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  دکتور سيد ھاشم صاعد

٠۴/١١/١٠  
  

  :درنگی بر 
  

  برخی دريافت ھا و رويداد ھای افغانستان در قرن بيستم
  

  به کوشش سيد وليد صاعد
  چاپ دوم

  
  انتشارات باميان

   فرانسهليموژ ـ
  

  :به ادامه گذشته

  

  :ـ سياست خارجی افغانستان در عصر امير امان هللا ۵

 ، ی ھر كشور است كه در رابطه بآن سائر روابط فرھنگیاست داخلي انعكاس سیاست خارجيپ ، سياز لحاظ پرنس

  .گردد ين ميگر تأميك دولت با دول دي ی و نظامیكي ، تخنیتجارت

 خود ین روابط خارجي تواند در تأمیچگاه نمي بر خوردار باشد ، ھیاسي از استقالل سً ولو ظاھرایك كشور فئودالي

 ی ، اقتصادیاسيازمند استقالل سي در قدم اول نینرو دپلوماسياز ا. د ي عمل نمای ملیه ھاي بر پای آزاد و متكۀبا اراد

  . است یو فرھنگ

 بود كه از چار یردم استوار نبوده و به مثابه رمز می ھایازمندي بر نیخ متكي افغانستان در طول تاریدپلوماس

 یسرايله وايوسه س بود كه بيدست دربار انگله ًاكثرا  سر نوشت مردم ب.  كرد یت نميرون سرايوار دربار به بيد

 ی و نظامیانگر منافع اقتصادي افغانستان در واقع روشنگر منافع طبقه حاكمه و بیدپلوماس. د يگرديل ميھند تعم

  .سم روس بود يالين كننده منافع امپرير تأمياخھۀ س و در چند دي انگلیخصوص امپراتوره  بزرگ بیاقدرتھ

 ی مردم از روابط دولتھاۀقاطب.  آنھا بود یادين ايكتريدست شاھان و نزده  افغانستان بی دپلوماسید اساسيكل

 ۀه ھا و مكتوبھا از محدودي دادھا ، اعالمثاق ھا ، قراريم.  نداشتند یآنھا آگاھۀ ر پردي زیافغانستان و سازش ھا

 افغانستان به اندازه ی دولت ھای دپلوماسی و سردیگرم.  زد یرون نميف وزارت خارجه افغانستان بيدربار و آرش
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 ی ھای ، سرگرمی دپلوماسیخته حلقه ھاي لجام گسیھاي ، اخذ تحائف ، دعوتھا ، بورسھا ، آزادیمعاشات مستمر

  .ھا بود نيشبانه و مانند ا

 بود ، از لحاظ استعمال ین المللي و بین حقوقينكه فاقد موازي افغانستان قطع نظر از ای دپلوماسیاوراق و قراردادھا

  .كرد ي افغانستان را باز گو مین دپلوماسي مامورۀرانيز بخشش و تواضع فقير و استعمال القاب نيواژه ھا و سبك تحر

ت و ي اشرافی و خدمت به مردم ، نتوانست خود را از طلسم دپلوماسیمختار و خود ی با وجود آزادیر علير شيام

 بود كه ین اشرافزاده اير امان هللا اولياما ام.س و روس در امان نگھدارد ي انگلی تفرقه برانداز دولتھایاست ھايس

ه استقالل ي بدون ترس اعالمرون نمود ، چنانكه اوياسرار بۀ  افغانستان را از پردیبعد از استرداد استقالل ، دپلوماس

خاطر ه ت خود را بي و حسن نیت دوستأياو ھ. د ين كلمات و بدون تصرف به سمع مردم رسانيافغانستان را با ع

 بود كه ی مردمین دپلوماسي ھمی اعزام نمود و روی افغانستان مستقل به اتحاد شوروین روابط دپلوماسيتأم

  .  افغانستان قرار داد ین روابط دپلوماسيمردم جھان را اصل اساسی تأمز تمام ي و اتحاد صلح آمیاساسات برابر

  . مستقل و برابر را با لندن قائم نمود یاسيشناخت و روابط سيت ن ھند را به رسمیسرايگر واير امان هللا ديام

 ۀ نو خاستی و آزاد ، بر دوش قشر بورژوازی ملی ، روابط دپلوماسیاسين بار گران استقالل سياما متأسفانه ا

  . فرو برد یس ، آنرا در گرداب نابودي نمود و طوفان دساینيافغانستان سنگ

  

                                            

  

  

  گفتار شـشم

  سقوط اميرامان هللا و پايان دموكراسی
  

  : ـ دومين ھسته ترور سياسی١  

او دشمن .  بود ی بورژوادموكراسی احساسات قوی و داراه خوير امان هللا مرد وطنپرست ، اشرافزاده ، شوالي   ام

 و شناخت یشه انقالبي ، بدون اندی ویر خواھانه و عاطفه انساني خۀ ارادیس بود ، ولير استعمار انگلي ناپذیآشت

 ، تا فرجام یت فئوداليس ، منافع اشرافيس دولت انگلي توانست او را در مقابل دسای جامعه افغانستان ، نمیتضاد ھا

 متزلزل نمود و بدان لحاظ ی را در وجود وی او راه مقاومت و استوارۀنجاست كه عاطفياز ا. ون نگھدارد كار مص

  .ش گرفت يراه فرار را در پ

گروه مقاومت « ًر امان هللا كه اكثرا شاگردان مكاتب بودند ي و طرفداران اصالحات امیعناصر خرده بورژواز

ند تا راه يب هللا را در مسجد سر پل ترور نمايخواستند تا حبيس نمودند و مي تأسیابل مخفرا در شھر ك » یفدائ

انت ي به اثر خیروزين گروه قبل از اقدام  و كسب پي ایر امان هللا دوباره به افغانستان آماده گردد ، وليبازگشت ام

ب هللا اعدام ي عبدالرسول و حبیھا به نام ی گروه مخفین اعضاير و دو نفر از بي ، دستگ" دوست محمدیقار"

  .دند يگرد
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  :ـ دوره اغتشاش ٢    

»  بچه سقو« يب هللا مشھور به  آن حبیجاه افت و بيرامان هللا خاتمه ي امیدولت رسم ) ١٩٢٩ ( ١٣٠٧ ی جد٢٨در 

 و ین به دزديؤرخاو را م.  سواد بود ی نوا ، آواره ، دھقانزاده و بیب هللا مرد بيحب.  تخت سلطنت نشست رب

  .ز مانند اشرافزادگان و سائر شاھان افغانستان محصول جامعه خود بود يكنند ، ھر چه باشد او ني متھم میرھزن

. دي قدرت  رسۀكيده و دكان سماوار به ارياز بستر ژول» بچه سقو « دند و يبا به تخت و تاج رسيزۀ دگران از گھوار

عقوب خان و ي  شاھان مانند یسه خود را پر نمودند و بعضيت المال كياز مال ب مردم را استثمار و یت فئودالياشراف

ن يمأخاطر ته ز بين» بچه سقو « ب هللا يخاطر قدرت و منافع خود سودا نمودند ، حبه كر افغانستان را بيعبدالرحمن پ

 عقل خود نزد ۀبه اندازز يست و او نين» بچه سقو « ًن موضوع ابدا دفـاع از يا.  زد یشت خود دست به دزديمع

  .ت دارد يلوخ و مردم افغانستان مسؤيتار

ی ، در كتاب  ليبه اساس نوشته استاد خل.  به افغانستان انجام نداد یچ خدمتيبچه سقو در دوره سلطنت خود ھ

ان ي منيدر ا.    شدندیاد ميگرش به لقب برادر يق ديازده رفياو به لقب الال  معروف بود و » ی از خراساناريع«

 و ی آموخت و درس برادرین را به آنھا مي احكام دی و شادمانیت داشت كه در ھنگام سختيز شمولي نیطالب علم

  )٣۴.( نمود ین ميآنھا تلقه  نماز جماعت بی را در صف ھایبرابر

ًسبتا خوب كه چند انسان نيبا وجود. نكه نشان زن ماھر و مرد دالور بود ي بر ای داشت مبنیاو تنھا چند صفت شخص

  . فراتر نھد ی گامین منافع چند فئودال و روحانيش از تأمي توانست بی او قرار گرفته بودند ، اما نمیدر پھلو

نه ي او را سیك سخن مردمي ی نمانده ولیب هللا بچه سقو باقي از حبه ای  ، نمونی و لشكری كشوریكار ھاۀ در بار

  :كنند يت مينه حكايبه س

گرد آمده ) نار علم و جھل ياكنون باغ وحش و م(  جشن در منطقه نوآباد دھمزنگ  یاشا كابل غرض تمی اھال

د ، استاد يب هللا رسيك حبي زورق نزدیوقت. ستاده مشغول ساز و آواز بود ي آب این زورق روي استادقاسم در ب.بودند

  :ت حافظ را خواندين بيقاسم ا

  

  كشتی نشستگانيم ای باد شرطه برخيز

  دار آشنا راـينيم ديـــ ب و  بازد كهـــباش

   

قاسم : ن گفت ي نداشت ، خطاب به استاد قاسم چنیه و فن شعر بھره اي سواد بود و از كنایكه بيب هللا با وجوديجب

ن مردم بخوان كه جشن استقالل شان   ي ای آشنا ، بلكه برای من بخوان نه برای ، نه برایني بیگر نميجان آشنا را د

  .است 

گر كدام ي ھا دی جوانمردین افتخار و بعضير از ھمي خود غیپادشاھۀ در دوره ای  نه ماھ» بچه سقو «   ب هللايحب

ر امان هللا خط بطالن ي امی و اجتماعی اقتصادی و تمام نھضت ھایاو بر سر دموكراسۀ در دور.  ندارد یادگاري

  .ده شد يكش

  

 


