۀ سقاء توپخانۀ امير  ارتش شاهی، وفادار به کمک اعضای غير .کابل نمودند حملۀ ديگری به شهر

نمود و به  يک نيروی کمکی از مردم مسعود فرار و به قول يک منبع قابل اطمينان، را تصرف نمود،
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ميرود و اعالن  امان اهللا کنار 222.آتش گرفت آنجا نيروهای دولت را زير شورشيان رفت و از هپايگا
همه خونريزی و  بروم، قبل از انظار عمومی به دور که من از تقاضا ميکند کشور خير« :ميکند که

با تسليم کردن تاج و تخت شاهی به » .خصومت شخصی با من است بخاطری کشور شورش در
به  .دولتی را قبول ننمود توافقاتسقاء، اين اما بچۀ  223.کرد فرار برادرش عنايت اهللا، او به قندهــار

شد،  خزانه و زراد خانه می شاهی، را که شامل قصرای تاريخ هفدهم جنوری نيروهايش قلعۀ نظامی 
 اين موقع حضرت صاحب مشهورترين رهبر در .کردند تهديد به گلوله باران آن و ندمحاصره نمود

 انگليس در کاردار) Sir Francis Humphrey( سر فرانسيس هومفری طلب کمک از در دينی،
به وسيلۀ رهبران  عبور يک جواز .استعفا کرد عنايت اهللا نيز. برای برقراری آتش بس شد کابل،

 224.سر فرانسيس تخليۀ وابستگان شاه را از طريق هــوا به پشاور تدارک ديد مسلمان فراهم شد و
 225.باشندگان خارجی در کابل را در اين ماه ديد ديپلومات بريتانيا هم چنين تدارک تخليۀ هوايی اکثر(

نفر خارجی که شامل انگليسها، آلمانيها،  585در حدود  1929فبروری سال  25دسامبر تا  12در بين 
. ايتاليايی ها، جاپانی ها، فرانسويها، ترکها و ايرانی ها می شدند، از طريق هوا به پشاور منتقل شدند

   *.)الت عظيم تخنيکی، يک شاهکار فوق العاده بوداين عملکرد با درنظرداشت مشک
 با گذاشتن نام و لقب امير حبيب اهللا غازیبعد از استعفای عنايت اهللا، بچۀ سقاء به حيث شاه اعالم شد، 

او وعده ) او از روی تواضع لقب شاه را که امان اهللا و پدرش برخود گذاشته بودند، رد کرد(بر خود 
امان اهللا هنوز به قندهــاربود و  226.حاکم سازد »با تمام پاکيزگی آن«را دوباره نمود که قوانين اسالمی 

به پاسخ تقاضای مردم قندهـــار، فـــراه، هـــرات و قطغن، او . در اثر رويدادهای اخير سراسيمه بود
استعفانامه اش را پس گرفت و به قبايل افغان اعالم نمود که زير پرچم او جمع شوند و شورشيان 

هزاره ها، مهمندی ها، صافی ها، وردک ها به اين خاطر صف آرايی  227.غاصب را شکست بدهند
ارتشی جمع آوری نمود که ) نمايندۀ افغانستان به روسيه(نمودند و به شمال افغانستان غالم نبی چرخی 

ن اهللا بهر صورت، اميد واقعی اما 228.به کمک او بيايد، قرار گزارش به تأييد و حمايت اتحاد شوروی
گردآوری و سازماندهی عاجل قشون قبايل ُدرانی به پشتيبانی او و جلب و حمايت و يا حد اقل گرفتن 

  .قول بيطرفی غلزايی ها بود، که او به آن قادر نبود
عليرغم يک دوره دو ماهه عدم فعاليت نظامی در اثر زمستان سخت افغانستان، امان اهللا قادر نبود که 

نيروهايش حالت . ره اش را به شکل يک نيروی مؤثر و کارا سازماندهی کندنف 15000ارتش جديد 
بهتری نسبت به زمان قبل از استعفای شتابزده اش نداشت و وفاداری آنها در اثر تبليغات بچۀ سقاء و 

در قندهـــار بعضی از مالهـــا، نام . (سنتگرايان که از او پشتيبانی می نمودند، بيشتر ضعيف شده بود
امان اهللا مشکالت ديگری نيز .) ن اهللا را ديگر در نماز جمعه و يا در ساير مراسم ياد نميکردنداما

او کم پول شده بود، نيروهايش در نزديکی غزنی وادار به عقب نشينی شدند، و حمايت غلزايی : داشت
برو با شايعه مآيوس و مرعوب و رو. ها به دشمنی و عداوت آشکار قبيلۀ سليمانخيل عليه او تبديل شد

، افغانستان را به قصد هند ترک 1929در اواخر اپريل سال . توطئه عليه او، او از مبارزه دست کشيد
  .افغانستان در انارشی سياسی غوطه ور شد 229.گفت و از آنجا از طريق بمبی به طرف ايتاليا رفت

  
  چند نتـيــجـــــه گــيـری 

  
تاريخ نويسان و ژورناليست  گمانه زنی های گوناگونی و موضوع تفسيرها علل سقوط امان اهللا خان،

تحقيقات تاريخی عرضه  اين گمانه زنی ها به عنوان واقعيت ها در بسياری از. بوده است های معاصر
 زياد در که سهم بسيار اقتصادی را-اجتماعی-تحقيقات انتقادی شده و اهميت عامل داخلی گرديده، مانع
  .و مبهم کرده اند ت، مکدرداشته اس 1928حادثات سال 

زمان حال بيشترين تأکيد را روی عامل خارجی می کنند، از ديد  گذشته و چه در منابع روسی چه در
 روسها سقوط امان اهللا را بيشتر. را تصريح نمود 1928شورشيان سال » عوامل خارجی قيام« آنها

                                                 
يک خانم آلمانی که نگران چمدانش بود، داخل بالهای : به قول سرفرانيس در اين وقت، تنها يک تصادف مهلک رخداد *

  هوا پيما افتاد
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لمانان باسمه چی واپسگرا و وسيلۀ مس آنها بچۀ سقاء را ضد روسی، طرفدار .دسايس انگليس ميدانند
   *.دست عاليق سياسی انگليس معرفی ميکنند

انگليسها کوشش نمودند که جنبش آزاديخواهی ملی افغانستان را سرکوب و قبايل مرزی را  آنها، به نظر
کول تی، ای الورينس  گزارش ميدهد که،) Pravda(زمان پراودا  آن در .عليه امان اهللا تحريک نمايند

)Col. T. E. Lawrence (عربی است که محرک شورش داخلی عليه امان اهللا  همان الورينس مشهور
نام، ) Disraeli(ديسراييلی ( طغيان روح ديسراييلی در) Izvestia(حالی که ايسوستيا  در ♣بوده است،
انه های به يکی از: را می بينيد) مترجم. نويسندگان مشهور انگليس می باشد نخست وزيران و يکی از

   230.انگليسها برای توسعۀ مرزهای هند و برای حمله عليه اتحاد شوروی
در رسانه های اروپايی بويژه در . اين اتهامات تنها به مطبوعات اتحاد شوروی محدود نمی شدند

روزنامه های آلمان و فرانسه نتيجه گيری ها و ادعاهای مشابهی صورت ميگرفتند، رسانه های آلمان 
در افغانستان تفسير می  1914اهللا را، مانور انگليسها برای برقراری حالت قبل از سال سقوط امان 

روزنامه های . تا از ظهور هر نوع سيستم حکومت قوی در کشور همسايۀ هند جلوگيری کند نمودند،
سنجيده از قبل دقيق و ، آنها سرنگونی امان اهللا را يک برنامۀ خيلی فرانسه تفاسير مختلفی ارائه نمودند

انگليس، روابط نزديک او با - شده انگليسها برای گرفتن انتقام از نقش امير در جنگ جهانی سوم افغان
حتا روزنامه های انگليس نيز  231.می دانند اتحاد شوری، و بی اعتمادی او به حکومت انگليس در هند،

که به گرمی از ) Daily Herald(روزنامۀ ديلی هيرالد . از نقش انگليس در اين مورد سوال ميکردند
از دولت انگليس در ) Daily News(اصالحات امان اهللا دفاع ميکرد، همصدا با روزنامۀ ديلی نويز 

در ) الورينس مستعار(با نام ) Aircraftsman Shaw(» مانور هــوايی شاو« مورد فعاليتهای مرموز 
افغانستان، خواهـــان پاسخگويی  غرب هند و رابطۀ اجتماعی او با دگرگونی در- واليت مرزی شمال

 232.مطرح شدند) Labour(شدند، پرسشهای مشابهی در مجلس عوام انگليس از طرف نمايندگان ليبر 
نقش ديپلوماتهای حرکت بيسابقۀ حضرت صاحب برای دريافت کمک از سرفرانسيس هومفری و 

ر رسانه های اروپايی و انگليس در تدارک آتش بس و تخليۀ خانوادۀ شاهـی و خارجی ها از کابل د
  r.هندی و هم چنين منابع روسی باعث آن شد، که از نقش او در اين رابطه پرسش کنند

                                                 
بزرگترين  .واقعبينانه تعريف ميکند آنرا ُمضحک و غير ا کامأل رد نموده وگونه رابطه با بچۀ سقاء ر انگليس هر *

افزون برآن دوری  خوف دولت انگليس درهند نه امان اهللا بلکه انارشی سياسی و يا تجزيۀ افغانستان بين شهزادگان بود،
او خودش شخصأ : وه ميکنداين نکات را عال سرفرانسيس هومفری .قابل جبران بود انگليس برای شان غير درانی ها از

طرف مانده و  هيچگاه بچۀ سقاء را نديده است، امان اهللا يک دوست شخصی نزديک او بوده است، و انگليسها کامأل بی
 طرفی انگليسها مراجعه شود به  مورد بی در .حکومت بچۀ سقاء را به رسميت نشناختند
A. Qadir, „The Outlook“ p. 466. 

مراسالت اش ديده نمی شود که  اما هيچگونه سند و يا حتا اشاره ای در هند بود، اين زمان در درالورينس به راستی  ♣
) Garnet(مراجعه شود به گارنت  مورد نامه هايش در. افغانستان شريک بوده باشد کدام عمليات واژگونی در او در

مراجعه  .در کابل کار کند، اما او آنرا رد کردبرای لورينس اين شانس آماده بود که به حيث منشی اتشۀ هــوايی انگليس 
  Weintraubشود 

 
r در يک مصاحبه با روزنامۀ اسوست پرس . محبوبيت امان اهللا در هند پا برجا ماند)Associated Press ( در ماه

ــر نمـاز او هميشه بعد از ه: توصيف نموده گفت» يک رهبر ايده آل« امان اهللا را , آقا احمد خان 1929فبروری سال 
او قلب عجيبی داشت و شاه وطنپرستی بود، که نظير آنرا افغانستان هرگز نديده . برای بهبودی افغانستان دعــا ميکند

عشق شاه مخلوع برای مردمش، آن چنان بااليش غلبه کرده بود که، او تمام اصالحات را در يک زمان کوتاه، .بود
 .N.N(طوری که توسط ( آن در براندازی، آهسته و با برنامه بود  صريح و پشت سر هم راه انداخت، اما راه حل

Ghlosh, pp. 180-81 (نقل قول می شود:  
شده است، » مردم کشورش غلط فهمی«خودش امان اهللا را به حيث شخصی معرفی می کند که توسط ) Ghosh(غوش 

افغان ديگر است، دريغا که به زور به وسيلۀ  و ادعا ميکند که در دورۀ خدمت اين مرد بزرگ، حقا که با شکوه تر از هر
 .اپوزيسيون بی دانش، کله شق و تفرقه برانگيز که مانند آن در بسياری از کشورهای غربی معمول است، به پايان رسيد

علت آن زياد مبهم نيست که «: در مورد سقوط امان اهللا می نويسد 105-6در صفحات ) Kätrak(کترک ). 178صفحۀ (
دوست، متعصب با يک عقيدۀ محکم مذهبی که مانع ورود هر -يک ملت خود فرمان، جنگ. د آنرا جستجو نمودبايد زيا

گونه علم و تحصيل، روش و رسومات خارجی به داخل خانۀ  و کاشانه شان می شوند، نمی تواند که مداخله را تحمل 
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برای بسياری از مشاهــده کنندگان مـعاصر انگليس، سقوط امان اهللا ريشه در بی حوصله گی يک 
تشريح ) Comyn-Platt(به گونۀ مثال کوميون پلت . بخشی از افغانها و تعصب در بخش ديگر آن دارد

و اگر فقط يک چيز وجود داشته باشد  جوانانی است که عجله دارند،اين همان داستان کهن «: ميدهد که
در ) Sir Michael O`Dewyer(سرمايکل اوديير  ».که افغانها آنرا دوست ندارند،عجله و تغيير است

که امان اهللا کوشش نمود نوشته است ) Sunday Express( روزنامه های ديلی ميل و سندی اکسپرس
ويرانی خودش را با بی پروايی و تالشهای نا سنجيده با «و بنابر اين » راه غرب را در پيش گيرد«که 

پايمال کردن سنت ها و مذهب قبايل محافظه کار و متعصبی که هيچگونه وفاداری به جز به نام، به 
افغانها ممکن «: چنين ابراز داشته است) Emanuel(ايمانوييل . »حکومت کابل نداشتند، آماده ساخت

   233.»ُمتعصب ترين مردمان مذهبی در روی زمين باشند و مالها عاملين اصلی براندازی امان اهللا بودند
يک واکنش ميداند و نه يک «تا آنجا که مربوط به افغانها در مورد قيام می شود، امان اهللا خودش آنرا 

از طرف ديگر عنايت اهللا . وارث مسلم، به آن موافق می باشد ، قضاوتی که هدايت اهللا خان،»انقالب
بر آنهای دارد ) پدر امان اهللا(روح پدر مرحومش » نفرين«فکر می کند که واژگونی امان اهللا ريشه در 

  234.که مسئول قتل او بودند
امان اهللا را  اگر آنها واژگونی. تاريخنويسان افغان بعدًا مشکل داشتند که علت اين آشوب را تشريح کنند

اقتصادی نسبت –به يک واکنش و يا انقالب عليه برنامه های بلند پروازانه و فراگير اصالحات اجتماعی
بدهـند، در حقيقت اعتـــراف ميکنند، که افغانها يا آماده برای مدرنيزاسيون نبودند و يا تمايل نداشتند که 

نند که شورش از طرف نيروهای خارجی يعنی پيشرفت را قبول کنند، از جانب ديگر اگر آنها قبول ک
انگليسها طرح ريزی شده بودند، در اين صورت آنها مسئله مشروعيت تغيير در حاکميت شاهـی افغان 

را زير پرسش می برند، و دستگاه دينی را با اين گفتار تلويحی که آنها به مثابۀ يک آلت استفاده شده 
را پيدا نمودند که انگيزۀ شورش را در وحلۀ  ها فورمولبنديیدر نتيجه آن. اند، از خود می رنجاندند

امان اهللا و شتاب او در عملی کردن برنامه هايش و مشورت های ناقص - نخست مربوط به کوته بينی 
بنا بر پيشداوری های آنها در مورد  235.، که در آن دسايس خارجی ها نقش داشتند، می دانند-مشاورانش

و سياسی، آنها به سمتی هدايت شدند که عوامل داخلی که سقوط امان اهللا را پرابلم های ايديولوژيک 
 .تسريع نمودند، را انکار کنند و يا به سادگی از کنار آن رد شوند

برنامۀ اصالحات امان اهللا از همان ضعف های رنج می ُبرد که برنامه های به مراتب محدودتری 
ۀ تغيير بالدرنگ جامعۀ افغانستان را بدون کدام برنامه واقعيت سوگمند اين است که او وظيف. اسالفش

مالی، و بدون مهارت تخنيکی و نيروی انسانی مورد نياز، روی  از قبل تعريف شده، بدون منابع الزم
فراتر از آن، برايش ناممکن بود، که کشورش را بدون دگرگون کردن ساختار . دست گرفته بود

به همان اندازه نيز ناممکن بود که اين امر را بدون محدود کردن اقتصادی آن مدرن سازد و  -اجتماعی
اما برای نگهداشت کرکتر افغانی، نظام سلطنتی اش و برای . صريح اقتدار مذهبی و قبايلی عملی سازد

تضمين نقش وراثتی دودمانش، او به پشتيبانی قبايل افغان نيازمند بود، بويژه به پشتيبانی ُدرانی ها، و 
  .ستگی مردم افغانستان، او به اسالم به مثابۀ دين و پيوند فرهنگی مردم احتياج داشتبرای همب

او با . از جانب ديگر برنامۀ زمانی امير، غير واقعبينانه بود، بويژه به خاطر ضعف پايه های مالی آن
و پايه د، فيوداليسم به مثابۀ يک قدرت سياسی مخالفت کرد، اما هيچ چيزی نداشت که آن را جانشينش کن

برای پاداش يک کمپاين موفق عليه دستگاه دينی و رهبران . های اقتصادی آن را مورد حمله قرار نداد
از اين حمايت او فقط زمانی برخوردار بود که . مرتجع قومی، او به پشتيبانی عمومی مردم محتاج بود

-برای برنامه های اجتماعیاهــداف سياسی ناسيوناليسم افغانی در ميان بود، بسيج و حمايت مردم 
حمالت پيهم بر اصالحات . نبوداقتصادی ای که ارزشهای سنتی بنيادين را لطمه می زدند، ممکن 

ارزش برنامه های اقتصادی، تعليمی و سياسی او را مکدر می ساختند، که در  شديدًااجتماعی امير، 
                                                                                                                                                         

ها و عادات اجتماعی او بتازد، چطور يک ملتی با  کند، حتا اگر طرف مقابل شاه هم باشد، وقتی که او بخواهــد، بر سنت
. »اين سرسختی در عقيده اش، و با اين تعصب می تواند که تغيير در عادات و سنت های اجتماعی اش را اجازه بدهـــد؟

 )نسخه برداری(در بين نويسندگان مسلمان هنــد، فقط محمد يونس، سقوط امان اهللا را، به اشتياق او در کاپی کردن 
توازن اش را از دست داد، و بعضی از افکارش برايش غير قابل « او استدالل ميکند، که امير . اتاترک نسبت ميدهــد

  ).64صفحۀ (هضم شدند، او در کشور خودش، اشخاص دور ميزش را عليه خود شوراند 
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- فيودالی –اپوزيسيون قبايلی يکمخالفت در مقابل . او می شداز غير آن ممکن باعث جلب حمايت 
سنتی، او قادر نبود که پشتيبانی الزم را در بين يک قشر متوسط شهری و يا در بين يک قشر از -مذهبی
  .اقتصادی سالم خرده کشاورز، بدست آورد نظر

را  وضعيت فرستادۀ اتحاد شوروی به افغانستان) Raskolnikov(راسکولنيکوف  1929 قبل از سال
در آنجا پرسش خرده بورژوازی . »شتادر افغانستان عمأل قشر متوسط وجود ند«: يکندچنين بررسی م

اکمال تجارت «، تا هنوز با »حتا قشر خرده بورژوازی سوداگر«صنعتی مطرح نبود، او می گويد، و 
. » به دست بازرگانان هند در حال جنين بود) ... با صرف نظر از چند استثناء کم اهميت(خارجی 
تراژيدی مسئله امان اهللا تکيه بر اين واقعيت دارد که او «: نکوف نتيجه گيری ميکند کهراسکولي

عيب ....گرفت در کشور روی دست بورژوازی ملی بدون موجوديتاصالحات بورژوازی ملی را 
اساسی تمام اصالحات امان اهللا بر همين واقعيت نهفته است که تمام آنها فاقد شالودۀ اقتصادی 

  236.»بودند
اسکولنيکوف هم چنين تأکيد ميورزد، برای پيشبرد اصالحات متوالی اش، امان اهللا نه تنها به ارتش ر

که اکثرأ مربوط به خانواده های پيشرفته، » افغانهای جوان«سلطنتی، بلکه هم چنين به تودۀ مردم و 
اين مورد  اما از چنين ادعای نمی توان حمايت کرد، در. زمينداران کوچک بودند، نيازمند بود

راسکولنيکوف خود در اظهارات و گزارش اش عکس آنرا ثابت ميکند، همانگونه که ساير منابع همان 
اقتصادی ای را که ممکن باعث –در واقعيت امان اهللا هيچ برنامۀ اجتماعی. عصر شوروی نيز نموده اند

اکثر اقدام ها او  جلب حمايت توده ها می شد، روی دست نگرفت، به گونۀ مثال اصالحات اراضی و
تودۀ مردم زير فشار انواع و اقسام ماليات قرار گرفته بودند، و . مربوط به پرابلم های شهری می شدند

اکثر مصارفی که برای اصالحات صورت ميگرفت، برای آنها کدام مزيت واقعی و بالفاصله ای 
روسيه -ب کمونيست کلمنشی دفتر آسيای مرکزی، کميته مرکزی حز) Zelenski(سلينسکی . نداشت

از ديد طبقاتی اقدام های که توسط امان اهللا طرح ريزی شده بودند «: هشدار ميدهــد که 1928در سال 
و يا تحميل می شدند، بيشتر ميالن به طرف ايجاد شرايط مناسب برای توسعۀ بورژوازی شهری برای 

البته که کاپيتاليسم نشانه ای از  در مقايسه با فيوداليسم. پيشرفت تجارت و سرمايۀ صنعتی داشتند
حاال کاپيتاليسم در افغانستان با خون، رنج و استثمار مردم . می باشد... فرهنگ و پيشرفت اقتصادی

   237.»کارگر و ويرانی دهــات، تغذيه می شود
رسانه های آسيای مرکزی شوروی در تحليل شان از علل سقوط امان اهللا، روی همين تقطه بحث 

بار اصلی صعود ماليات ساالنه که برای «: می نويسد) Pravda Vostoka(ودا فوستوکا پرا. ميکند
، به دوش پيشرفت صنعت و استقرار وزارت خانه های يک دولت متمرکز و ارتش بدان نياز است

شهروندان ناخشنود قادر نيستند که تقاضاهای شانرا فورمولبندی کنند، بجای آن از . است رعايا افتاده
دولت دست به عمل  فيودالی و روحانی دنباله روی می کنند که آنها را تحريک ميکنند تا عليهعناصر 
  r 238».بزنند

وضعيت را ) Wild(ويلد  239.، در حدود سی درصد درآمد مالياتی امان اهللا از زمين بود1928در سال 
روز افزون شده از زمان مجادله با انگليس، فشار بر مالکان زمين «: با اين کلمات شرح ميدهــد

                                                 
r  ر وحلۀ نخست به هنگامی به وقوع پيوست که وضيعت اقتصادی، کشاورزی خراب شده بود، د 1928شورش سال

سالی که امان اهللا بر سر  9در جريان . علت ازدياد ماليات و همچنين بخاطر اين که ماليات بايد نقد پرداخته می شدند
دند، شدرصد افزايش يافت، ماليات زمين بين سه الی چهار برابر  500الی  400اقتدار بود، ماليات خر و اسپ بين 
اين پيش شرط، که ماليات نقد . ز چهار برابر شدند و از هفت به سی پول باال رفتماليات بز، گوسفند و گاو بيشتر ا

شد، بلکه هم چنين فشار وامداری بسياری از ) اداری(پرداخته شوند، نه تنها موجب سوء استفاده های بروکراتيک 
حاصالت وجود نداشت،  1925حتا هنگامی که در سال . شهروندان را زياد نمود، که آنها را محتاج به وامگذاران نمود

  :مراجعه شود به. حکومت فشار ماليات را بر مردم کم نکرد
Chokaiev, „Bolsheviks and Afghanistan“, pp 507-10, and „Situation in Afghanistan,“ p. 326; 
and Rastolnikov, “The War in Afghanistan,” p. 183. 

  
 



www.goftaman.com 
 

 7

مئوظفين جمع آوری ماليات، بيشتر از هر زمانی تحت فشار ... ماليات آنها پيوسته باال ميرود. ميرفت
ماليات . جديد مالياتی می آمدند که آنها، باز با خبر تعيين نرخهایبه ندرت يک ماه می گذشت . بودند

ی، تدفين و مراسم روستايی آماده جديد بر اسپ ها وضع شده بود، و تقاضاهای جديد بر مراسم عروس
. طوری معلوم می شد که تعداد کارمندان جمع آوری ماليات، بيشتر از افراد واجد ماليه بودند. شده بودند

ماليات جديدی بر آموزش و ... » .آهسته آهسته شهروندان داشتند با جهت ديگر اصالحات آشنا می شدند
» توسعه«ماليات برای جنگ و ماليه فقط به نام . ا شدندپرورش به اضافه ماليات برای ساختمان پيد

زمستان بيرحم رنج  رعيت می پرداخت و اگر نمی توانست از مصادره شدن زمينش در....وجود داشت
   240.می برد
 و عوارض گمرکی او بر ماليه گرفته بود، بار فشار چنين مردمان شهرنشين را نيز سخت زير امير هم

 قانونی ماليات گمرکی از نظر از. وارد کرده بود بازرگان قشر سختی برصادرات و واردات ضربۀ 
) با چند استثنا( شد و بين پانزده تا چهل درصد برای اجناس مفيد صد درصد به اجناس لوکس شروع می

بيست درصد تا به  از" بودند، اکثرا عوارض گمرکی به مراتب باالتراز آن "اما عمال .يافتندتقليل می 
بی  .ستد داخلی می بايست که حد اقل پنج درصد ماليه می شدند حتا داد و 241.رسيد دوصد درصد می

 راه را برای تصاميم خود سرانه و فساد باز مورد قيمت اجناس ساخته شده و يا وارد شده، خبری در
طمطراق  ميکرد که با برنامۀ پروقتی امان اهللا آرزو . حکومت رنجاند سوداگر را از بنابرين قشر نمود،

نبود که  او قادر .ديد طرف برای خود مانع می هر ضرورت پولی در اش به جلو برود، در هنگام
کمپاين اش را عليه فساد اداری به جديت به پيش ببرد، زيرا او توان پرداخت معاش کافی به کارمندانش 

رشوه خواری در بين افراد اداری فراگير بود  242.را نداشت تا آنها را از وسوسۀ نفس به دور نگهدارد
بعضی از مامورين بلند پايه، حتا . و بنابر اين واقعيت که معاش کارمندان کم بود، بيشتر رونق می يافت
حتا کارمندان اداری با حقوق اندک . مسئوالن ناحيه ها، مجبور بودند که اتاق های کار شانرا خود بخرند

استقرار سيستم خدمت اجباری نظام، همراه با . اس اروپايی تهيه نمايندمجبور بودند که برايشان لب
ماليات ويژه برای مصارف مدرنيزه کردن ارتش نه تنها مخالفت قبايل را برانگيخت، بلکه باعث سوء 

در کشوری بدون ثبت احواالت مرکزی و بدون سرشماری دقيق، ملک های . استفاده های جديدی شد
آنها اکثرأ فرزندان . برای عملی کردن قانون اجباری وظيفه دار شده بودند محل و حکام ناحيه ها

خانواده های با نفوذ و يا سرمايه دار را معاف ميکردند، و از بين خانواده های که توان رشوه دادن به 
در محل های مختلفی کنترول . آنها را نداشتند و يا با آنها عداوت شخصی داشتند، سربازگيری ميکردند

منابع افغانستانی، فرانسوی، شوروی . حق آب توسط صالحيتداران محلی مشوق رشوه خواری می شد
همه موافق اند که فشار بارمالی همراه با سوء استفاده های اداری عامل سرکشی در اطراف کشور شده 

ز نفر ا 30بود، هنگامی که  1927يک مثال قابل ذکر سال . و سهم در آشوب اجتماعی داشته است
پيام و موفقيت قانون شکنی بچۀ سقاء در منطقۀ کوهستان به  243.شهروندان به وزير ماليه حمله ور شدند

روشهای امان اهللا نيز تا . اقتصادی منطقه تشريح شود- آسانی می تواند که با وضعيت حاکم اجتماعی
زياد پول برای در هنگام شورش خوست يک مبلغ . حدودی در مورد رنجيدن قبيلۀ ُمهمند سهيم بودند

سران قبيلۀ ُمهمند وعده داده شده بود، به شرط آن که ُمهمندی ها قول بدهند که با قبيلۀ منگل همراه 
کارمندان امير نه تنها منکر اين وعده شدند، بلکه هم چنان رهبران ُمهمند را بخاطر فقدان وطن . نشوند

ُمهمند عليه دولت افغانستان برای امان اهللا  حرکت قبيلۀ 1928بويژه در قيام سال . دوستی بدگويی کردند
  .مهلک تمام شد

در فقدان کارگزاران آموزش ديده در خارج، لوازم . منابع محدود مالی امير بدون فايده به هدر می رفت
افزون بر آن در . مورد ضرورت اکثرأ در برابر بيشتر از آنچه که ارزش داشتند، خريداری می شدند

ن و کارشناسان خارجی، در مورد پالنهای آينده کم فکر شده بود، حتا در مورد عدم موجوديت مشاوري
برای نصب دستگاه بی سيم استخدام شده ) ايتاليايی(انجنيران مخابره «: پروژه های که زيردست بودند

ن انجنيران برای اعمار جاده ها وجود داشتند و آمده بودند که به مقاطعه کاران افغان، جديد تري. بودند
انجنيران معادن آلمانی وجود داشتند که وقت شانرا در کابل تلف ميکردند . روشهای غرب را بياموزانند

فرمايشات و خريداری های امان اهللا از اروپا به همين  244.و منتظر دستور بودند، که هرگز صادر نشد
يستگاه برقی، مشابهت بدون حساب و کتاب بود، او کارخانه های برای پارچه پشمينه بافی يک ا
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يک بررسی دقيق از ضروريات " آن که قبال کارخانۀ کاغذ سازی، لباسشويی و ماشين چاپ خريد بدون
کشوری با اين منابع محدود به سختی از توان اين نوع . 245و منابع ملی کشور صورت گرفته باشد

  .غيرعمدی برآمده می توانست مصارف بيجای
بسيار زياد و با مصارف گزاف و بدون سنجش وجود  در يک طرف پروژه های مجهز با اشتياق

داشت، اما در جانب ديگر در عين زمان وحشت از به مخاطره انداختن استقالل افغانستان حاکم بود، 
بنابر اين امان اهللا با دادن امتيازات بزرگی به ديگر کشورها و يا اجازه سرمايه گذاری به آنها در 

طر او سياست درهای باز را تعقيب ميکرد، مالحضات سياسی بر بدين خا. افغانستان مخالفت کرد
اروپايی را ) زمين شناسان(نيازهای اقتصادی تفوق جستند، هر چند او يک تعداد جيولوژيست ها 

استخدام کرده بود، اما او از دادن حق استخراج به خارجی ها امتناع می ورزيد، گويا اين که استقالل 
حتا زمانی  246.کشيده می شود» مسخره«به » فريب حرص خارجی ها«ان با تازه بدست آوردۀ افغانست

که او در مورد امکان دادن امتيازات به شرکت های خارجی غور ميکرد و يا در بارۀ گرفتن وام 
خارجی مذاکره ميکرد، بيشتر انگيزۀ سياسی را مدنظر ميگرفت تا اقتصادی را، او شرکتها و 

يتاليايی و يا امريکايی را نسبت به شرکت های روسی و انگليسی ترجيح شهروندان آلمانی، فرانسوی، ا
بهر صورت ارتباطات ضعيف، فقدان نيروی کاری با مهارت، و عدم امکان بانکی و کريدتی . ميداد

وضعيت قانونی و حقوق نامناسب . برای جذب تعداد زيادی از سرمايه گذاران خارجی مناسب نبود
ن در افغانستان، مشکالت سرمايه گذاران محتمل را بيشتر بغرنج و پيچيده باشندگان خارجی غيرمسلما

 ♣.ميکرد، و در بعضی مراحل برخوردهای جدی ديپلوماتيک را خلق ميکرد
  

در يک تالش برای غلبه نمودن بر کاستی های مالی، امان اهللا برای تاسيس يک بانک افغانستانی تالش 
ی خارجی در اين بانک، در نظامنامۀ اداری اش محدوديت قايل نمود و سعی کرد که برای سرمايه گذار

در لويه جرگــه، بحث بر سر آن بود که آيا وظايف کاری بانکی با مقررات قوانين  1927در سال . شود
اسالمی در تضاد قرار دارند يا خير؟ هر چند اين جرگه در اساس با تاسيس بانک موافقت نمود، اما اين 

به صورت عموم تالشهای امير برای نهادينه کردن قانون  247.معلومی به تعويق افتادپروژه به زمان نا 
رفورم های مالی با مخالفت دستگاه دينی که پيوسته تاکيد می ورزيد که قوانين اسالمی از جانب خدا 

 248.آمده اند و نيازی به تکميل ندارند، بی نتيجه ماندند
ليات سنگينی که باالی مردمان روستانشين و شهرنشين کشور بنابر اين، وابستگی مالی امان اهللا به ما

وضع شده بودند، و موقف پر مخاطره او به پيش دستگاه دينی و قبايل، او را مجبور می کرد که برای 
اما . نموده و بعضی از اصالحات نامحبوب اجتماعی اش را تحميل کندتقويت موضع اش به ارتش اتکا 

که بالقوه بهترين اسلحه اش بود،  مرکز ثقل را او ارتش  کالنش،بهر حال برخالف پدر و پدر 

                                                 
باالی يک پوليس در حالی فير نمود و او را کشت که می ) Piperno(رنو در يک مورد يک انجنير ايتاليايی پيپ ♣

پيپرنو محاکمه شد و محکوم به مرگ گرديد، . خواست برايش ياد داشتی را بدهد که به ادارۀ پوليس خود را معرفی کند
يک  -عدام او جلوگيری کننداما مقامات ايتاليايی کوشش نمودند که فاميل متقول را تشويق نمايند که خونبها بگيرند و از ا

اما پيپرنو نخواست که منتظر اين رسميات طوالنی شود، او . سنت کهنۀ افغانی که در نظامنامۀ اداری نگاه داشته شده بود
دولت ايتاليا نه تنها . اعدام شد 1925اما او دستگير و به سال  از زندان فرار نمود که به آسيای مرکزی شوروی برود،

ی رسمی و شخصی وزارت خارجۀ افغانستان را مطالبه نمود، بلکه هم تأکيد می ورزيدند که نيروهای معذرت خواهـــ
نظامی افغانستان می بايست که به پيش بيرق ايتاليا تعظيم کند، خونبها برگشت داده شود، و مبلغ هفت هزار پوند جبران 

ود که مبلغ شش هزار پوند تاوان بپردازد و يک بعد از مذاکرات طوالنی دولت افغانستان موافقت نم. پرداخته شود
. به اين شکل پايان قضيه اعالم شد. معذرت نامۀ رسمی و شخصی توسط معاون وزارت خارجـــۀ افغانستان بفرستد

  :مراجعه شود به
The Times, June 15 and August 19, 1925; and Caspani and Cagnacci, pp. 135-36. 

يتاليا کوشش سرپوشيده ای يک کشور کاپيتاليستی برای تضمين حق خود اراديت بيرون افتار رروسيۀ شوروی در 
و به اين ترتيب زمينه سازی يک ) capitulatory rights(و داشتن حقوق ويژه در خارج ) extrateritorial(مرزی 

  Izvestia, June 27, 1925: مراجعه شود به. مداخلۀ بزرگتر ايتاليا در افغانستان را می ديد
. واقعيت اينست که کدام قانون ويژه و يا دستورالعملی در رابطه با وضيعت قانونی اروپايی ها در افغانستان وجود نداشت

  .Stratil-Sauer: مراجعه شود به. حادثۀ مشابهی روابط افغانستان با آلمان را وخيم ساخت
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به جای آن، او بودجۀ محدودش را صرف مخارج پروگرام های آموزش و پرورش . اصالحاتش نساخت
آموزش و مجهزسازی کامل دوباره ارتش ناکارای  اقتصادی نمود و پول کمی برای -و امور اجتماعی

  .افغانستان باقی می ماند
د بسياری از اصالحات امير ترقيخواهـــانه بودند، اما تعدادی زيادی از افغانها آنان را منزجر هر چن

فقط يک گروه کوچک روشنبين به پياده . کننده می دانستند، ميتودهايش کامأل فوق العاده بی تدبير بودند
وفادار  مشخص امير و نا ناروشنپروگرامهای کردن ايده آل يک افغانستان مدرن و بلند پرواِز و به 

او استقالل دوبارۀ . اين همه موانع، امان اهللا خدمات مهمی انجام داد عليرغم رويارويی با. بودند
 ، وافغانستان را بدست آورد، با بسياری از کشورهای اروپايی و آسيايی روابط ديپلوماتيک برقرار نمود

ا تـأسيس نمود، و آموزش زبانهای خارجی او مکاتب مدرن ر. را باز نمود دروازه پادشاهی افغانستان
او از بهبود . را تشويق نمود و تعداد زيادی از دانشجويان را برای تحصيل بيشتر به خارج فرستاد

حتا اصالحات فيمينستی نامحبوب او . ارتباطات و بازيابی کاوش باستانشناسی در افغانستان حمايت کرد
شايد يکی از اشتباهات . آن می رفت، فراهم ساختنيز يک شوک روانشناسانه ای را که ضرورت 

و منابع نيروها اوبزرگش اين بود که به جای متمرکز نمودن نيروهايش برای پيشرفت اقتصادی کشور، 
اين او گرامافون و  بنابر. اش را با معرفی کردن پيشرفت های صرف سمبوليک پراگنده نمود

ساخت، ) movie house(هوتل و يک سينما  ميکروفون خريداری نمود، سالن کنسرت، تياتر و
  249.پاسپورت صادر کرد و بر اقتباس لباس اروپايی تأکيد ورزيد

به خوبی جمع بندی کرده ) Mustafa Chokaiev(اشتباهــات بزرگ امان اهللا را مصطفی چوکايف 
  :است

مود که او سده امان اهللا تصميم گرفت راهی را برود که غازی مصطفی کمال رفته بود، اما فراموش ن
امان . قشر حاکم ترکيه سالها قبل اروپايی شده بودند. ها با دنيای فرهنگ اروپايی در تماس بوده است

اهللا هم چنين فراموش کرده بود که ترکيه رژيم قبيله ای نداشت و ترکيه در مقايسه با افغانستان يک 
بود و خود را فدای رهبرش ميکرد، دستگاه قدرتمند مرکزی با نظم خوبی را داشت که برايش وفادار 

ما از يک جانب رفورميست های شاه را داريم، که افغانها ...چنين امکاناتی در افغانستان وجود نداشتند
را به مثابۀ يک ارگانيسم سياسی واحد و به مثابۀ يک ملت متحد، می پندارند و از جانب ديگر قبايل 

بايلی می توانند درک کنند، و دفاع از آن را صرف بر افغان را، که حکومت را فقط از ديد عاليق ق
  250.پيشنهاد می کنند» مقدس شريعت«اساس دستورات 

با تحليل خوکاوی موافق  شد، انگليس به ترکيه مقرر کسی که بعدها سفير سرفرانسيس هومفری
  251.است

 دستگاه دينی و .مدرنيزاسيون بود مسير بچۀ سقاء عقب نشينی بزرگی از واژگونی امان اهللا و ظهور
براندازی محدوديت های شايان و قابل توجه اداری، قضايی  در سقوط او، قبايل دو نيروی بودند که در

و مالی که توسط عبدالرحمان و حبيب اهللا وضع شده بودند و توسط امان اهللا وسعت داده شده بودند، نقش 
 برد و اکثر انارشی فرو ستان را درافغان پی آمد جنگ داخلی و حاکميت بچۀ سقاء، .عمده ای داشتند

  . ناپديد شد يک رويای شورانگيز بين بردند، دستاوردهای امان اهللا را از
                                                 
213 Morrish, p. 3. 
214 Tailardat, Revolte afghane,“ p. 15. 
215 Morrish, pp. 7-8. 
216 I. A. Shah, Tragedy of Amanullah, p. 178. 
217 The Times, September 15, 1928; Fraser-Tyler, Afghanistan, p. 214; P. Sykes, 
Afghanistan, II, 312; Tailardat, „Revolt afghane,“ p. 15 
218 Fraser-Tyler, Afghanistan, p. 214. 
219 Fletcher, Afghanistan, pp. 215-16. 
220 Tailardat, „Revolt afghane,“ p. 15. 
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221 Fo rth enext of the proclamation in which Amanullah made these 
concessions, see Amani-afghan January 7, 1929. Some of the main features of it  
appeared in The Times, january 12, 1929; 2 I a guerre civile,“ p. 267; Morrish, 
p. 11; and N.N. Ghosh, p. 179. For details abouth the various tacticle moves 
Amanullah  made to save his throne, see I. A. Shah, Tragedy of Amanullah, p. 
208; and Tailardat, „ Revolte afghane,“ p. 16. On the ruling on clothing, see 
Toynbee, Survey, 1929, p. 205. 
222 This information was obtained from an eyewithness who was in the British 
Legation at the time 
 
223 Mohammed Ali, Progressive Afghanistan, p. 39. See also Daily Mail, may 
31, 1929. According to Toynbee (Survey, 1930, p. 183), Amanullah escaped to 
Kandahar by air. Fraser-Tyler (Afghanistan, p. 216) and Fletcher (Afghanistan, 
p. 218) assert he travelled by road. 
224 Jackson Fleming, “ The afghan Tragi-Comedy,”Asia, June 1929, pp. 508-10. 
See also Freser-Tyler, Afghanistan, p. 216; and Toynbee, Survey, 1930, p. 183: 
On Inayatullah`s concession and attempt to win over the religious establishment 
and the Kabulis, see The Times, January 16, 1929. 
 
225 See India, Royal Air Force. 
 

 کتاب مدعی می شود که 16  در صفح Revolte afghanدر کتابش بنام ) Tailardat(تايلردات    226
My Life from Brogant to King. )نوشتۀ حبيب اهللا  اتوبيوگرافی ) زندگی من از راهزن تا شاه

چۀ سقاء را شرح ميدهد و از فعاليت های شعله که قيام شکوهمند ب(اصالت اين اثر . باشدمی  بچۀ سقاء 
مطالعۀ دقيق . مانند او سخن ميگويد، او را آدم شبيه رابينهــود معرفی ميکند، قويأ قابل پرسش است

بخشهای متعدد آن و همچنين نحو، دستور زبان انگليسی کتاب، مرا معتقد ساخت، که اين اثر اصلی 
ش کتاب همانند، آثار چاپ شدۀ ديگر در افغانستان خچندين ب. اشداين ممکن، اثر چندين نويسنده ب. نيست

 .می باشند
  

امان اهللا قادر بود که پيامش را به رهبران قبايل از طريق راديو به ) Taillardat(ردات به قول تيل.  227
ن ادعا را من نمی توانم اي. آنها برساند، چند پايه راديو را او بعد از بازگشت از اروپا به آنها داده بود

 Agabekove, pp. 159-60  .تأييد کنم
  

غالم جيالنی خان وزيرخارجۀ افغانستان ) Agaabekov,PP.59,164,166(بيکوف به قول اگا  228
يکبار ديگر مهاندرا  .شتيبانی از امان اهللا وارد عمل شودکرد که به پ به روس اصرار) ميالدی 1927(

بدخشان برود و يک به و پيشنهاد کرد که نمود  اظهار همکاری) Mahaendra Partap(پراتاپ 
تشکيل بدهــد و به طرف کابل عليه بچۀ سقاء حرکت کند، پيشنهاد او جدی » ارتش انقالبی از مردم«

  .Paratap, My Life, pp. 156f .مراجعه شود به .گرفته نشد
  

دارايی خزانه را با خود برده منابع متعددی گزارش ميدهــند که امان اهللا به ارزش پنجاه مليون دالر . 229
 .مراجعه شود 257صفحۀ » امان اهللا در تبعيد« به . است
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230  Pravda and Izvestia, December 20, 1928; Chokaiev, „ Bolsheviks and 
Afghanistan,“ pp. 506-7. On Soviet reaction to the events in afghanistan, see 
Castagne, „Soviet Imperialism,“ pp. 701-2; „ Afghanistan,“ in BSE, 2d ed., Vol. 
II; Reyesner, Novesishaia istoria, pp. 211-34; Akhramovich, Afghanistan,“ pp. 
766-67; and Masson and Romodin, II 406-8. 
231 For the views of the German and the Fench press, respectively, see the 
January 16, 1929, editions of the German and the Manchester Guardian. 
232 Hansard`s Parliamentary Debates, January 20 and Febuary 6, 1929; Daily 
Herald, January 5 and 7, 1929; Daily News, Febuary 4, 1929. Raskolnikov 
(„War in Afghanistan,“ p. 185) states that during Amanullah`s Grand Tour, 
Bacha was in close touch with the British Legation at Kabul. This, of  course, 
the British categorically deny. 
233  Comyu-Platt, p. 297; Daily Mail and Sunday Express, January 20, 1929; 
Emanuel, p. 202. 
234 The statements of Amanullah and Hidayatullah can be found in „Laguerre 
civile,“ p. 268; and Tailardat, „ Revolte afghane,“ p. 50; Inayattullah`s is in 
Morrish, p. 13 The Afghan envoy to Paris was blunter: he accused Great Britain 
of in citing the Afghan tribes against Amanullah. See the Morning Post , January 
17, 1929. 
235 See, for instance, Mohammed Ali, Progressive Afghanistan, pp. 6f, 11; I. A. 
Shah, Tragedy of Amanullah, p. vii; Karimi, „Maaref,“ p. 397; and Pazhwak, 
Afghanistan, p. 12. 
236  Raskolnikove, „War in Afghanistan,“ pp. 180, 183. 
237 Pravda Vostoka, November 2, 1928, as quoted by Chokaiev, „ Bolshevikas 
and Afghanistan,“ p. 506. 
238 Ibid. , January 1, 1929, as quoted by Chokaiev, „ Bolshevikas and 
Afghanistan,“ p. 507. For a Soviet analysis of Amanullah`s reforms and the 
nature of the opposition to them, see Ilinkii, pp. 68-79. 
239 B. Nikitine, „L Àsie qui change, „ p. 15. 
240 Wild, p. 69. 
241 I. A. Shah, Tragedy of Amanullah, pp. 162-63; Katrak, p. 36; Furon, 
LÀfghanistan, p.95; Trinkler, p. 189. 
242 Wild, p. 70. 
243 Taillardat, „Revolte afghane,“ pp. 18-19; Mohammed Ali, Progressive 
Afghanistan, pp. 8ff. See also Habib-Allah, pp. 50, 110, 112; and Chokaiev, 
„Bolsheviks and  Chokaiev, „Bolsheviks and Afghanistan,“ pp. 507-9. 
244 Wild, pp. 86, 143. 
245 Morrish, p. 36; Tailardat, „Revolte afghane,“ pp. 17f. 
246 M. Nikitine, p. 13. See Amanullah`s statement to the correspondent of Yaung 
India, October 12, 1922. See also Rhein and Ghassy, p. 22. 
247 Joseph Potocki, p. 113. - 
248 Anis, 1st year, No. 15. 
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249 For these innovations, see L. Thomas, Khyber Pass, pp. 234-55; Wild pp. 87, 
95, 161, 163, 172,; MacMunn, From Darius to Amanullah, pp. 292, 296; Katrak, 
pp. 38f, 50-58 passim; pp. 122f; and Jackson Fleming, „ The Afghan Traggi- 
Comedy,“ Asia, June 1929, pp. 469ff 
250 Chokaive, Situation in Afghanisatn,“ p. 330. 
251 Personal interview on October 19, 1960, in London. 
 


