
 

                                                                    
  
  
  
  
  
  

  

  سياستهاي استعماري انگليس در افغانستان
  

  *زنده جميله روح

  

شدند         اي از طايفه دراني كه سدوزائي خوانده مي         بعد از حكومت احمدشاه دراني، تيره     
 با ضعفي كـه در دوران  ،شجاع بودند شاه     شاه و    تيمور و محمود و زمان     مشهورترين آنها و  

انگليـسيها  . دشـ  به خاندان محمدزايي منتقل مي   اين خاندان   تيمور به بار آمد حكومت از       
شـجاع در  شـاه    هنگـام حكومـت  در به خاطر ترسي كه از رقباي استعماري خود داشتند        

بـه رياسـت مونـت اسـتوارت        تـدافعي   هيئتـي را بـراي انعقـاد يـك پيمـان             1809سال  
از جمله مأمورين هندشرقي بود كه بعدها       اين شخص   . به افغانستان فرستادند  الفينستون  

به علت ناكـامي  معاهده   .ه بود كتابي هم تحت عنوان گزارش راجع به سلطنت كابل نوشت         
بـل از    ق ، كه نگران منافع خود در هند بود       ،انگلستان. فتناپلئون صورت عمل به خود نگر     

، را كـه در    دوسـتمحمدخان  دشمن ديرينه    ،الملك  حمله محمدشاه قاجار به هرات، شجاع     
انگلـستان بـين    . د بر تخت سـلطنت نـشان      ه آزاد نمود  ،برد  سر مي ه  هندوستان در حبس ب   

 يكـي از   .ي را براي اطالع از اوضاع افغانستان به آنجا فرستاد         كسان 1833 -1810سالهاي  
.  كـه بـراي كـسب معلومـات اقتـصادي و سياسـي فرسـتاده شـد                 آنها الكساندر برنز بـود    

جلـب  انگليسيها همچنين نظر فرمانرواي هندوسـتان لـرد اوكلنـد را نيـز بـه افغانـستان                

 
  .كتاب روابط ايران و افغانستان مؤلف *
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اي از لندن دريافت نمـود كـه او را از       نامه) م1836/ ق1252(لرد اوكلند در سال     . نمودند
و دربـار   دوسـتمحمدخان  بـين  بـه روابـط   در آن   داد و     فعاليت روسها در ايران آگاهي مي     

نخستين اقدام لرد اوكلند تمـاس بـا        . ايران و همچنين تماس امير قندهار اشاره شده بود        
 بـا رنجيـب سـينگ رهبـر         دوسـتمحمدخان  چون اميـر  . كابل بود در   دوستمحمدخانامير

 ،كـرد   كه در ميان كشور افغانستان و هند به طور خودمختـاري حكمفرمـايي مـي         ،سيكها
. پرورانيـد   تانه نداشت و آرزوي الحاق اين منطقه بـه افغانـستان را در دل مـي               روابط دوس 

 در صورتي مايل به همكاري با انگليسيها بود كه با مساعدت آنها بتوانـد                دوستمحمدخان
د و حكومت انگليسي در هند امارت او را بر كابل به رسميت          وبر پيشاور و هرات مسلط ش     

پذيرفت ولي مسئله پيـشاور را      را   بر كابل    خانحمدكشور مزبور حكومت دوستم   . شناسدب
شـاه      انگليـسيها  ،چون نتيجه مذاكرات مطلـوب اميـر افغانـستان نبـود          . مسكوت گذاشت 

 كـه در    ،ن او به تخت سلطنت با موافقت سيكها       نشاندشجاع را مورد توجه قرار داده براي        
 و عـازم   دادنـد  يلرا تـشك    سپاه سند  ، داشتند  سكونت ي شرقي و جنوبي افغانستان    مرزها

 و  ؛ سـقوط نمـود    1255 قندهار و كابل بدون درگيـري در         ،ترتيب  افغانستان نمودند بدين  
بـر  ائي  ذاما عمليات اي  . شجاع   افتاد      فرار كرد سلطنت به دست شاه      دوستمحمدخانچون  
قواي انگليس و قيامهاي كابل و مناطق شمالي و كشته شدن تنـي چنـد از افـسران                  ضد  

در زد و خـوردي كـه بـين مـردم و     . نشيني از كابل نمـود  ا مجبور به عقب   انگليسي آنها ر  
 سرباز و خدمـه     16000نشيني رخ داد لشكري مركب از         انگليس در مسير عقب   نيروهاي  

انگليسيها لشكري به فرماندهي ژنـرال پـوالك بـراي سـركوب مـردم      . آن مضمحل شدند 
رباز هـم از قنـدهار بـه آنـان           سـ  6000 دو روز بعـد      ؛فرستادند كه به كابل حملـه نمايـد       

  . پيوستند
ترتيـب در     بـدين .  به تالفي ، بازار سرپوشيده كابل را ويـران نمودنـد           ،لشكر انگليسيها 

 نيروهاي انگليس اشغال شد و اولـين جنـگ          عزام قسمتهايي از افغانستان با ا     1839سال  
داده بـود اعـدام     شجاع كه حمايت انگليسيها را از دست        شاه    . افغان و انگليس پايان يافت    

 نتيجـه   . براي بار دوم تحت حمايت انگليسيها به پايتخت بازگشت         دوستمحمدخاند و   ش
 پايـان داد ولـي   انگليـسيها نـشيني صـوري    جنگ اول افغان و انگليس هر چند بـه عقـب        

 در  دوسـتمحمدخان بـا روي كـار آمـدن  امير        . همچنان نفـوذ انگليـسيها  ادامـه داشـت         
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. منتقل گرديـد  ) محمدخاني(به ايل باركزائي    ) سدوزائي(راني  افغانستان حكومت از ايل د    
 و جنگ اول افغـان و  1837محمدشاه در سال از سوي همچنين محاصره بيحاصل هرات     

انگلـستان بـه ايـران      سوي   از   1857 و باالخره تحميل معاهده پاريس       1839انگليس در   
 در  سـتمحمدخان دوبعـد از مـرگ      . اعتبار شدن بـيش از پـيش ايـران گرديـد            موجب بي 

توانـستند   ام غلزائـي هنـوز هـم نمـي     اقوزيرا ؛وحدت كشور متزلزل شده بود .ق  . ه1279
 كـه   ،خـان    اميرشـيرعلي  دوسـتمحمدخان پس از   . را به سادگي بپذيرند   حاكميت در اينها    

حفـظ  رغم تالش شيرعلي براي      به . به حكومت رسيد   ،مادرش از پوپلزيها و اهل هرات بود      
. همسايگان افغانستان، رقابت روس و انگليس باعث بروز تنشهايي شده بـود           روابط آرام با    

ت ديپلماتيك دائمي در كابل زمام امور افغانستان        ئهييك  خواست با استقرار      انگليس مي 
اي از تـزار روس در كابـل         خـان نماينـده     در زمـان شـيرعلي    . را مستقيماً به دست بگيـرد     

ال استولتوف بدون خبر وارد كابل گرديد تـا در        ژنر 1857پذيرفته شد و سه سال بعد در        
 انگلـيس برخواسـته   ،درنتيجـه . د پيماني ميان روس و افغانستان مـذاكره كنـد   اعقانمورد  

 در  روسـها را دليلـي بـر دخالـت        خـان     خود پافشاري بيشتري كرد و آنها ترديد شير علي        
 از طريـق تنگـه      ،باز سر 000/30 جمعاً شامل    ،افغانستان تعبير كردند بنابراين، سه ستون     

 انگليـسيها    كـرد؛ و    شيرعلي كابـل را تـرك      1878در  . خيبر به افغانستان گسيل داشتند    
 دوران  . به حكومت رسـاندند    ،برد  سر مي ه   كه در زندان پدر ب     ،خان را   پسرش محمديعقوب 

اصـالحات  رشـته   خـان، دوران كشمكـشهاي خـونين و آغـاز يـك               علـي   سلطنت اميرشير 
خـر سـلطنت او دو سـال خـدمت سـربازي          آدر سالهاي   . اداري بود اجتماعي، اقتصادي و    

 ،كارخانه توليد وسـايل جنگـي بـه كـار افتـاد          شد،   مكتب حربيه تأسيس      گرديد، اجباري
 براي نخـستين بـار      النهار  شمس اي موسوم به    چاپ سنگي به افغانستان وارد شد و جريده       

 1879 در ،ي روس و انگلـيس  زير فشار دولتهاي اسـتعمار ،خان علي  اميرشير .چاپ گرديد 
 پيمـان   1879 مه   26خان در     علي  خان فرزند شير    يعقوب  محمد.  جان سپرد   در مزارشريف 

هـاي     كنترل گردنـه   ،اين پيمان طبق  بر  . گندمك را با انگلستان به امضا رساند      به  معروف  
همچنـين  .  كرم را انگليسيها به دسـت گرفتنـد      و خيبر، ميشني، بخشهاي سيبي، پيشين    

د روابط خارجي افغانستان بـا      گرديقرر  مو دوستي دائمي بين دو طرف برقرار شد و          صلح  
كند افـسران و    و در آن قسمت كه انگليس در افغانستان تعيين مي         باشدمشورت انگليس   
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 كرم تا ابتداي حاجي، دره خيبـر تـا      يها  در امتداد گردنه  . محافظان انگليسي مقيم باشند   
وتل و سيبي و پيشين تا كوه كوژك به انگليسيها واگذار           كناره شرقي هفت چاه و لندي ك      

 سر لـوئيس    . قسمتي از اراضي افغانستان به هند ملحق شد        ،معاهده گندمك طبق  ر  ب. دش
چهل و هفـت  اين نماينده،  اما ؛كاوا گناري به عنوان نماينده انگليس در كابل انتخاب شد  

  . روز پس از استقرار، به دست مردم به قتل رسيد
 ،با ورود نماينده جديد انگلـيس     . دانست  ستان اميريعقوب را مسئول اين قضايا مي      انگل

 زيرا انگستان اداره واقعي كشور را بـه دسـت گرفتـه       ؛گيري نمود   يعقوب از حكومت كناره   
انگلـيس بـه    در مخالفـت بـا      قيامهاي ملي در سراسر افغانستان      پس از اين رويدادها     . بود

بـا  آنهـا   چـون    ؛لي تلفات زيادي به انگليـسيها وارد آمـد        در اين جنگهاي م   . وقوع پيوست 
آوري قواي بيشتر تمامي احساسات ضدانگليسي را كه در كـشور وجـود داشـت بـه                   جمع

 نظـامي مـردم عـاجز     سـركوب  از   1879قواي انگيس در سـال      . ندسمت خود جلب نمود   
، ضـاع اوبـه علـت بحرانـي شـدن         . جنگ دوم افغان با انگليس شروع شده بـود        گرديده و   

 دومـين نبـرد در      والسلطنه هند برگزيـد       وزير انگليس لرد ليتون را به عنوان نايب         نخست
 ؛ افغانستان بـه عنـوان يـك كـشور برآمدنـد           ءانگليسيها درصدد امحا  . زمان او اتفاق افتاد   

 مقاصد حكومت انگليـسي      از  برخي تأمينليكن تحوالت داخلي در انگلستان از يك سو و          
 زمينه را براي تغييـر سياسـت نظـامي          ،رداران افغان از سوي ديگر    هند از جانب بعضي س    

در ميان سران انگليسيها در قبـال ايـن كـشور دو نظـر     . بريتانيا در افغانستان فراهم نمود    
   :وجود داشت

اينكه افغانستان را به قسمتهاي مجزا تقسيم نموده در هر بخشي از آن حـاكمي از            . 1
  ستان تعيين شود؛ن با صالحديد انگلسرداران افغا

 ضـمن عمـل بـه    ،يا اينكه پادشـاه نيرومنـدي از ميـان افغانهـا برگزيـده شـود تـا                . 2
  .بر نيروهاي محلي را داشته باشدحاكميت خود  توان بسط ، انگلستانياهدستور

 انگليسيها كليه امور داخلي افغانستان از جمله تجارت و ايجاد خطـوط             ،به اين ترتيب  
در مـاده اول    . ندگرفتدست  در  كردن سياست خارجي افغانستان را      تلگراف و امتياز اداره     

ن و انگليس پايان داده شود و      نستاقرار داد گندمك تصريح شده بود كه به جنگ بين افغا          
 و انگليس كـه از      نستان جنگ دوم افغا   ،بنابراين.  بين دو كشور برقرار گردد     ئميك صلح دا  
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 و بـر اسـاس   .ادالنه گندمك پايـان يافـت   شروع شده بود با امضاي پيمان ناع      1879سال  
مـستقل و    افغانستان از حالت يك كشور مستقل به يك كشور نيمه   پيمان فوق،  ماده سوم 

امير افغانستان مكلف بود كـه ارتبـاط خـود بـا ممالـك خـارجي را بـه                   . مستعمره درآمد 
گونـه ارتبـاطي بـا دول ديگـر      مشورت و تقاضاي حكومت انگلـيس عملـي نمايـد و هـيچ        

 ،جنـگ بـا كـشورهاي ديگـر       شروع  ارجي بدون نظر انگليس نداشته باشد و در صورت          خ
از  انگلـستان  ، و در صـورت وقـوع  جنـگ   ؛ صالحديد انگليسادست به اسلحه نبرد مگر ب     

حـاكي از   مواد ديگر اين عهدنامـه      . كشور با امداد پولي و اسلحه حمايت خواهد نمود        اين  
انستان يك نفر نماينده انگليسي در كابل اقامـت         حدات افغ   كه به منظور حفظ سر    آن بود   

 امـا ايـن     ؛دكنـ د و متقابالً افغانستان نيز حق داشت يك نفر نماينده به دهلي اعـزام               اينم
 همچنين مصونيت سياسي نماينده     ؛ها داراي صالحيت و اختيارات مساوي نبودند       هنمايند

ار شد انگليسيها براي نيـل  بعد از آنكه يعقوب از حكومت بركن   . انگليسي تضمين شده بود   
حكـومتي مقتـدر در   روي كـار آوردن  بـه فكـر   خود  مطامع استعماري   تأمينبه اهداف و    

 را كـه در سـمرقند       ،خـان   خـان، رقيـب شـيرعلي       آنها امير عبدالرحمان  . افغانستان شدند   
در آنجـا زنـدگي     بود كه   پناهنده شده بود و  با دريافت مستمري از روسيه مدت ده سال              

  . به پادشاهي افغانستان برگزيدند،دكر مي
آوري قـواي   قـواي انگلـيس را داد و بـه جمـع    با خان در ابتدا شعار جهاد        عبدالرحمان

زيادي پرداخت و تمامي احساسات ضد انگليسي را  كه در كشور وجود داشت بـه سـمت           
ايـن   ولي به هنگام مذاكره با آنها پيمان گندمك را به راحتي پذيرفت و               ؛خود جلب نمود  

 كـه بـا     ،خـان   عبـدالرحمان .  سـاخت  الحمايه انگلـيس    كشور را از نظر سياسي كامالً تحت      
 حتي به عنـوان فرمانـده فرمـان سـتاره           ، حكومت نمود  م1901پشتيباني بريتانيا تا سال     

در دوران او تحكيم و تحديد سرحدات افغانـستان بـراي اولـين بـار               . هند منصوب گرديد  
 قراردادي بين انگلستان و روسيه منعقـد گرديـد          م1873ل  در سا . مورد توجه قرار گرفت   

 بر اسـاس آن شـكل       م1895 و   م1885كه مرزهاي بعدي افغانستان و روسيه در سالهاي         
به عنـوان خـط مـرزي بـين انگلـيس و            ) آمودريا( رود جيحون    ،قرارداداين  طبق  . گرفت

خـان   يرعبـدالرحمان ترين قرارداد مرزي افغانستان در عهـد ام   معروف. روسيه پذيرفته شد  
 بين افغانستان و حكومت انگليسي هند امـضا         م1893است كه در سال     » دوراند«قرارداد  
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مرزهاي افغانـستان و هنـد و بعـدها افغانـستان و پاكـستان شـكل                بنابر آن قرارداد،    . شد
مهندسين نظامي  را  خط دوراند   . نمود  گرفت كه پشتونها را به دو قسمت مجزا تقسيم مي         

تعيـين   ،ه سرپرستي سر مورتيمردوراند، مسئول امنيت خارجي انگليسي هنـد         انگليسي ب 
خـان شـورش      در دوران اميـر عبـدالرحمن     . قـرارداد حالـت تحميلـي داشـت       اين  . كردند

م 1891و محمداسحاق ترك مجبـور بـه فـرار گرديـد و در سـال                شد  تركستان سركوب   
يگـر وقـايع دوران     از د . مقاومت عادالنـه مـردم زحمـتكش هـزاره در هـم شكـسته شـد               

وزير بريتانيـا بـود كـه گالدسـتون از            خان تغيير كابينه ديسرائيلي نخست      اميرعبدالرحمن
حزب ليبرال جاي او را گرفت و چون كابينه وي از اخبـار حـوادث افغانـستان آگـاه شـد                

  .تغيير سياست انگليس را در قبال اين كشور به تصويب رساند
 كـه قـصد      اسـت  خـان   شاه قيام سردار محمدايوب   از ديگر وقايع مهم حكومت اين پاد      

 فوج سوار   14وي با   . گرفتتصميم به تصرف قندهار     و  مبارزه با استعمار انگلستان داشت      
خان را در قنـدهار شكـست     قواي اميرعبدالرحمن،شد  هزار نفر مي12 كه بالغ بر     ،و پياده 

در جنگـي   . ي خاتمه يافت  نخستين قيام ملي افغانها بر ضد استعمار انگليس با پيروز         . داد
خـان    محمـدايوب ،خان در شهر قندهار صورت گرفت خان و ايوب كه بين اميرعبدالرحمان 

خـان در ايـران باعـث          حضور ايـوب  . شكست خورد و مجبور به فرار به كشور ايران گرديد         
  .  شدخان هراس انگليسيها و اميرعبدالرحمان

قراردادي بين تامـسن وزيـر مختـار    خان و يارانش در تهران سبب گرديد       حضور ايوب 
خـان در     انگليس و ميرزا محمدخان ناصرالملك وزير امور خارجه ايران درباره اقامت ايوب           

خـان بـا      ايـوب  م مكاتبـات اميـر    1877 برابر   .ق . ه1304 اما در سال     .تهران به امضا رسد   
طرفـداران خــود در هــرات باعــث شــورش در هــرات گرديــد، مــردم بــر عليــه حكومــت  

 عـالوه بـر نتـايج    ، انگليـسيها  ضـد قيام مردم هرات بـر . خان قيام نمودند  رعبدالرحمانامي
از نظامي، تلفات و خسارات زيـادي بـه انگليـسيها وارد آورد كـه بنـا بـه نوشـته برخـي                        

ايـن جنـگ نتـايجي      .  نفر انگليسي كشته  و تعداد زيادي مجروح شدند         323نويسندگان  
تعيـين سياسـت و ديپلماسـي بريتانيـا و سرنوشـت      بـار آورد كـه بعـدها در         ه  ديگر هم ب  

د كه مردم كشور پذيراي سلطه      ش ثابت   ،در عرصه داخلي افغانستان   . افغانستان مؤثر افتاد  
انگليسيها ناچـار شـدند در مـورد تجزيـه          عالوه بر اين،    . و حضور بيگانه در كشور نيستند     
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ز افغانستان عملـي و شـدني   كه جدايي قندهار اكنند؛ آنها دريافتند  افغانستان تجديدنظر   
ــست ــأثير .ني ــرد در ت ــده نب ــوي  عم ــد و  آن س ــاهر ش ــستان ظ ــاي افغان ــسانة مرزه اف
امنيت ملي براي بسياري از كشورها كه       . ناپذيري انگليسيها در اذهان از بين رفت        شكست

 از حفظ استقالل و تماميت ارضي و حفظ شيوه زندگي ملـي و جلـوگيري از      عبارت است 
بنـابر  . و يارانش بر كشورهاي ديگر به اثبات رسيد       خان    ن با پايمردي ايوب   مداخله بيگانگا 

 در جريان جنگ جهاني اول، آلمان و تركيه افغانستان را براي لـشكر كـشي بـه       ،ها  نوشته
 1915تـي را از سـپتامبر      ئهندوستان ترغيب نمودند و در راستاي نيل به اهداف خود هي          

  . دندكر به كابل اعزام 1916تا مه 
لي جنگ دوم افغان و انگليس و انعقاد معاهده گندمك بين انگلـستان و افغانـستان                و

 به موجـب آن اداره       كه منجر به سياست پيشگامي از طرف حكومت انگليسي هند گرديد         
 بـا   ،م سياسـت روس و انگلـيس      1907در سـال    . امور افغانستان به دست انگليسيها افتاد     

 مطامع استعماري بـا هـم     تأمينبه منظور   ن و   توجه به پيدايش دولت مقتدري چون آلما      
ايـران  اين قرارداد    به موجب    . بين آنها گرديد   م1907هماهنگ و منجر به انعقاد قرار داد        
و افغانـستان نيـز در دايـره نفـوذ انگلـيس قـرار              شد  به مناطق نفوذ آن دو كشور تقسيم        

 برخـي نوآوريهـا را      ،اهللا پس از سفر هند      خان، حبيب   پس از مرگ اميرعبدالرحمان   . گرفت
 در پرتـو همـين آزاديهـا، گروهـي از شخـصيتهاي             .و بعضي آزاديها را پذيرفت    كرد  قبول  

 بـه كـشور بازگـشتند و        ، از جمله محمود طـرزي     ، كه در خارج در تبعيد بودند      انديشمند
كابل را  مركز فعاليت فكـري كـشور نمودنـد، و بـراي نخـستين بـار در كـشور خواهـان                    

هـاي آزاديخواهـان و روشـنفكران     خان خواسـته  اهللا  در دوره امان   .ندحكومت مشروطه شد  
همزمان با اصالحات اماني، در همسايگي افغانستان انقـالب بلـشويكي           . برآورده شد افغان  

 كه  ،المللي   تحوالت نظام بين   تأثيرجوان تحت   شاه    .به رهبري لنين به پيروزي رسيده بود      
 قرار گرفته  خواستار اسـتقالل افغانـستان از          ،اشت رهايي ملتها از يوغ استعمار را د       هدف

ترين اقدام او مطالبـه اسـتقالل كامـل در تمـام امـور از                 از جمله مهم  . انگليس شد سلطه  
 . امـا دولـت انگلـيس در پاسـخ بـه ايـن خواسـته تعلـل ورزيـد         ؛جمله روابط خارجي بود 

 نيروهاي  .درگرفتيس  خان دعوت به جهاد نمود و سومين جنگ بين افغان و انگل             اهللا  امان
ها از هند به پادگان محل استقرار نيروهاي انگلـيس            ها و مسعودي    افغاني به كمك وزيري   
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. آباد پيشروي كرد و كابـل را بمبـاران نمـود    ارتش انگليس به تالفي تا جالل. حمله بردند 
شورشهايي كه در مـستعمراتش در هنـد   در نتيجه اما انگلستان پس از جنگ جهاني اول        

 پـس از يـك مـاه        ،بنـابراين . آمد قادر به ادامه جنـگ جديـدي نبـود         پديد  يگر نقاط   و د 
 كه از شـورش ايـل پـشتو در نـوار            اي   با توجه به نگراني    ،بس نمود و     اعالم آتش  درگيري،

براسـاس ايـن   .  راولپنـدي را امـضا نمـود      م1919 پيمـان    ،مرزي خود با افغانستان داشت    
نظـر    صـرف  موجب پيمان گندمك به دست آمده بـود          پيمان انگلستان از امتيازاتي كه به     

  :و قرار شدكرد 
  و دولت صلح و دوستي برقرار گردد؛ بين د،از روز امضاء معاهده. 1 
 ،با توجه به موقعيتي كه باعث جنگ بين دو دولت افغان و انگلـيس گرديـده بـود                 . 2

ديگـر وسـايل     يا   نيرواسلحه و   امكان ارسال   دولت انگليس به محض رنجش از آن كشور،         
  كنار بگذارد؛جنگي به افغانستان از طريق هندوستان را 

  .را قطع كندهند به افغانستان كمك مالي همچنين . 3
بخـش  تصديق مجدد خط دوراند از جانـب افغانـستان و تعيـين خـط سـرحد در                  . 4

  . باشدتورخم به ميل انگليس 
طـرزي  . ان خاتمه يافـت با امضاي اين پيمان قيمومت چهل ساله انگلستان بر افغانست      

كـم روابـط خـود را بـا ديگـر كـشورها شـروع كـرد و                    كـم افغانـستان   وزير خارجه شد و     
خـان عنـوان      اهللا  امـان . تهاي ديپلماتيك خود را به كابل اعزام نمودند       ئهاي ديگر هي    كشور

نخستين قـانون اساسـي افغانـستان توسـط         . را برگزيد   شاه    اميري را كنار گذاشت و لقب     
لويـه  «ان قـومي و طبقـات مختلـف مـردم بـود و آن را               ر كه شامل رهب   ،»رگهج«شوراي  

ـ       .  به تصويب رسيد   ،ناميدند  مي» جرگه وجـود  ه  ساختار جديدي در حكومت افغانـستان ب
جـوان  شـاه   .روا تغيير در ساختار حكومت و جامعه سني صورت گرفت  به تعبير اليور  .آمد

در . منـصوب نمـود  ن را بـه پـستهاي مهـم     و روشنفكرا كرد كلية زندانيان سياسي را آزاد    
. عرصه آموزش و تربيت كادر فني كارشناس براي افغانستان، به خارج دانشجو اعزام نمود             

 نفـر ديگـر بـه پـاريس     32خـان را بـا    اهللا م  پسر خـود هـدايت     1922/ ش1301در سال   
م 1921 مودت با كشورهاي اتحاد شوروي، ايـران و تركيـه را در سـال                هايفرستاد، پيمان 

 عهدنامـه مـودت و   1300در اول تيـر    . و روابـط تجـاري را گـسترش داد        سـاخت   منعقد  
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 بـسياري لحاظ سياسي اهميـت  به  د كه   شبيطرفي بين ايران و افغانستان در كابل منعقد         
هـدف اصـلي    . خان را در خاورميانه تا حدودي تحكيم نمـود          اهللا   زيرا موقعيت امان   ؛داشت

ت دو كشور اين بود كـه نفـوذ تـدريجي ايـران در منـاطق                انگلستان از دخالت در مناسبا    
از .  تضعيف نمايـد   ، كه به عنوان حريم امنيتي هندوستان بودند       ،بلوچستان و افغانستان را   

 قصد داشت نقش پدرخوانـدگي خـود را بـا حمايـت از منـافع افغانـستان در         ،طرف ديگر 
 نيروي نظامي بـه منظـور       مقابل نفوذ و چشمداشت همسايگان را با تهديد و به كار بردن           

 بـه  ، هرات و دخالت و پادرمياني در مـسئله هيرمنـد     رجلوگيري از اعاده حاكميت ايران ب     
  . عنوان داور به اثبات رساند

ممانعت از نزديكـي و همكـاري دو جانبـه ملتهـايي كـه داراي تـاريخ و فرهنـگ                     . 5
 آن هم به خاطر حفـظ  اند در مقابل مطامع قدرتهاي رقيب روسيه و فرانسه مشتركي بوده 

نتيجه سياسـي هـر سـه جنـگ     . و حراست و تداوم منافع آن كشور در هند به عمل آورد      
 بعـد از    .باشـد   براي بريتانيا اثبات نمود كه حكومت مـستقيم بـر افغانـستان بيهـوده مـي               

 كشورهاي شوروي و ايران و تركيه استقالل افغانستان را به رسـميت             ،استقالل افغانستان 
  . شناختند

 در پــي ، بــه غــرب ســفر كــرد و پــس از بازگــشت1924خــان در ســال  اهللا اميرامــان
 ، كـه  ،هاي مختلـف را بـسط داد         فعاليت زنان در عرصه    ،اصالحاتي كه در پيش گرفته بود     

 ، رفع حجـاب را    ، در پي اين اقدامات    .فتر   سلطه مطلق مرد بر زن از بين مي        ،براساس آن 
همسري را تبليغ و داشـتن بـيش          تك .د نظر قرار داد   مآن را دنبال كرد، در      كه داوود نيز    

حتي روز تعطيل را از جمعـه بـه يكـشنبه تغييـر داد و بـه                 . از يك همسر را تحريم نمود     
 از كفـش تـا    ،تأسيس مدارس مشترك دختر و پسر و پوشيدن اجبـاري لباسـهاي غربـي             

  .  اقدام كرد بر جدايي دين از سياستتأكيد و ،كاله
شخصي به نـام مـالي لنـگ    . كار را برانگيخت راض ماليان محافظه اصالحات اماني اعت  

 و فتواي جهـاد     پرداختخان    اهللا   امان  بر ضد  در مناطق جنوبي افغانستان به تحريك علني      
. چيني شدند   نادر و برادرانش به تحريك انگليسيها دست به كار توطئه        ،از سوي ديگر  . داد

 بـه تطميـع سـران       ،خان ناراضـي بـود      اهللا  مانا   كه از سياست خارجي امير     ،استعمارگر پير 
قبايل، مجهز كردن سران به اسلحه و مهمـات انگلـستان پرداخـت و بـا جـديت تمـام از               
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آميز   توطئه انگليسيها در مرز افغانستان با تبليغات تحريك       . نيروهاي مخالف حمايت نمود   
تـاريخ  در  » تزميلتـاري گـا    سـيويل انـد   «. دار ضدافغان در مطبوعـات همـراه بـود          دامنه

حكومـت   «: انگليـسيها را فـاش نمـود     سـتيزي   ، آشكارا هدف عمليات افغـان     11/7/1924
 افغانـستان بـه منظـور برقـراري دوبـاره كنتـرل        ـ خواهد كه قرارداد انگلـيس  بريتانيا مي

» .بريتانيا بر مناسبات خارجي افغانـستان و بيـرون رانـدن ميـسيون روسـي تغييـر يابـد                  
 بـا روي كـار آمـدن        ،ويي بر امور سياسي افغانـستان افكنـده بـود          كه پرت  ،اصالحات اماني 

اي افغانـستان يـك بـار ديگـر در برابـر            گرديپلماسي سنتي و واپس   و نيز   اهللا و نادر      حبيب
 بـه   ،نـشيني طالبـان از كابـل        انگليسيها حتي پس از عقب    . رو به ضعف نهاد   استعمارگران  

 نيروهاي موسوم به اتحـاد شـمال را در    نيروهايي تحت عنوان،بهانه برقراري صلح و ثبات 
 سـال پـيش سـبب جـدايي         155اين وضـع رويـدادهايي را كـه         . افغانستان پياده نمودند  

  . دش در اذهان تداعي نمود و به قولي تاريخ تكرار ،افغانستان از ايران شده بودند


