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 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی ي３ قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـوڅـــــــو   د 
 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه ４ان
 لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان
 لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان
 وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

افغانســـتـــان دى  دا وطن 
 کور د سول３ کور د تورې
 دا وطن د ټولـــو کـور دى
 د پښـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا هيــــــواد به تل ځلي８ي
 په ســـينــه ک３ د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

سرود ملی
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اقرأ باسم ربك
سپاس و حمد بيكران آفريدگار يكتايى را كه بر ما هستى بخشيد و ما را از نعمت بزرگ خواندن و 
نوشتن برخوردار ساخت، و درود بى پايان بر رسول خاتم- حضرت محمد مصطفى� كه نخستين 

پيام الهى بر ايشان »خواندن« است.
چنانچه بر همه گان هويداست، سال 1397 خورشيدى، به نام سال معارف مسمى گرديد. بدين ملحوظ 
مختلف  عرصه هاى  در  بنيادينى  تغييرات  و  تحوالت  شاهد  ما  عزيز  در كشور  تربيت  و  تعليم  نظام 
خواهد بود؛ معلم، متعلم، كتاب، مكتب، اداره و شوراهاى والدين، از عناصر شش گانه و اساسى نظام 
معارف افغانستان به شمار مى روند كه در توسعه و انكشاف آموزش و پرورش كشور نقش مهمى 
را ايفا مى نمايند. در چنين برهه سرنوشت ساز، رهبرى و خانوادة بزرگ معارف افغانستان، متعهد به 

ايجاد تحول بنيادى در روند رشد و توسعه نظام معاصر تعليم و تربيت كشور مى باشد.
از همين رو، اصالح و انكشاف نصاب تعليمى از اولويت هاى مهم وزارت معارف پنداشته مى شود. 
در همين راستا، توجه به كيفيت، محتوا و فرايند توزيع كتاب هاى درسى در مكاتب، مدارس و ساير 
باور داريم،  ما  قرار دارد.  برنامه هاى وزارت معارف  تعليمى دولتى و خصوصى در صدر  نهادهاى 

بدون داشتن كتاب درسى باكيفيت، به اهداف پايدار تعليمى در كشور دست نخواهيم يافت.
از آموزگاران و مدرسان  نظام آموزشى كارآمد،  به يك  نيل  و  اهداف ذكرشده  به  براى دستيابى 
تقاضا  احترامانه  آينده، در سراسر كشور  نسل  تربيت كننده گان  به عنوان  فرهيخته  مديران  دلسوز و 
مى گردد تا در روند آموزش اين كتاب درسى و انتقال محتواى آن به فرزندان عزيز ما، از هر نوع 
تالشى دريغ نورزيده و در تربيت و پرورش نسل فعال و آگاه با ارزش هاى دينى، ملى و تفكر انتقادى 
بكوشند. هر روز عالوه بر تجديد تعهد و حس مسؤوليت پذيرى، با اين نيت تدريس راآغاز كنند، كه 
در آيندة نزديك شاگردان عزيز، شهروندان مؤثر، متمدن و معماران افغانستان توسعه يافته و شكوفا 

خواهند شد.
همچنين از دانش آموزان خوب و دوست داشتنى به مثابه ارزشمندترين سرمايه هاى فرداى كشور 
مى خواهم تا از فرصت ها غافل نبوده و در كمال ادب، احترام و البته كنجكاوى علمى از درس معلمان 

گرامى استفادة بهتر كنند و خوشه چين دانش و علم استادان گرامى خود باشند.
نصاب  بخش  فنى  همكاران  و  تربيت  و  تعليم  دانشمندان  آموزشى،  كارشناسان  تمام  از  پايان،   در 
تعليمى كشور كه در تهيه و تدوين اين كتاب درسى مجدانه شبانه روز تالش نمودند، ابراز قدردانى 

كرده و از بارگاه الهى براى آن ها در اين راه مقدس و انسان ساز موفقيت استدعا دارم.
با آرزوى دستيابى به يك نظام معارف معيارى و توسعه يافته، و نيل به يك افغانستان آباد و مترقى 

داراى شهروندان آزاد، آگاه و مرفه. 
دكتور محمد ميرويس بلخى

وزير معارف 
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اهداف فصل اول

به  از  قبل  افغانستان  اجتماعى  و  اقتصادى  سياسى،  وضعيت  به  آشنايى   -1
قدرت رسيدن احمد شاه ابدالى؛

2- آشنايى به چگونه گى احياى مجدد افغانستان؛
3- آشنايى به شخصيت احمد شاه بابا و سوقيات نظامى او؛

4- معرفت با جانشينان احمد شاه بابا، طرز اداره و حکومت آن ها؛
5- تحليل ماهيت پاليسى انگليس و علل تجاوزات آن بر افغانستان؛

6- دانستن عوامل درگيرى ها و اختالفات؛
7-  آگاهى از اهداف جنبش مشروطيت در افغانستان و تحليل آن؛ 

8- نقشه هاى تاريخى افغانستان را ترسيم کرده بتوانند؛
9-  توانايى نشان دادن محالت و جاهاى مورد نظر در نقشه؛

10- تحليل اوضاع سياسى و فرهنگى.
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درس اول

اوضاع سياسي، اقتصادي و اجتماعي افغانستان قبل از به قدرت رسيدن 
احمد شاه ابدالى

و  اقتصادى  سياسى،  اوضاع  به  راجع  درس  در  اين 
اجتماعى، جنبش هاى آزادى خواهى و نقش آن در 
بيدارى مردم افغانستان قبل از احياى مجدد افغانستان 

معلومات ارائه مى گردد.

در آغاز قرن 16 ميالدي، حوادث ناگوار سياسي در داخل افغانستان و کشور هاي همسايه 
از مرگ سلطان  بعد  افغانستان تمام شد.  به ضرر  نابه ساماني ها و دگرگوني ها  اين  رخ داد که 
حسين بايقرا در )1505 م( افغان ها دولت مرکزي خود را از دست داده و تجزيه طلبان در هر 

گوشه و کنار قد علم نموده و در جنگ و جدال به جان همديگر افتادند.
در ماورالنهر دولت شيباني در )1501م.(تشکيل گرديد، در ايران دولت صفوي در )1502 م.(

تأسيس شد و در هند، دولت مغولى بوجود آمد. هر سه دولت جديدالتشکيل بر شمال، غرب 
و شرق افغانستان تجاوز نمودند و افغانستان تجزيه گرديد. دولت مرکزي از بين رفت، سوقيات 
نظامي و لشکرکشي ها افغانستان را به ميدان تاخت و تاز مبدل ساخت. دولت هاى متجاوز براي 
تسخير اراضي بيشتر، هميشه باالي يکديگر حمله مي نمودند؛ در اثر برخورد ها؛ شهر هاي بزرگ 
و آباد به ويرانه ها تبديل گرديدند. انواع مظالم توسط اشغالگران صورت مي گرفت، روز به روز 
تنفر و انزجار مردم در مقابل آن ها اضافه تر مي شد و مردم مخفيانه به مبارزات استقالل طلبانه 
بر ضد استبداد شروع نمودند. براي اولين بار، صفوي ها با قيام واليات هرات، قندهار، اندخوي 
و بلوچستان روبه رو شدند و افغان ها مقاومت زياد نمودند. جنگ ها آنقدر شديد بود که قندهار 
چندين مرتبه توسط صفوي ها اشغال و دوباره به دست مبارزان مى افتاد. صفوي ها براي سرکوبي 

بايزيد انصارى
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اين قيام ها از تشدد، کشتار هاي دسته جمعي و تاراج دارايي هاي مردم کار مي گرفتند، اما قيام 
منطقه سرکوب  در يك  آزادي خواهي  هرگاه جنبش  نگرديد  به کلي خاموش  مبارزان  هاي 
مي شد، در محل ديگر دوباره بروز مي کرد. به زودي جنبش ملي در واليات شرقي کشور به 

وجود آمد که قبايل متعدد افغان ها در آن اشتراك داشتند.
عبداهللا  شيخ  پسر  پيرروشان،  به  معروف  انصاري  بايزيد  جنبش  اين  رهبر  روشانيان:  جنبش 
استبداد حکومت مغولى و  پير روشان عليه ظلم و  بود.  انصاري متولد )کاني گرام وزيرستان( 
پير روشان  مبارزه دعوت مي نمود.  به  را  مردم  داشتند  مغولى همکاري  با دولت  خان هايى که 
تيرا را مرکز  بعد  تبليغ پرداخت،  به  مرد صوفى و صاحب طريقت بود، نخست در دره توچي 
فعاليت هاى خود قرار داد. حاکمان مغولى )آخند درويزه ننگرهاري( را عليه او تحريك نمودند 
و آخند درويزه تعليمات او را مغاير اساسات دين مبين اسالم خوانده و او را به نام »پير تاريك« 

ناميد. بآلخره، پير روشان در يك جنگ با مغول ها کشته شد.
با  به عهده گرفت. در )1600 ميالدي(  الدين رهبري جنبش را  از قتل او پسرش جالل  بعد 
مغول جنگ هاي زياد نمود. در شرق از خيبر الي تيرا و در جنوب ،کابل و غزني را اشغال نمود. 
پير روشان  نواسه  الدين، »حداد«  از جالل  بعد  قتل رسيد.  به  نيز در جنگ  الدين  باآلخره جالل 
در مقام رهبري قرار گرفت موصوف در منطقه تيرا در يك جنگ علية مغل ها کشته شد. بعد 
»عبدالقادر« به رهبري انتخاب گرديد. »بي بي عاليي« مادر عبدالقادر پسر خود را کمك مي نمود. 
او به زودي پشاور را تصرف نمود، اما ديري نگذشته بود که در ميان قبايل اختالف بروز کرد، در 
سال )1636 م.( مغول عبدالقادر و مادرش را دستگير و به هندوستان تبعيد نمودند تا اين که جنبش 

ملي روشانيان به اثر دسايس و تالش هاي مغول ها و حاکمان محلي سرکوب گرديد.

جنبش خوشحال خان ختك
قدرت  تدريج صاحب  به  خټك  قبيلة  ميالدي   16 قرن  نيمة  در 
نمود.  حاصل  را  مهم  مقام  ديگر  قبايل  ميان  جنوب،  در  و  گرديد 
تجارتي  راه  امنيت  تأمين  اکبر  محمد  الدين  جالل  )1580م.(  در 
امتياز  مقابل  در  و  کرد  واگذار  ختك  قبيلة  به  را  پشاور  الي  اتك 
نمود و همين  اعطا  قبيلة ختك  براي  را  ماليه کاروان هاي تجارتي 
در  گرديد،  يوسفزايي ها  و  مذکور  قبيله  بين  اختالف  باعث  امتياز 
سپرده شد.  به خوشحال خان  قبيلهء ختك  رياست  شاه جهان  زمان 
خوشحال خان مرد شمشير، سياست و شاعر توانا بود. خوشحال خان 
ابتدا با پادشاهان مغول روابط حسنه داشت، اما بعد مناسبات او  در 
دستگير  را  خوشحال خان  زيب  اورنگ  گرديد.  تيره  مغل  دربار  با 
از زندان رها گرديد و دوباره  بعد از چهار سال  خوشحال خان ختكو زنداني ساخت، 
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به عهده گرفت. در سال هاى 1670 - 1678م. چهل هزار سپاه مغول در  را  رهبري نهضت 
جنگ )تاتره( توسط افغان ها به قتل رسيدند. بعد ازاين شکست، حکمرانان مغول، يك پسر و 
دو نواسة خوشحال خان را به هندوستان تبعيد نمودند تا اين که ايشان در همانجا، جان سپردند 

و بعد ازاين واقعة المناك، خوشحال خان به عمر 78 ساله گي 
وفات نمود و مطابق وصيت اش در کوهستان هاي ختك دور 

از ساية مغل ها به خاك سپرده شد.

قيام ميرويس نيكه
در قرن 16 ميالدي افغانستان به اثر مداخالت خارجي ها تجزيه 
گرديد. مناطق جنوب و غرب راصفوي هاي ايران، مناطق شرق 
را بابري هاي هند و مناطق شمال را شيباني هاي ماورالنهر اشغال 
اجنبي ها  تسلط  و  مرکزي  حکومت  موجوديت  عدم  نمودند. 
باعث رکود اقتصادى و نابساماني جامعه گرديد که تنفر و انزجار 
مردم،  حس استقالل خواهي را در بين شان تقويه نمود. تا اين که 
در سال )1709 م.( قيام مردم تحت رهبري ميرويس خان هوتکي 
قندهار خاتمه داد و  به تسلط صفوي ها و مظالم گرگين والي 

دولت مستقل در قندهار تشکيل گرديد، اما اين دولت بيشتر از سي سال دوام نکرد تا اين که در 
 قرن هجدهم ميالدي دولت ملي در افغانستان به رهبري احمدشاه کبير تشکيل گرديد.

اوضاع اجتماعي افغانستان قبل از به قدرت رسيدن احمدشاه ابدالي
تجزيه و تقسيم افغانستان براي دونيم قرن نه تنها سير تکامل تمدن را در افغانستان به مشکل 
مواجه ساخت، بلکه يك دورة تنزل و انحطاط مادي و معنوي را در کشور به وجود آورد. 
روابط اجتماعى مردم افغانستان در  اين دوره ضعيف شد و هم مناسبات بين المللى کشور به 
رکود مواجه گرديد، تجزيه و تقسيم افغانستان مانند آفت دامنه دار بود که به صورت تدريجي، 

هويت، وحدت ملى و استقالل افغانستان را به تحليل مي برد.
در اين دوران افغانستان دولت مرکزي و آزادي ملي خود را با اقتصاد نسبتاً خوب در بخش 
زراعت و تجارت از دست داد. مکتب هرات که در عصر تيموريان در انکشاف ادب، کلتور 
و علوم نقش بارزي داشت از بين رفته بود. مدارس و مراکز تربيتي مسدود گرديد، از اين که 
براي دانشمندان و استادان مرجع تشويق وجود نداشت، تعداد زياد ايشان به ممالك ديگر به 

خصوص هند متواري گرديدند.
اوضاع اقتصادي افغانستان قبل از به قدرت رسيدن احمدشاه ابدالي

قبل از اين که افغانستان مورد تاخت و تاز صفوي ها، شيباني ها و بابري هاي هند قرار بگيرد، 
وضع اقتصادي افغانستان در سراسر کشور، روي همرفته نسبتاً  خوب بود. گرچه مردم زنده گي 

  ميرويس نيکه
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تشکيل  را  افغانستان  اقتصاد  سوة  بخش  سه  صنايع  و  مالداري  زراعت،  داشتند.  بدوي  و  ساده 
مي داد. خاك و اقليم افغانستان براي کشت انواع نباتات مساعد بود. يك تعداد دهاقين از خود 
زمين شخصي داشتند، اما اکثر ايشان زمين را از زمينداران به اجاره يا به دهقاني مي گرفتند. در 
توجه خاصي  زراعت  انکشاف  در  دولت ها  مي گرفت.  زياد صورت  توجه  نهرها  و  بند  بخش 

داشتند؛ زيرا يك بخش عمدة عوايد دولت را ماليات زراعتى تشکيل مي داد.
به مالداري اشتغال  نيز توجه زياد صورت مي گرفت و مردم زياد  مالدارى: دراين بخش 
داشتند و انواع مواشي توسط مردم تربيه و تکثير مي گرديد محصوالت مالداري يك بخش مهم 

اقتصاد ملي را تشکيل مي داد.
صنايع: در بخش صنايع، هميشه دولت ها صنعت گران را تشويق مي نمود. استخراج غير فني 

طال، نقره، آهن، مس و سرب صورت مي گرفت و صنايع نسبتاً انکشاف نموده بود.  
راه هاي مواصالتي،  بودند.  برخوردار  تجارتي  اهميت خاص  از  تعداد واليات  تجارت: يك 
مناطق را با يکديگر وصل مي نمود و اموال تجارتي از يکجا به جاي ديگر براي خريد و فروش 
انتقال داده مي شد. واردات و صادرات با ممالك هندوستان، چين، ايران و ماورالنهر به پيمانة زياد 
صورت مي گرفت، زماني قندهار و هرات از جملة مراکز تجارتي مهم افغانستان به شمار مى رفت. 
در اوايل قرن )16م.( ساالنه سي هزار شتر مال تجارتي از قندهار عبور مي نمود و عوايد گمرکي آن 
به دولت تاديه مي شد. اهميت تجارتي قندهار کمتر از اهميت ستراتيژيك آن نبود، زماني قندهار 
به نام دروازه هندوستان ياد مي گرديد، متأسفانه بعد از تجزيه و اشغال افغانستان به دست خارجي ها 
نظام اقتصادي متالشي گرديد. بر مشکالت مردم روز به روز افزوده مي شد. مصارف   لشکرکشي ها 
و ماليات کمرشکن که توسط آن ها وضع گرديده بود؛ مردم توان پرداخت آن را نداشتند و اين 

وضع تا تشکيل دولت مرکزي به رهبرى احمدشاه بابا در قرن هجدهم ميالدى ادامه داشت.

  فعاليت داخل صنف
بارة  اجتماعى، گروه دوم در  اول در مورد وضع  تقسيم شوند. گروه  به دو گروه  شاگردان 

وضعيت سياسى قبل از به قدرت رسيدن احمدشاه بابا باهم بحث نمايند.

 سؤاالت
1. اهداف جنبش پير روشان راکدام چيزها تشکيل مى داد؟

2. بعد از قتل پير روشان جنبش روشانى را چى کسى رهبرى مى نمود؟
3. خوشحال خان خټک توسط کى زندانى شد؟

4. قيام ميرويس خان هوتك در کدام سال به پيروزى رسيد و چه نتايج را در قبال داشت؟

 فعاليت بيرون از صنف
به قدرت رسيدن احمدشاه بابا معلومات  از  افغانستان قبل  اقتصادى  به اوضاع  شاگردان راجع 

حاصل و در صنف ارائه نمايند.
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درس دوم

احمدشاه بابا و تحكيم دولت مركزي

موقعى که احمدخان ابدالى براى تحکيم يك دولت مرکزى اقدام نمود، در افغانستان شرايط 

حکومت  موجوديت  عدم  اجنبي،  قواي  توسط  افغانستان  تجزية  و  استيال  بود:  حکمفرما  زير 

زمينة  مجاور  دول  در  سياسي  تحوالت  و  اجتماعي  نابه سامان  اوضاع  اقتصاد،  رکود  مرکزي، 

افشار  نادر  بعد از کشته شدن  افغانستان مهيا ساخته بود.  تشکيل يك حکومت مرکزي را در 

در اردوي بزرگ او بي نظمي رونما گرديد. ناگفته نماند که يك بخش اردوي نادر افشار را 

قشون افغاني تشکيل مي داد، تعداد  آن ها تقريباً به چهار هزار غلجايي و دوازده هزار سدوزائى 

و ازبك مي رسيد و نظر به پيشنهاد قوماندان عمومي نور محمد خان غلجايي و احمد خان ابدالي 

قطعات افغاني به قندهار سوق داده شدند. بعد نور محمد خان از سران غلجايي، ازبك، ابدالي 

و هزاره خواهان تشکيل يك جرگة قومي گرديد تا يك تن از اعضاي جرگه به حيث زعيم 

يا پادشاه تعيين گردد و براي ادارة امور افغانستان حکومت را تشکيل بدهد که تشکيل همچو 

جرگة، مورد قبول تمام سران اقوام گرديد.

رسيدن  قدرت  به  چگونه گى 

احمد شاه ابدالى، طرز حکومتدارى 

و کارکرد هاى مهم او 
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جرگة مزار شير سرخ در قلعة نظامي نادر آباد در قندهار منعقد گرديد و براي مدت نه روز 

خواهان  مقتدر  هرخان  زيرا  نمى رسيدند،  نهايي  فيصلة  يك  به  جرگه  اعضاي  کرد  پيدا  ادامه 

سلطنت بود و تنها کسي که در اين جرگه خاموشي اختيار نموده بود، احمدخان ابدالي بود؛ زيرا 

احمدخان تعلق به قبيلة سدوزايى داشت که از لحاظ کميت، نسبت به ديگر قبايل کوچکتر بود 

باآلخره در روز نهم، اعضاي جرگه چنين فيصله نمودند که يکي از اعضاي جرگه را به حيث 

حکم انتخاب نمايند. شخص مذکور يك مرد روحاني بوده که به هيچ قبيله تعلق نداشت و حتي 

باشندة قندهار هم نبود. او همان صابر شاه کابلي پسر متصوف معروف »اليخوار« بود که همه 

مردم قندهار به او ارادت و اعتماد داشتند و اين صوفي سياستمدار از جا برخواسته احمد خان 

ابدالي را معرفي نمود و چند خوشه گندم را عوض تاج شاهي در عمامة او نصب کرد. خان هاي 

بزرگ ناگزير به احمدشاه بابا بيعت کردند.  او را به حيث پادشاه افغانستان قبول نمودند.

ابدالي  احمدخان  مادر  بود.  نواسة دولت خان سدوزايي  و  ابدالي  زمان خان  پسر  احمدخان 

احمدخان  بود  افشار.  نادر  زمان  در  قندهار  سابق  والي  الکوزي  خان  عبدالغني  خواهر  زرغونه 

ابدالي در سال 1722 ميالدي در واليت هرات متولد گرديد، گرچه در محل تولد احمد شاه 

ابدالي  بنا بر قول راجع اختالف نظر وجود دارد، يك تعداد مؤرخان محل تولد احمدشاه  بابا 

را هرات و تعداد ديگر، ملتان گويند، زيرا از مدت ها بدينسو منزلي در ملتان موجود است که 

سدوزاييان آن را زادگاه احمدشاه ابدالي مى پندارند.

احمدخان ابدالي در دوره جواني شامل اردوي نادر افشار گرديد؛ به زودي لياقت و کفايت 

او براي نادر افشار ثابت شد. او را به حيث قوماندان قطعات ابدالي و ازبك تعيين نمود.

بعد از کشته شدن نادر افشار اوضاع ايران به بي نظمي گراييد، در شمال، دولت جنيدي رو 

به انحطاط گذاشت و در هند دولت مرهته به رهبري »سيواجي« روي کار آمد و بعد از مرگ 

اورنگ زيب دولت بابري هند قادر نبود در امور داخلي افغانستان مداخله نمايد. تحوالت مذکور 

باعث شد  تا براي احمدشاه بابا اطمينان و خاطرجمعي به بار آورد. او توانست از اين شرايط براي 

تشکيل يك دولت و اعادة سرزمين هاي از دست رفته افغانستان استفاده اعظمي نمايد.

يك  تحکيم  جهت  خويش،  منافع  حفظ  به خاطر  قبايل  رييسان  که  مي دانست  احمدشاه بابا 
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دولت با ثبات مشکالت را براي موصوف به بار خواهند آورد. براي دفع اين مشکل و فايق 

آمدن بر مشکالت، ايشان را در امور دولتي و نظامي شامل، و در جرگه ها براي شان عضويت 

داده و به نظريات شان ارج گذاشت و در سفرهاى نظامى نيز ايشان را مصروف ساخت.

بعد از آن که احمدشاه بابا به سلطنت رسيد، نکات ذيل را به مثابة اهداف مهم جهت تشکيل 

يك نظام باثبات در نظر گرفت: اولين هدف او به وجود آوردن وحدت ملي و احياي مجدد دولت 

سند  درياي  تا  آمو  درياي  از  طبيعي  تأمين سرحدات  او  دومي  بود، هدف  افغانستان  در  مرکزي 

شناخته شده بود و سومين هدف خود را دفاع در مقابل کشور هاي همجوار تعيين نموده بود.

براي از بين بردن اختالف داخلي و اخذ مشورة مردم در امور دولتي براي نخستين بار يك 

شوراي دايمي تشکيل نمود که يك تعداد اعضاي جرگة مزار شيرسرخ نيز شامل آن بودند.

براي ادارة بهتر، نخست تشکيالت اداري و نظامي را به وجود آورد ، تشکيالت مذکور 

او را  ناتمام  اين کار  تا  بابا مى خواست  نيکه،  احمد شاه  از تشکيالت ميرويس  بود  اقتباسي 

تکميل نمايد. احمدشاه بابا در رأس تمام تشکيالت اداري، قضايي و نظامي صاحب نظر قاطع 

بود، بدين معني که شخص پادشاه ادارة تمام امور را به دست داشت و هم در سطح مرکز و 
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واليت تشکيالت اداري و نظامي ايجاد نمود.

گرچه احمدشاه بابا در مدت 26 سال سلطنت خود جهت تحکيم حکومت مرکزي، اصالحات 

اداري و سفر هاي نظامي در داخل و خارج آن قدر مصروف بود که نتوانست جهت انکشاف 

زمان سلطنت  در  هم  آن  با  ولي  نمايد،  مبذول  توجه خاصي  فرهنگ  و  تربيه  و  تعليم  اقتصاد، 

موصوف بعضي کار ها صورت گرفت، مانند اعمار شهرهاى قندهار، تاشقرغان  و اعمار مقبره 

اش در جوار »خرقة مبارك« که نماينده گي از سبك معماري آن عصر مى نمايد.

احمدشاه بابا  به عرفان و ثقافت عالقه مندي زيادي داشت، يك تعداد کتاب ها در زمان سلطنت 

او به رشتة تحرير در آمد؛ مانند: تاريخ احمدشاهي در دو جلد توسط منشي دربار او محمود 

الحسيني، »تواريخ حافظ رحمت خاني« توسط مير محمد فاضل، کتاب طبي »بحرالفوايد« توسط 

قاضي دل محمد افغان و »خالصة االنساب« در بارة نسب پښتون ها توسط حافظ رحمت خان  و 

همچنان اولين موزيم در شهر قندهار به نام »بيت الشرف« تأسيس گرديد. احمدشاه بابا در قندهار، 

هرات و پشاور مدارس بزرگي تأسيس نمود که مشهورترين آن ها مدرسة »جامع کهن قندهار« 

بود. احمد شاه بابا طبع شعرى داشت و ديوان اشعار او نماينده گي از عالقه مندي وى با تصوف 

و عرفان مى نمايد.

  فعاليت داخل صنف

شاگردان به دو گروه تقسيم شوند. گروه اول در مورد چگونه گى به قدرت رسيدن  احمد 

شاه بابا و گروه دوم در رابطه به تحکيم قدرت مرکزى د رعصر وى بحث نمايند.

 سؤاالت

احمدشاه بابا در کدام جرگه به صفت زعيم افغانستان انتخاب گرديد؟  -1

احمدشاه بابا در اجراى وظايف، کدام اصل را رعايت مى نمود؟  -2

چند نمونه از سبك معمارى دوران احمدشاه بابا را نام بگيريد.  -3

 فعاليت بيرون از صنف

شاگردان در مورد وضعيت فرهنگى زمان احمدشاه بابا از شخصيت هاى فرهنگى و معلمان 

خويش معلومات جمع آورى نموده و در صنف ارائه نمايند؟
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درس سوم

سوقيات نظامي احمدشاه بابا

احمدشاه بابا زماني به قدرت رسيد که افغانستان توسط قواي اجنبي تجزيه و اشغال گرديده 

بود؛ بنا بر اين احمدشاه بابا براي به دست آوردن مناطق از دست رفتة کشور و تأمين سرحدات 

طبيعي قبلي به يك سلسله سوقيات و سفر هاي نظامي دست زد. دراين درس به طور فشرده در 

مورد سوقيات نظامي احمدشاه بابا معلومات ارائه مي گردد.

سفر اول )1747- 1748 ميالدي(

خان جهان خان سپهساالر از طريق غزني، کابل، جالل آباد و پشاور تا سواحل سند رسيد. 

و  ايماق  قشون  به کمك  مي خواست  بود  قدرت  در  هنوز  که  پشاور  و  کابل  والي  ناصرخان 

هزاره با قواي افغاني بجنگد، اما قشون ايماق و هزاره از جنگ امتناع ورزيدند. احمدشاه بابا نيز 

به طرف شرق حرکت نمود و در مسير راه به استقبال مردم روبه رو شد. والي پنجاب در جنگ 

با احمدشاه بابا مقاومت نتوانسته به الهور فرار کرد و احمدشاه بابا الهور را اشغال نمود. شهنشاه 

هند از پيشروي افغان ها به هراس افتاد، احمد شاه مغولى وليعهد، قمرالدين صدراعظم خود را 

با قواي زياد، به مقابل افغان ها فرستاد و قواي افغاني تحت آتش توپخانة هندي ها قرار گرفت 

احمدشاه بابا در طى حکمروايى   نظامى  و عوامل سفرهاى  به علل  راجع  دراين درس 
ايشان ودست آوردها و پيامد اين سوقيات معلومات ارائه مى گردد.
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که متحمل تلفات زياد گرديد. احمدشاه بابا مجبور شد، پنجاب را به »ميرمنو« و ملتان را به زاهد 

خان واگذار شود و خودش براي فرو نشاندن شورشى که توسط لقمان خان  برادرزاده اش به راه 

انداخته شده بود به قندهار مراجعت نمايد.

سفر دوم
به  افشار  نادر  حاکمان  از  نفر  سه  کرد.  سفر  هرات  به  1749م.  سال  اوايل  در  احمدشاه بابا 

احمدشاه بابا تسليم نگرديده بودند، از جملة آن ها درويش خان هزاره طرفداري خود را از احمد 

شاه بابا اعالن نمود، هرات توسط احمدشاه بابا تسخير گرديد و موصوف درويش خان را به حيث 

والي هرات تعيين کرد.

احمدشاه بابا، شاه ولي خان صدراعظم خود را حکم نمود تا به مناطق شمال سفر نمايد؛ زيرا 

بعد از انحطاط دولت جنيدي مرو، فارياب، جوزجان، بلخ، خلم، بدخشان و تخارستان خودمختار 

گرديده بودند. شاولي خان مناطق مذکور را يکي بعد ديگر به حکومت مرکزي مدغم نمود.

سفر سوم
در بهار 1750 م. »عباس قلي بيات« در نيشاپور بغاوت نمود،  احمدشاه بابا به نيشاپور سفر کرد  

و عباس قلي بيات در برخورد با اردوي افغانى شکست خورده اسير گرديد، بعد  احمدشاه بابا او 

را مورد عفو قرار داده و به حيث حاکم نيشاپور مقرر نمود. موقعي که احمدشاه بابا به هرات رسيد، 

مطلع گرديد که ميرعلم خزيمه به مشهد حمله نموده »شهرخ نابينا« نوادة نادرافشار را خلع نموده، 

بنا بر اين احمدشاه بابا به مشهد برگشت، ميرعلم را مغلوب و امنيت شهرخ را دوباره تأمين نمود.

سفر چهارم
در سال )1751 ميالدي( ميرمنو والي پنجاب در تأديه مالياتي که قبًال تعهد نموده بود تعلل 

ورزيد، احمدشاه بابا نمايندة خود را نزد او فرستاد، اما والي پنجاب از پرداخت ماليات انکار نمود. 

احمدشاه بابا به شرق سفر کرد، ميرمنو والي پنجاب سپهساالر »گورامل« را به مقابل احمدشاه بابا 

به جنگ فرستاد. جنگ در محل »شاه دره« واقع شد، گورامل به قتل رسيد و لشکر او شکست 

خورد. ميرمنو عفو خواست و احمدشاه بابا او را عفو و دوباره والي پنجاب مقرر نمود. ميرمنو 

احمدشاه بابا  سپس  خواهدبود؛  افغانستان  قسمت  يك  ملتان  و  پنجاب  واليات  که  سپرد  تعهد 

فرستاد.  دربار دهلي  به  تأييد،  و  مهر  قلندرخان جهت  نمايندة خود  توسط  را  تعهدنامه مذکور 
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بدين ترتيب )پنجاب، ملتان و سند( متعلق به افغانستان گرديد.

عبداهللا، جهت   خواجه  قيادت  تحت  را  سپاهي  احمدشاه بابا  ميالدي   1751 سال  اخير  در 

الحاق کشمير، از طريق »اتك و حسن ابدال« به کشمير فرستاد تا خواجة کشمير مناسبات خود 

را با دولت هند قطع و الحاق خود را با افغانستان اعالن نمايد.

سفر پنجم 1756- 1757م به شرق
و  کرد  سفر  پنجاب  به  احمدشاه بابا  نمود  فوت  م.(   1753( سال  در  پنجاب  والي  ميرمنو 

محمدامين پسر نابالغ ميرمنو را به حيث والي، عوض او تعيين نمود. مادر محمد امين )بيگم 

نيابت پسر خود امور واليتي را پيش مي برد و اين در وقتى بود که دربار دهلي  به  مغالني( 

آلة دست )عمادالملك غازي الدين( صدراعظم هند گرديده بود، و غازي الدين، احمدشاه، 

پسر محمدشاه پادشاه هند را بر کنار ساخت و عوض او عالمگير دوم را بر تخت دهلي نشاند.  

و بيگم مغالنيرا اسير کرد و واليت پنجاب را به آدينه بيك سپرد. عالمگير سپاهي را تحت 

قيادت )نجيب الدوله( والي سهارنپور به مقابل احمدشاه فرستاد، اما نجيب الدوله بدون جنگ 

نمايد،  با احمدشاه بابا يکجا و عالمگير مجبور شد در نزديك دهلي احمدشاه بابا را استقبال 

احمدشاه بابا به خاطر حفظ عاليق دوستى، برادرزادة عالمگير را به عقد نکاح شهزاده تيمور 

درآورد و بعد خودش به وطن برگشت.

سفر ششم به جنوب
موقعي که احمدشاه بابا از هند به افغانستان عودت نمود، سرداران افغان با استفاده از قدرت 

دولت ابدالي، بر دهاقين پنجاب ماليات سنگين وضع نمودند که اين عمل ايشان باعث بروز 

به  »امرتسر«  به دست آورد و در  را  به زودي سك ها، رهبري شورش  و  شورش ها  گرديد 

تشکيالت آغاز کردند که بآلخره منجر به زد و خورد ميان افغان ها و سك ها گرديد. نجيب 

اهللا يوسفزي سپهساالر هند فرار نمود، جت ها و راجپوت ها با قواي مرهته اتحاد نمودند.

مي نمود.  تحريك  افغان ها  عليه  پنجاب  در  را  سك ها  هند،  اسبق  صدراعظم  الدين،  غازي 

آدينه بيك به اتفاق سك ها در محلي به نام )جلندر( تعداد زياد افغان ها را کشت. در ماه اپريل 

1758م. قواي افغاني شکست خورد و عبدالصمد خان توسط دشمن اسير شد. شهزاده تيمور و 

سردار جهان خان سپهساالر افغاني، تاب مقاومت نياورده تا اتك عقب نشيني نمودند وشورشيان 
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به استثناي )اوده( حکمراني تمام هند را به دست آوردند. احمدشاه بابا عجالتاً قضيه هند را به آينده 

به  بود. قواي تحت رهبري شاه ولي خان  بلوچستان  ناآرامي هاي  گذاشت؛ زيرا خودش مصروف 

بلوچستان سوق داده شد و بعد از برخورد با نصير خان رهبر شورشيان بلوچستان شکست خورده 

سابق  مثل  دوباره  بلوچستان  و  گرفت  قرار  احمدشاه بابا  عفو  مورد  که  نمود  مصالحه  خواهش  و 

جزء قلمرو افغانستان گرديد. احمدشاه بابا سپاهي را تحت قيادت نورالدين به پنجاب اعزام نمود و 

خودش به قندهار برگشت تا قوايى را جهت تصفيه حساب با سك ها و مرهته ها جمع آوري نمايد.

سفر هفتم- جنگ پاني پت 1760- 1761 ميالدي
اين سفر احمدشاه بابا در شرق از اهميت زياد برخوردار بود، زيرا در سال 1758 ميالدي در 

هند واقعات مهم رخ داد نخست سك هاي پنجاب قيام نمودند، دوم مرهته ها به هند مرکزي و 

شمالي داخل گرديدند و سوم اين که حکومت اسالمي که به دست مسلمانان تشکيل شده بود به 

سقوط مواجه گرديد، در حالي که احمدشاه بابا مصروف سرکوبي نصيرخان بلوچ بود. وقتي که 

)سنديا( رئيس مرهته ها به هند مرکزي رسيد، راجپوت ها و جت ها باهم اتحاد نمودند و سنديا 

به طرف پنجاب حرکت نمود آدينه بيگ نيز با ايشان همراه شد و پنجاب را اشغال کرد. شهزاده 

تيمور و سردار جهان خان به پشاور عقب نشيني کردند.

بوالن  از طريق درة  با سي هزار عسکر  بلوچستان مطمئن گرديد  از  موقعي که احمدشاه بابا 

به سند رسيد و با شهزاده تيمور و جهان خان يکجا شده و به طرف پنجاب حرکت نمودند. به 

مجردي که سنديا و غازي الدين از حرکت احمدشاه بابا مطلع شدند با نجيب الدوله صلح نموده 

و به جانب دهلي روان شدند، در دهلي عالمگير دوم را به قتل رسانيده و نواسة اورنگ زيب را 

پادشاه ساختند، در چنين وضعيت احمدشاه بابا با سه قوه، اولي مربوط سنديا در طول راه دهلي، 

دومي مربوط )هولگر( که در کنار چپ درياي جمنا سومي مربوط )جنگورا( و غازي الدين 

احمدشاهي  قواي  مقابل  در  سه گانه   قواي  شد،  شروع  جنگ  مجردي که  به  و  گرديد.  مقابل 

گرديدند  مطلع  خويش  قواى  شکست  از  جنگورا  و  الدين  غازي  زماني که  خوردند.  شکست 

دهلي را ترك کرده و فرار نمودند.

رهبر مرهته ها )باالباجي( تمام رييس هاى مرهته را اطالع داد تا لشکر جديد ترتيب نمايند و 

راجپوت ها با مرهته ها اتحاد نمودند که تعداد شان به دو صد هزار مي رسيد در حالي که تعداد 
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سپاه احمدشاه بابا شصت هزار نفر بود در ميدان پاني پت جنگ عظيمي رخ داد. که در نتيجه 

افغان ها فاتح و قواي مخالفان شکست خوردند. احمدشاه بابا داخل دهلي گرديد. تخت دهلي 

را به شهزاده علي گوهر، امور سياسي و اداري را به شجاع الدوله و بخش نظامي را به نجيب 

الدوله سپرد و خودش به قندهار مراجعت نمود.

سفر هشتم- 1762- 1763 ميالدي
شورش  به  دوباره  »جيساسنگ«  رهبري  تحت  پنجاب  سك هاي  ميالدى   1762 سال  در 

دست زدند و »امرتسر« را به يك مرکز نظامي تبديل نموده در کشمير تبليغات ضد افغاني را 

شروع و شهر الهور را اشغال کردند. احمدشاه بابا به سوي پنجاب حرکت نمود. قواي هفتاد 

هزار نفري سك ها تار و مار گرديد و به سردار نجيب الدوله هدايت داد تا امنيت »سرهند« و 

کشمير را اعاده نمايد.

سفر نهم-  1763 ميالدى 
نسبت مريضي که عايد حالش  نمود.  قندهار عودت  به  از شکست سك ها احمدشاه بابا  بعد 

گرديد تا اخير سال مذکور به جايى سفر نکرد. در اين موقع، سك ها با جت ها و مرهته ها اتحاد 

کرده و با آغاز حمله بر پنجاب و سرهند قصد تسخير دهلي را نمودند. احمدشاه بابا در سال 1763م. 

ميالدي به پنجاب لشکر کشيد و شورشيان را شکست داده در کوهستان ها متواري ساخت.

در اخير سال 1763 م. احمدشاه بابا، شاه ولي خان صدراعظم خود را به بلخ اعزام نمود تا 

با  قراردادي  مذاکرات  در  و  نمايد.  مذاکره  پادشاه سلسلة جنيدي  عبدالعزيز خان آخرين  با 

وي عقد شد که درياى آمو مانند سابق حد فاصل بين افغانستان و بخارا تعيين گرديد و بعد 

شاه ولي خان به بدخشان برگشت؛ خرقه مبارك يا لباس حضرت پيغمبر� را از شهر فيض 

آباد با خود به قندهار انتقال داد.

سفر دهم- 1769 ميالدي
به دست  براي  نابينا  پسران شاه رخ  ميرزا  نادر  و  ميرزا  بين نصراهللا  در سال 1769 ميالدى 

آوردن قدرت، اختالف پيدا شد در خراسان وضع رو به خرابي گراييد؛ بنابر اين احمدشاه بابا 

به مشهد سفر کرد، زيرا  نصراهللا ميرزا با کريم خان زند ارتباط قايم نموده بود. حاکم ) تون 

و طبس( علي مراد شورش و سرکشي نموده احمدشاه بابا مشهد را محاصره کرد و سپهساالر 
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در  که  موظف ساخت  علي مراد  به غرض سرکوبي  را  بلوچستان  والي  نصيرخان  و  جهان خان 

نتيجه، علي مراد در جنگ به قتل رسيد. نصراهللا ميرزا تسليم گرديد و شاه رخ دختر خود را به پسر 

احمدشاه بابا نکاح نمود. احمدشاه بابا خراسان را به پاس نادرافشار به شاه رخ سپرد و خودش به 

قندهار عودت کرد و اين آخرين سفر احمدشاه بابا بود.

احمدشاه بابا بعد از بيست و شش سال سلطنت به مريضي سرطان مبتال شد و به عمر پنجاه 

ساله گي دنياي فاني را وداع نمود. موصوف مطابق وصيت اش در سال 1773م. در جوار مسجد 

خرقة مبارك به خاك سپرده شد. احمدشاه بابا سرزمين افغانستان را يکپارچه و متحد ساخت و 

ملت به خاطر اخالق نيك، تقوا، مهرباني و خدماتش او را )بابا( لقب دادند.

احمدشاه بابا در هنگام حيات سياسي و نظامي خويش بيشتر از ده مرتبه به هند، خراسان و 

شمال افغانستان سفر نمود. زماني که در سال 1773م. وفات نمود، يك امپراتوري وسيع را به 

ميراث گذاشت که در شرق تا سرهند، در غرب، تا سبزوار غرب مشهد، در شمال تا درياي آمو 

و در جنوب تا بحيرة عرب را در بر مى گرفت.

 
  فعاليت داخل صنف

شاگردان به دو گروه تقسيم شوند. گروه اول راجع به اهداف نظامى و گروه دوم در مورد 

پيامد  سفر هاى نظامى احمدشاه بابا باهم بحث نمايند.

 سؤاالت:

1. سفر اول احمدشاه بابا در کدام سال آغاز و چه نتايج را در قبال داشت؟

2. احمدشاه بابا چند بار به غرب کشور سفر نمود؛ دست آورد هاى سفرش را تذکر دهيد؟

3. مشهورترين سفر نظامى احمدشاه بابا به هند چه نام داشت و هم تذکر دهيد که چه نتايج 

را به بار آورد.
 فعاليت  بيرون از صنف

شاگردان از  بزرگان و شخصيت هاى فرهنگى در مورد قلمرو جغرافيايى افغانستان در آخرين روز هاى 

حيات احمدشاه بابا، معلومات حاصل نموده  و آن را در صنف ارائه نمايند.
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درس چهارم
جانشينان احمدشاه بابا

سلطنت تيمورشاه )1773- 1793 ميالدي(

تيمورشاه پسر احمدشاه بابا درسال 1742م. در مشهد تولد گرديد. او شخصي تحصيل يافته و 

شاعر زبان فارس دري بود،  هنگام فوت احمدشاه بابا منحيث والي هرات ايفاي وظيفه مى نمود. 

وفات  از  بعد  بود.  تعيين کرده  نشين خود  جا  يا  وليعهد  را  او  زنده گي خود،  در  احمدشاه بابا 

احمدشاه بابا شهزاده سليمان به حمايت شاولي خان صدراعظم که خسرش بود در قندهار اعالن 

به قندهار مواصلت نمود شهزاده سليمان را  پادشاهى کرد. موقعي که شهزاده تيمور از هرات 

عزل کرده و شاه ولي خان را به قتل رسانيد و خود به سلطنت رسيد.

تيمورشاه  داد.  انتقال  کابل  به  قندهار  از  را  پايتخت  خود  سلطنت  اول  سال  در  تيمورشاه 

چندين شورش و قيام را در داخل و خارج موفقانه دفع نمود.

به ارث گرفته  پدر   از  قلمرو وسيعى را که  تيمورشاه در مدت 20 سال سلطنت خويش   

بود حفظ  کرد؛ بي اتفاقي پسران، مداخالت ايران و رقابت هاي روس و انگليس بعد از مرگ 

تيمورشاه  باعث سقوط امپراتوري بزرگ ابدالى گرديد و تيمورشاه در 1793م.  وفات نمود و 

در چهارباغ کابل، دفن شد.

به  از وى  امپراتورى وسيعى را که  توانستند  او  بابا جانشينان و ورثة  از احمدشاه  بعد  آيا 
ميراث مانده بود حفظ نمايند؟ در اين درس به پاسخ اين پرسش به گونة مفصل مى پردازيم.
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سلطنت زمان شاه )1793- 1801 ميالدي(

يکي از علت هاى اختالفات ميان پسران تيمورشاه تعيين نکردن وليعهد در زمان او به شمار 

مي رود. شاه زمان که نسبت به ساير برادران نزد پدر 

قرب بيشتر داشت؛ شخصى اليق و باکفايت بوده پدر 

را در امور مملکتي، ياري مي نمود؛ پس وي خود را 

شهزاده ها  تمام  از  شاه زمان  مي دانست.  پدر  جانشين 

و بزرگان خواست تا در مجلس جهت انتخاب شاه 

جديد اشتراك نمايند باآلخره بعد از فيصلة جرگه، 

براي  موصوف  گرديد.  تعيين  پادشاه  به حيث  وي 

جرگه  اعضاي  نمايد،  پيدا  تسلط  اوضاع  بر  اين که 

براي مدت کوتاه نظربند ساخت و  را در باالحصار 

صرف دو برادر او به نام هاى محمود و همايون که در جرگه شرکت نداشتند سلطنت او را تأييد 

نکردند. در دو جنگ جداگانه محمود و همايون شکست خوردند، محمود به ايران فرار نمود و 

همايون دستگير شده کور گرديد.

زمان شاه، سردار پاينده محمد خان را از مقام وزارت خلع نمود، اين کار باعث عدم رضايت 

او گرديد و سبب شد تا با ديگر سرداران پيوسته در صدد آن بر آيد تا شاه زمان را از سلطنت 

خلع نمايد، وقتي که شاه زمان، از طرح سردار پاينده محمد خان مطلع شد، او را دستگير نموده و 

به قتل رسانيد.

برقرار  آرامش  و  صلح  افغانستان  در  يافته  بهبود  افغانستان  وضع  تا  داشت  آرزو  شاه زمان، 

گردد، اما وى در داخل با مخالفت برادران و سرداران قومي و در خارج به تحريکات انگليس 

و مداخالت ايران مواجه گرديد.

ايران به کابل نزد شاه زمان  بناپارت نمايندة خود را از طريق  ناپليون  در دورة حکمرانى او 

فرستاد پالن نظامى خويش را مبنى بر حملة هفتاد هزار قواي فرانسوي و روسي از طريق افغانستان 

چون  ساخت.  مطرح  او  با  هندوستان  در  انگليس  پيشروي  از  جلوگيرى  به خاطر  هندوستان  به 

شاه زمان يکصد و پنجاه هزار عسکر مسلح داشت و مي خواست هند را از انگليس نجات بدهد 

سلطان زمان شاه
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به طرح ناپليون اعتنا نکرد.

بدون  فرارى،  سرداران  و  »ايران«  قاجاري  قواي  کمك  به  شاه زمان  ديگر  برادر  محمود 

جنگ؛ خراسان و هرات را اشغال نمود؛ سپس به سيستان و فراه حمله کرد و تا قندهار رسيد.  

احمدشاه  جنرال  راه  طول  در  نمود،   حرکت  قندهار  به جانب  خاطردفاع  به  شاه زمان  قواي 

نورزايي با ده هزار سپاه خود بدون تصادم به محمود پيوست و محمود به غزني رسيد. شاه زمان 

با مشاهدة چنين وضع از کابل به طرف پشاور عقب نشينى نمود  و در منطقه شينوار توسط مال 

عاشق شينواري دستگير و بعد توسط محمود برادرش کور گرديد و محمود در رأس ادارة 

افغانستان قرار گرفت. قابل تذکر است شاه زمان قبل از کور شدن الماس کوه نور را در قلعة 

مال عاشق شينوارى پنهان ساخته بود. در نتيجه سياست استعمارى انگليس، مداخالت ايران 

و  سياسى  انحطاط  دور  در يك  دوباره  افغانستان  ديگر،  سياسى  از رجال  عده يى  اغراض  و 

اقتصادى فرو رفت. 

سلطنت شاه محمود ابدالي 1801- 1804 ميالدي
شهزاده محمود بعد از کور ساختن و خلع شاه زمان 

به کمك وزير فتح خان به قدرت رسيد. شاه محمود به 

را  دوست«  »شاه  لقب  برايش  موصوف  خدمات  پاس 

کشور  ادارة  در  محمود  بي کفايتي  اثر   به  نمود.  عطا 

يك بحران سياسي در افغانستان رونما گرديد، چنانچه 

را  افغانستان  سراسر  انگليس  استعماري  فعاليت هاي 

انگليس  ايران آلة دست  قاجاري  فرا گرفت، و دولت 

گرديده بود در صدد تجزيه واليت خراسان شد. واليت پنجاب که قبًال جزء قلمرو افغانستان 

بود در آن جا سك ها استقالل خويش را اعالن نمودند.

موقعي که شهزاده شجاع برادر شاه محمود از کور ساختن و زنداني شدن شاه زمان و به سلطنت 

رسيدن شاه محمود اطالع يافت به بهانة انتقام شاه زمان براي گرفتن تخت و تاج افغانستان اقدام 

مي کردند،  حمايت  را  شاه محمود  شاه زمان،  برانداختن  براي  انگليس ها  ابتدا  در  گرچه  نمود. 

ناپليون به همکارى  اما بعد ها براي پيشبرد اغراض استعماري خويش و خنثي شدن حملة پالن 

شاه زمان به هندوستان، شاه شجاع را از همه خوبتر يافتند و او را عليه شامحمود تحريك کردند.

شاه محمود
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در چنين حالت، شاه محمود در ارگ باالحصار مشغول عيش و عشرت بود و امور دولتي 

در دست کسانى که براي به دست آوردن قدرت در رقابت بودند؛  مانند وزير فتح خان )شاه 

چنين  در  داشت.  قرار  صدراعظم  خان  اکرم  محمد  و  )مختارالدوله(  شيرمحمد خان  دوست( 

وضعيت وزير فتح خان جهت حصول ماليات به پشاور، کوهات و بنو سفر نمود، بعد از حصول 

ماليات مناطق مذکور، نزد شهزاده کامران به قندهار مراجعت کرد و از قندهار به کابل برگشته به 

عوض محمداکرم خان، به حيث صدراعظم تعيين گرديد؛ اين در حالى بود که يك تعداد رجال 

برجستة دولتي از کابل فرار نموده و به شاه شجاع پيوستند.

و  نموده  قيام  عليه موصوف  بودند،  به ستوه آمده  ادارة ضعيف شاه محمود  از  مردم کابل که 

او را در باالحصار کابل محصور ساختند. قواي شاه محمود به مقاومت دوام داده تا اين که مردم 

کوهدامن و کوهستان براي کمك مردم به کابل رسيده شاه محمود را زندانى و وزير فتح خان را در 

قسمت قلعه قاضي شکست دادند و به اين ترتيب،  دورة  اول سلطنت شاه محمود به پايان رسيد. 

  فعاليت داخل صنف

شاگردان به دو گروه تقسيم شوند. گروه اول در مورد عوامل انتقال سلطنت از قندهار به کابل 

و گروه دوم در رابطه به حوادث مهم جهانى مقارن ظهور زمان شاه باهم بحث نموده و نتيجه را 

در صنف ارائه نمايند.

 سؤاالت

در مورد شخصيت تيمورشاه معلومات ارائه نماييد.  -1

تيمورشاه در کدام سال پايتخت را از قندهار به کابل انتقال داد؟  -2

راجع به چگونه گى به قدرت رسيدن زمان شاه معلومات دهيد.  -3

مشکالت عمدة دوره سلطنت زمان شاه را فهرست نماييد.  -4

شاه محمود چگونه به قدرت رسيد؟  -5

 فعاليت بيرون از صنف

شاگردان با استفاده از منابع وماخذ دست داشته شان در مورد پاليسى انگليس در قبال حکومت 

زمان شاه، معلومات حاصل نموده و آن  را در صنف ارائه کنند.

20



درس پنجم

سلطنت اول شاه شجاع 1804- 1809 ميالدي

براي سلطنت  او، زمينه را  از  تنفر مردم  ادارة شاه محمود و  کور شدن شاه زمان، ضعف 

شاه شجاع مساعد گردانيده بود. در سال 1804 ميالدي شاه شجاع به درخواست مردم کابل 

را  و دوستي خود  اقامت گزيد  بابر  باغ  در  و  داخل کابل گرديد  لوگر  و  از طريق زرمت 

بود؛  رفته  باميان  به  ماليات  جمع آوري  جهت  فتح خان  وزير  ساخت.  آشکار  انگليس ها،  با 

موقعي که به کابل برگشت خواست شاه محمود را از محاصره رها نموده و سلطنت نام برده 

را از سقوط نجات بدهد. بنابراين جنگي که بين قواي وزير فتح خان و قواي شاه شجاع در 

نزد  قندهار  به  و  فتح خان شکست خورده  نتيجه وزير  در  داد؛  قاضي کابل رخ  قلعة  منطقه 

شهزاده کامران والي قندهار فرار نمود. بعداً شاه شجاع قواي خويش را داخل باالحصار نمود 

و سلطنت اش را اعالم کرد.

توقعاتى که مردم افغانستان از شاه شجاع داشتند آيا بعد از جلوس آن بر سرير قدرت       
برآورده گرديد؟ در مبحث ذيل در اين زمينة معلومات ارائه مى گردد.
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افراد شاه شجاع بعد از جلوس او مال عاشق شينواري را به کابل آوردند، نخست الماس کوه 

نور را از نزدش حصول و بعد او را به قتل رسانيدند.

بنابراين  داشت؛  هراس  او  برادران  و  فتح خان  وزير  از  خود  سلطنت  تحکيم  در  شاه شجاع 

با وزير فتح خان نيك ساخته و خصومت و دشمني را کنار  تا مناسبات خود را  کوشش نمود 

دوست  دختر  با  شاه شجاع  نمود.  دعوت  کابل  به  عزت  بسيار  به  را  فتح خان  وزير  او  گذارد. 

محمد خان برادرزاده وزير فتح خان ازدواج نمود، اما با آن هم بر يکديگر اعتماد نداشتند، زيرا 

منشأ اصلي دشمني ايشان را قتل سردار پاينده محمد خان پدر وزير فتخ خان، توسط شاه زمان 

در  برساند.  پادشاهي  به  دوباره  را  شاه محمود  تا  مي نمود  فتح خان سعي  وزير  و  مي داد  تشکيل 

همين موقع شاه محمود از زندان باالحصار کابل فرار نمود و در جنگي که بين قواي شاه شجاع و 

شاه محمود رخ داد، شاه شجاع شکست خورد و شاه محمود براي بار دوم به سلطنت رسيد.

سلطنت دوم شاه محمود 1809- 1818 ميالدي

شاه محمود به کمك وزير فتح خان براي بار دوم به سلطنت رسيد و يك تعداد ماموران عالي 

ميرعلم محکوم  و  امين الدوله، شيرمحمد خان مختارالدوله  اکرم خان  رتبة دولتي؛ چون محمد 

به  اعدام گرديدند؛ زيرا ايشان در حکومت اول شاه محمود نزد شاه شجاع فرار نموده در دوران 

سلطنت شاه شجاع با او همکار بودند.

بيشتر  قدرت  تحکيم  براي  و  گرديده  مسلط  دولتي  امور  بر  خود  برادران  با  فتح خان  وزير 

برادران خود را در پست هاي مهم دولتي گماشت. قدرت روز افزون وزير فتح خان ماية نگراني 

و موجب حسادت شهزاده کامران گرديد. در چنين وضعيت، شاه محمود مشغول خوش گذراني 

بوده، از امور دولتي آگاهي نداشت. و ساحة اقتدار او صرف محدود به کابل و قندهار مى گرديد. 
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پشاور تحت نفوذ فعاليت شاه شجاع قرار داشت و کشمير توسط عطامحمد خان اداره مي شد 

نمي کرد.  اطاعت  مرکزي  دولت  از  که 

شهزاده  شاه محمود،  سکة  برادر  هرات  در 

فيروزالدين حکمراني مي نمود و شاه محمود 

از آغاز سلطنت دوم خود، بيشتر در پايتخت 

به سر مى برد. موقعي که قواي افغاني در شرق 

مصروف جنگ بودند، ايراني ها، غورات را 

کمك  مرکز  از  فيروزالدين  کردند؛  اشغال 

خواست تا جلو پيشروي ايراني ها را بگيرد، 

که در نتيجه وزير فتح خان با سي هزار عسکر  

حرکت  کابل  از  وى  از  حمايت  منظور  به 

نمود.

وزير فتح خان، شهزاده فيروزالدين را با خانواده اش به قندهار فرستاد، دارايي و زيورات 

شهزاده فيروزالدين توسط افراد دوست محمد خان مورد دست برد قرار گرفت. وزير فتح خان 

با ايرانيان به جنگ پرداخت که در نتيجة، قواي ايراني شکست خورده، عقب نشيني کردند. 

شاه محمود که از اهانت به خانوادة شهزاده فيروزالدين مطلع گرديد شهزاده کامران را براي 

نموده و کامران وزير  فرار  به هرات فرستاد. دوست محمد خان  سرزنش دوست محمد خان 

آگاه  موصوف  از کور شدن  فتح خان  وزير  برادران  را کور کرد.  او  و  دستگير  را  فتح خان 

گرديدند و در سراسر افغانستان از کشمير تا هرات به شورش دست زدند. دوست محمد خان 

از کشمير برگشت و کابل را اشغال نمود. وزير فتح خان نزد شاه محمود زنداني بود، شاه محمود 

کوشش نمود تا وزير فتح خان را متقاعد سازد که برادرانش از جنگ دست بردارند اما برادران 

وزير فتح خان
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وزير فتح خان جنگ را ترجيح دادند، چون خواست شاه محمود برآورده نشد؛ پس وزير فتح خان 

را به قتل رسانيد. در هرات حکومت جداگانه تشکيل شد. اين حکومت تا سال 1842 ميالدي 

دوام کرد و باز افغانستان براي بار ديگر، ميدان رقابت هاي برادران سدوزايي، بارکزايي و سياست 

استعماري انگليس قرار گرفت.

 

  فعاليت داخل صنف

شاگردان به دو گروه جداگانه تقسيم شوند. گروه اول راجع به چگونه گى به قدرت رسيدن 

شاه شجاع و گروه دوم در مورد حوادث مهم سلطنت دوم شاه محمود باهم بحث نموده و نتايج 

آن را در صنف ارائه نمايند.

 سؤاالت

نقش وزير فتح خان را در اعادة سلطنت شاه محمود بيان نماييد.  .1

شاه محمود در دور دوم چگونه به قدرت رسيد؟  .2

شاه شجاع در دور اول سلطنت خويش، متوصل به کدام اقدامات گرديد؟  .3

 فعاليت  بيرون از صنف

شاگردان در مورد نفوذ استعمار، بعد از خلع زمان شاه در افغانستان از بزرگان و شخصيت هاى 

فرهنگى و تاريخى معلومات حاصل و آن را در صنف ارائه نمايند.
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درس ششم

تجديد رقابت ها و اختالفات

محمدزايى ها عشيره يى از بارکزايى هاى درانى قندهار مى باشند. محمد بن عمر از تبار 

دارو و بارك بودند؛ پس بارکزائى ها و محمدزائى ها مربوط يك تبار هستند. حاجى جمال 

بن حاجى يوسف بن يارو بن محمد، عضو جرگة مزار شير سرخ و مشاور دربار احمدشاه بابا 

بود.

سردار پاينده محمد خان بارکزايى در دورة سلطنت زمان شاه در يك توطة سياسى برضد 

شاه زمان به قتل رسيد و وزير فتح خان براى انتقام پدر در سقوط دولت شاه زمان سهم فعال 

داشت. شاه محمود به کمك او به سلطنت رسيد؛ ولى او نخست توسط شاه محمود کور و 

متوارى گرديدند،  هرات  به  کامران  و شهزاده  شاه محمود  ازآن که  رسيد. پس  قتل  به  بعداً 

مدت کوتاهى در آن جا سلطنت نمودند.

وزير فتح خان در حدود بيست برادر داشت که هر کدام آن ها بخصوص سردار محمدخان 

چرا رقابت ها و اختالفات بين دودمان هاى سدوزايى و بارکزايى 

به وجود آمد؟ کدام نتايج را در قبال داشت؟ راجع به اين موضوع 

دراين درس معلومات ارائه مى گردد.
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و سردار دوست محمد خان براى به دست آوردن قدرت در تالش بودند، رقابت، اختالفات 

و خودخواهى هاى برادران وزير فتح خان بعد از سقوط دولت مرکزى، باعث جنگ و جدال 

نمايند. را حفظ  افغانستان  ملى  و وحدت  مرکزى  دولت  نتوانستند  ايشان  آن ها گرديد.  بين 

جنگ هاى مکرر ايشان، سرتاسر افغانستان را براى مدت بيست سال به بى نظمى و نابه سامانى 

کشاند و براى مردم افغانستان بيچاره گى و بدبختى را به ارمغان آورد و باعث انهدام دولت 

مرکزى و تزلزل فرهنگ و اقتصاد ملى گرديد.

سردار دوست محمد خان همين که کابل را تصرف کرد، برادر خود امير محمد خان را به 

حيث والى غزنى مقرر نمود ولى بعد از ورود سردار محمد عظيم خان والى کشمير، به کابل 

از  يکى  که  مى خواستند  خود  نوبة  به  کدام  هر  گرديد.  تشديد  و  آغاز  آن ها  بين  مخالفت 

شهزاده هاى سدوزايى را به سلطنت برسانند و خود به حيث وزير، قدرت اجرايى را در اختيار 

داشته باشند؛ چنانچه سردار محمد عظيم خان »ايوب شاه« و سردار دوست محمد خان »سلطان 

على شاه« را به سلطنت رساندند، آن ها صرف به نام پادشاه بودند، صالحيت و قدرت در نزد 

دو برادر بود، همزمان در شهر کابل دو پادشاه و دو وزير در اريکة قدرت قرار داشتند.

در سال 1819 ميالدى سردار محمدعظيم خان سلطان على شاه را از سلطنت خلع و دوست 

محمد خان را از وزارت عزل نمود.

سردار  به  پشاور  محمد خان،  دوست  امير  به  غزنى  خان،  محمدعظيم  سردار  به  کابل 

يارمحمد خان، کشمير به سردار نواب عبدالجبارخان، ديره جات )ديره اسماعيل و ديره غازى( 

به نواب محمد زمان خان داده شد.

واليات شمالى و مرکزى؛ مانند بدخشان، تخار، بلخ، ميمنه، جوزجان تحت ادارة حاکمان 

محلى و ملوك الطوايفى قرار داشت، واليت هرات توسط شاه محمود اداره مى گرديد. به اين 

صورت، افغانستان به شکل ملکيت موروثى بين برادران وزير فتح خان، ترکه و تقسيم گرديده بود.

دشمن خارجى افغان ها »سك هاى پنجاب« چون از فتوحات و سفر هاى افغانستان خاطرة 
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تلخ داشتند از اوضاع ابتر افغانستان و اختالفات داخلى برادران وزير فتح خان استفاده نمودند 

و رنجيت سنگ نظر به قراردادى که با انگليس ها امضا نموده بود، نمى توانست از درياى 

ستلچ عبور نموده و به مناطق ديگر دسترسى پيدا نمايد، به همين دليل متوجه مناطق شرقى 

افغانستان گرديد و نخست ملتان، کشمير و بعد پشاور را تا اتك تصرف نمود.

سردار محمدعظيم خان و امير دوست محمد خان جهت استرداد مناطق از دست رفته 

از  به کابل عودت نمود و پس  امير دوست محمد خان زود  اما  به سند شتافتند؛  افغانستان 

موافقت سران قومى، مخالفت خود را با سردار محمد عظيم آشکار نمود  و از کابل به صوب 

غزنى عزيمت نمود، در حالى که مخالفت شان ادامه داشت. سردار محمد عظيم خان بدون 

کدام جنگ به کابل مراجعت نمود، در اين موقع رنجيت سنگ، چند منطقة ديگر را نيز 

انتقال  اشغال نمود و سردار محمد عظيم خان دوباره در مقابل رنجيت سنگ قواى خود را 

داد؛ اما بدون کدام دست آوردى خواست دوباره به کابل برگردد، سردار محمد عظيم خان 

در طول راه مريض شده و وفات نمود و در زيارت )عاشقان و عارفان( دفن گرديد. سردار 

دوست محمد خان به مخالفت سردار حبيب اهللا پسر محمد عظيم خان مواجه شد.

در حالى که پيشروى سك ها ادامه داشت؛ امير دوست محمد خان مقدمة تشکيل يك 

حکومت را فراهم نمود. همزمان شاه شجاع به تحريك انگليس ها براى اشغال قندهار آماده گى 

گرفت. نخست امير دوست محمد خان به جالل آباد سفر کرد و آن شهر را فتح نمود و بعد 

قواى خود را به قندهار انتقال داد و در جنگ سختى که بين قواى امير دوست محمد خان و 

جنرال هاى انگليسى و شاه شجاع رخ داد قواى دشمن شکست خورده و قندهار به تصرف 

امير دوست محمد خان در آمد، شاه شجاع و همراهانش پا به فرار گذاشتند، شاه شجاع به 

کوهستانات ختك متوارى گرديد.

رنجيت  براى سرکوبى  او  قواى  بود،  قندهار  در  که  موقعى  محمد خان  سردار دوست 

سنگ، اقدام نمود، اما سرداران قندهارى او را کمك نکردند، وى نااميد گرديده به کابل 
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برگشت. او از اشغال درة خيبر مطلع شد، سردار محمد اکبر خان پسر خود را با قواى کمى 

به آن جا فرستاد، وزير محمد اکبر خان صرف دفاع نموده و نخواست تعرض نمايد؛ زيرا منتظر 

را خواستار  پشاور  تخلية  از رنجيت سنگ،  الورود  قواى جديد  بود.  از کابل  قواى کمکى 

گرديد؛ اما رهبر سك ها به آن اعتنا نکرد.

  فعاليت داخل صنف

شاگردان به دو گروه تقسيم شوند. گروه اول در مورد علل اختالفات ذات البينى سدوزايى ها 

و بارکزايى ها و گروه دوم در مورد وضع سياسى واليات شمالى معلومات حاصل نموده و 

آن را در صنف ارائه بدارند.

 سؤاالت

1. وزير فتح خان مربوط کدام خانواده بود؟

2. علت تشديد رقابت ها بين سدوزايى ها و بارکزايى ها چه بود؟

3. قدرت هاى منطقه و به خصوص انگليس ها در تجديد اختالفات ميان برادران وزير فتح خان 

چه نقشى را بازى کردند.

 فعاليت  بيرون از صنف

شاگردان در صورت دسترسى به منابع، راجع به عوامل اساسى رقابت بين سردار دوست 

محمد خان و سردار عظيم خان معلومات حاصل نموده و آن را در صنف ارائه نمايند.
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درس هفتم

انتقال قدرت و مداخالت )1818- 1834 ميالدى(

سلطنت سدوزاييان با به قدرت رسيدن احمدشاه بابا در )1747م.( شروع و با ختم سلطنت 

ايوب شاه سدوزايى به پايان مى رسد. عوامل داخلى و خارجى در سقوط اين سلطنت نقش 

داشت که به طور اجمال از آن يادآورى مى گردد:

توطيه ها و مداخالت مستقيم انگليس ها و ايرانى ها در امور داخلى افغانستان، تعدد پسران 

و نواسه هاى تيمورشاه که به خاطر پيروز شدن بر رقيبان خويش، خود را به دامان انگليس ها و 

ايرانى ها مى انداختند و هم چنان به قتل رسيدن سرداران بارکزايى؛ چون سردارپاينده محمد خان 

بارکزايى ها  به  قدرت  انتقال  و  عوامل سقوط سدوزايى ها  از جمله  فتح خان  وزير  و سردار 

محسوب مى شود.

سرزمين هاى  استرداد  براى  برسد،  سلطنت  به  محمد خان  دوست  سردار  اين که  از  قبل 

سدوزايى ها  از  قدرت  انتقال 

صورت  چـگـونه  بارکـزيى ها  و 

عکس  چــه  انگليس ها  گرفـت؟ 

العمل نشــان دادنــد و عواقب آن 

انگليس ها  و  افغانستان  مردم  براى 

پرسش ها  اين  جواب  بــود؟  چــه 

يافت. در  اين درس خواهيم  را 
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افغانى از سك ها، تحت فشار عامة مردم قرار داشت بنابر اين چارة ديگر نديد جز اين که از 

علماى دين و بزرگان قومى، فتواى جهاد را اخذ نمايد. علما به او مشوره دادند که خود را 

اميرالمؤمنين اعالن نمايد تا صالحيت اعالن جهاد شرعى برايش حاصل گردد. در سال 1835 

ميالدى دوست محمد خان با يك تعداد معتمدين خويش به مسجد عيدگاه رفت )در آن زمان 

مسجد عيدگاه نزديك بگرامى موقعيت داشت( دراين وقت ميرحاجى فرزند ميرواعظ عالم 

و مبارز مشهور کابل که در رأس علماى دينى قرار داشت، طى مراسم ساده او را به حيث 

اميرالمؤمنين تعيين نمود و اولين خطبه به نام او خوانده شد.

امير دوست محمد خان حکم جهاد را صادر کرد و مردم رضايت خود را ابراز نمودند، 

قواى که مرکب از پنجاه هزار پياده و ده هزار سواره متشکل بود در سال 1835م. داخل حوزة 

پشاور گرديده در موضع )شيخان( آن طرف درة خيبر مستقر گرديد. سردار سلطان محمد خان 

طاليى برادر امير، رهبرى ده هزار مبارز باجورى را به عهده داشت که افراد مذکور جزء همين 

اردو بودند. حکومت پنجاب با ديدن اين سوقيات خوف زده شد و خواست از طريق مصالحه 

وظيفه  هارالن  فرستادند،  امير  دربار  به  )هارالن(  رهبرى  به  را  هياتى  انگليس ها،  آيد.  پيش 

داشت تا بين قواى افغانى تفرقه ايجاد نمايد، از اين رو براى سلطان محمد خان حکومت پشاور 

افغانى جدا ساخت.  قواى  از  را  نفرى خود  نيروى ده هزار  داد. سلطان محمد خان  را وعده 

اميردوست محمد خان با مشاهدة اين وضع بدون درنگ عازم کابل گرديد، اين تصميم امير، 

همه را حيران ساخت.

در فصل گذشته ذکر گرديد که پالن حملة احتمالى ناپليون بناپارت از طريق افغانستان 

اين  بنابر  بود؛  کارى  چنين  فکر  به  نيز  روسيه  و  بود   نموده  خلق  تشويش  انگليس ها  براى 

به  افغانستان،  راه  از  هند  به  روسيه  و  فرانسه  احتمالى  از حملة  به خاطر جلوگيرى  انگليس ها 
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ندهند،  اجازه  ناپليون  براى  تا  خواستند  امير  از  انگليس ها  دادند.  نشان  دلچسپى  افغانستان 

شرط  پشاور  استرداد  با  محمد خان  دوست  امير  گردد؛  داخل  هند  به  افغانستان  طريق  از 

انگليس ها را پذيرفت، اما انگليس ها ورود هيأت روسى را به کابل بهانه گرفته روابط خود 

را با امير قطع نمودند.  بر مبناى آن، موافقت نامةيى به نام معاهده مثلث بين رنجيت سنگ، 

شاه شجاع و نمايندة  انگليس مکناتن در 1838م. در الهور به امضاء رسيد که برخى مواد 

آن قرار ذيل است:

1- شاه شجاع از جميع حقوق افغانستان بر واليت افغانى در غرب رود خانه اندوس)سيند( 

؛مانند پشاور و ديره جات به نفع دولت ِسك صرف نظر نمايد.

2- امير پنجاب و عده مى دهد که در مقابل آن با قشون خود به شاه شجاع کمك کند تا 

دو باره تاج و تخت افغانستان را صاحب گردد.

3- دولت برتانيا به حيث دوست و خير خواه طرفين، تعهد مى کند که با جانبين در تأمين 

مقاصد شان مساعدت و کمك نمايد. 

نظر به مواد معاهدة فوق الذکر و اعالمية سمله، عساکر انگليس از درياى سند عبور کرده 

و به همراهى شاه شجاع به درة بوالن نزديك گرديدند، قندهار اشغال گرديد، شاه شجاع به 

گونه رسمى منحيث پادشاه افغانستان اعالن شد؛ هم  چنان شاه شجاع در قندهار تعهد نمود 

انگليس  ديگر  قشون  بماند.  دايمى  به صورت  افغانستان  در  مى تواند  انگليسى  عساکر  که 

امير دوست محمد خان، سردار وزير  اوضاع خراب،  با وجود  نزديك شد.  آباد  به جالل 

محمداکبر خان و سردار غالم حيدر خان والى غزنى را امر کرد تا با تمام قوا در مقابل دشمن 

مقاومت نمايند، مگر آن ها مقاومت نتوانستند، انگليس ها غزنى را اشغال نموده و به کابل 

نزديك شدند. امير دوست محمد خان به بخارا پناه برد. در چنين اوضاعى، گرچه شاه شجاع 

ظاهراً پادشاه بود، اما تمام اختيارات به دست مکناتن و انگليس ها قرار داشت.
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  فعاليت داخل صنف

بين  سياسى  و  اجتماعى  اوضاع  مورد  در  اول  تقسيم شوند. گروه  دو گروه  به  شاگردان 

سال هاى 1818 و 1834م  وگروه دوم در مورد عوامل تعرض انگليس بر افغانستان معلومات 

حاصل و آن را در صنف ارائه نمايند.

 سؤاالت

امير دوست محمد خان چگونه به قدرت رسيد؟  .1

خط مشى امير دوست محمد خان را چگونه ارزيابى مى کنيد؟  .2

به امير دوست محمد خان چرا لقب امير المؤمنين داده شد؟  .3

 فعاليت  بيرون از صنف

شاگردان در صورت دسترسى به منابع و مآخذ، راجع به پاليسى رنجيت سنگ در قبال 

افغانستان معلومات حاصل و آن را در صنف ارائه نمايند.
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درس هشتم

شاه شجاع و قيام ملى

از همان روزى که شاه شجاع به سلطنت رسيد؛ مردم از ضعف او آگاه شدند و از بين 

بردن او و انگليس ها را يکى از وجايب ملى و دينى خود دانستند، براى تحقق اين هدف در 

بين مردم حس آزادى خواهى و روحية جهاد عليه متجاوزان و حفظ ننگ و ناموس تقويه 

را  تنفر شديد خود  انگليس ها  از  و  از خطبه حذف  را  نام شاه شجاع  نخست  مردم  گرديد. 

ابراز نمودند. خزاين انگليس که از قندهار انتقال داده مى شد، در عرض راه توسط غازيان 

به غنيمت گرفته شد. راه کابل و قندهار مسدود گرديد و در سمت مشرقى توسط يکى از 

منسوبان خانوادة سيدجمال الدين افغان قيام صورت گرفت. اين اوضاع انگليس ها را مضطرب 

و پريشان ساخت؛ به خصوص وقتى که شنيدند، که  روس ها امير دوست محمد خان را با 

اسلحه کافى به کابل فرستاده و تعداد زيادى از طرفداران امير به سوى او شتافته اند. در سمت 

قندهار و جنوبى شورش هاى ضد انگليس آغاز گرديد. سراسر افغانستان را نارضايتى عمومى 

آيا مى  دانيدکه شاه  شجاع بار 

در  نيروها  کدام  حمايت  به  دوم 

رسيد؟عکس  قدرت  به  افغانستان 

تلفات  ملى،  قيام  مردم،  العمل 

در  آن ها  شکست  و  انگليس 

افغانستان، مطالبى است که درين 

درس به آن ها آشنا مى شويد.
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فرا گرفت و ديگر ممکن نبود که مردم فريب شاه شجاع را بخورند.

امير دوست محمد خان از بخارا خارج گرديده، براى تصرف کابل آماده گى جنگ گرفت 

و از تاشقرغان به کوهستان آمد. اهالى کوهستان به رهبرى مير مسجدى خان، انگليس ها را مورد 

حمله قرار داده بودند؛ مگر در اثر خيانت يك تعداد خاينان و جاسوسان حمالت مذکور خنثى 

شد؛ بنابر اين، امير دوست محمد خان مجبور شد به کابل آمده 

و خود را تسليم انگليس ها کند. مکناتن اصرار مى ورزيد تا 

دوست  امير  اما  نمايد؛  وظيفه  ايفاى  شاه شجاع  وزير  به حيث 

از  تا  داد  ترجيح  و  نموده  رد  را  مذکور  پيشنهاد  محمد خان 

افغانستان خارج گردد. انگليس ها او را با فاميل اش به کلکته 

فرستادند.

با تبعيد امير دوست محمد خان، انگليس ها تصور نمودند 

که سرکردة مخالفان را از بين بردند، ولى هنوز زمزمة جهاد  

شاه شجاع  سلطنت  برانداختن  و  انگليس  اخراج  به خاطر 

خاموش نشده بود که اتحاد مردم و قيام ملى به ثمر رسيد.

نايب  مانند  قومى؛  سران  معاهدة  عقد  از  بعد  گرديد؛  شروع  کابل  از  ملى  قيام  اين 

امين اهللا خان لوگرى، عبداهللا خان اچکزى و ديگر مجاهدان علم جهاد افراشته شد. مجاهدان 

نخست )برنس( را در منزلش به قتل رسانيدند و بعد تمام خزاين و ذخاير اسلحة انگليس ها ضبط 

گرديد. ساير اقوام؛ مانند مردم کوهستان، لوگر و وردك با مجاهدان کابل پيوستند و قواى 

انگليس متقبل تلفات زيادى گرديد. يك قسمت قواى انگليس در شيرپور محاصره شد، در 

همين موقع وزير محمداکبر خان از حبس بخارا رها شده  و خود را به کابل رسانيد و با آمدن 

او روحية مجاهدان قويتر گرديد، دراين وقت مکناتن، نيرنگى را به کار برده و براى تخلية 

کابل پيشنهاد معاهده را نمود هدف مکناتن اين بود مجاهدان را تا وقتى مصروف نگهدارد  که 

وزير اکبر خان
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تا قواى کمکى انگليس از هند برسد. مکناتن در مجلسى که با وزير محمد اکبر خان داشت 

مى خواست، وزير محمد اکبر خان را از بين ببرد ولى وزير محمد اکبر خان با درك حساسيت 

اهدا  براى وزير موصوف  قرار داد که خودش  تفنگچه  موضوع، مکناتن را هدف گلولة 

کرده بود. بدين ترتيب، نمايندة سياسى و وزير مختار انگليس ) وليام مکناتن( از بين برده 

شد. بعد ازين، وحشت عجيبى در بين قواى انگليس رونما گرديد، خوراکه و آزوقة شان 

فاقه گى دچار  به  نفر مى رسيد  تمام شد و سپاه آن ها که در حدود شانزده هزار و پنجصد 

گرديدند وهم شدت سرماى زمستان انگليس ها را مجبور ساخت تا شرايط تخليه کابل را 

قبول نمايند.

شرايط تخلية كابل

شرايط تخلية کابل شامل تخلية تمام مناطق افغانستان، از طرف انگليس ها و تسليم نمودن 

اسلحه به استثناى شش عراده توپ بود که دست به اسلحه نزنند، ولى با وجود عقد معاهدة 

مذکور باز هم انگليس ها کوشش نمودند تا با قشون خود در جالل آباد رابطه برقرار نمايند، 

و خسارات  تلفات  و  قرار گرفته  مجاهدان  مورد حملة  آباد  راه جالل  در طول  آن  بر  بنا 

شديدى انسانى و مالى را متقبل شدند. از شانزده هزار و پنجصد نفر آن ها فقط يك نفر به نام 

داکتر )برايدن( توانست نيم جان به پشاور برسد؛ اين واقعه در حلقات سياسى لندن  انعکاس 

حيرت انگيزى نمود )الرد اکلند( وايسراى هندوستان تبديل و عوض او )الرد ليتن برون( 

تعيين گرديد.

انگليس ها، براى جبران شکست و اعادة حيثيت خود دو دسته قشون خويش را به جانب 

افغانستان  به طرف  )پالك(  قيادت جنرال  تحت  هزار عسکر  بيست  دادند.  افغانستان سوق 

حرکت کرد و انگليس ها با شاه شجاع روابط خود را برقرار نمودند. چون شاه شجاع خود را 

در بين مجاهدان محصور مى ديد. ناگزير شد عليه انگليس ها، امر جهاد صادر نمايد؛ ولى 

اطالعات روزمره داخل افغانستان را در اختيار انگليس ها قرار مى داد. قبل از رسيدن جنرال 
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)پالك( مردم، شاه شجاع را به قتل رساندند و فتح جنگ )پسر شاه شجاع( به امارت رسيد و او 

هم با مخالفت برادران امير دوست محمد خان روبه رو شده، نزد انگليس ها پناه برد. بعد از فتح 

جنگ برادرش شهزاده شاهپور به سلطنت رسيد.

دسته دومى قواى انگليس، تحت قيادت جنرال نات به قندهار رسيد و همزمان امير دوست 

محمد خان از کلکتة هندوستان داخل کابل گرديده و زمام امور را به دست گرفت. انگليس ها 

دولت امير دوست محمد خان را فورى به رسميت شناختند و معاهدة سه جانبه )مثلث( که 

با  گرديد.  لغو  خود  به  خود  بود  گرديده  عقد  سنگ  رنجيت  و  شاه شجاع  انگليس ها،  بين  

وجود آن هم انگليس ها در امور افغانستان تشبث نموده، وحدت سياسى افغانستان، يعنى الحاق 

پشاور، قندهار و هرات با کابل را مغاير سياست استعمارى خود مى دانستند.

  فعاليت داخل صنف

بر  انگليس  اول  تعرض  عوامل  به  راجع  اول  گروه  شوند.  تقسيم  گروه  دو  به  شاگردان 

افغانستان و گروه دوم راجع به معاهدة الهور باهم بحث نمايند.

 سؤاالت

تعرض اول انگليس بر افغانستان در کدام سال و چگونه صورت گرفت؟  .1

از چند مجاهد و مبارز نا مدار جنگ اول افغان و انگليس را نام ببريد؟  .2

 فعاليت  بيرون از صنف

شاگردان راجع به پيامد هاى تعرض اول انگليس بر افغانستان معلومات حاصل و در صنف 

ارائه نمايند؟
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درس نهم

پادشاهى دوم امير دوست محمد خان

امير دوست محمد خان در سال 1842م. براى بار دوم به سلطنت رسيد. نخست به اصالح 

اوضاع داخلى پرداخت؛ زيرا در موجوديت ملوك الطوايفى اوضاع عمومى مملکت متالشى 

گرديده بود. امير دوست محمد خان براى استحکام وحدت سياسى و ثبات دولت مرکزى 

کوشش زياد نمود و بعضى مناطقى را که از دولت مرکزى جدا گرديده؛ بود مانند باميان، 

مزارشريف و هم هزاره جات را امير با دولت مرکزى الحاق نمود.

فرزند  نجراب و خوگيانى فروکش کرد. وزير محمد اکبر خان  بغاوت هاى مردم تگاب، 

اميردوست محمد خان به حيث مرد وطن دوست و فداکار، در راه تأمين وحدت ملى افغانستان 

متقبل زحمات زيادى گرديد؛ تا اين که به عمر بيست و نه ساله گى بر اثر تابليت هاى زهرآلود 

يك طبيب هندى شهيد و در روضة منسوب حضرت على )رض( در مزار شريف به خاك 

سپرده شد. امير دوست محمد خان براى استرداد پشاور، مساعى زياد به خرج داد. اما تالش 

به  چگونه  دوم  بار  محمد خان  دوست  امير 

زد  اقدامات  به کدام  دست  گشت،  بر  کشور 

نمود؟  عقد  انگليس ها  با  را  معاهدات  کدام  و 

خواهيم  را  سواالت  اين  پاسخ  درس،  اين  در 

يافت.
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هايش به  جايى نرسيد، اوآرزو نداشت روابط خود را با انگليس ها خراب بسازد، اما در داخل، 

افغانستان دورة  ادارة حکومت مرکزى در آورد. گرچه در سرحدات  مناطق را تحت  تمام 

احمدشاه کبير تغييرات رونما گرديده بود؛ ولى حکومت مرکزى بعد از يك دورة ضعف 

دوباره قوى و مستحکم  گرديد. امير دوست محمد خان در دور دوم سلطنت خود، معاهداتى 

را با انگليس ها و کمپنى هند شرقى عقد کردکه در زير از آن تذکر به عمل مى آيد.

معاهدات جمرود

انگليس ها از عقد معاهدات جمرود، دو امتياز را از امير دوست محمد خان مطالبه مى نمودند: 

اولى به رسميت شناختن مناطقى که قبًال تحت حکمروايى سك ها بود که بعداً مناطق مذکور 

توسط انگليس ها تصرف گرديد. دوم اين که روس ها به کمك ايرانيان مى خواستند بر واليت 

هرات تسلط داشته باشند، انگليس ها به خاطر پيشروى روس ها منافع خود را به خطر مى ديدند و 

خواهان دفع آن خطر بودند.

- معاهدة اول: نظر به هدايت الرد الهزى گورنر جنرال هند، سرجان الرنس والى پنجاب 

مذکور  مذاکرات  در  محمد خان  دوست  امير  شخص  گرديد.  معاهده  اين  عقد  به  موظف 

را در سال 1855م.  وليعهد خود سردار غالم حيدرخان  به عوض خويش  و  نکرد  اشتراك 

به جمرود که در نزديکى پشاور موقعيت دارد، فرستاد. بعد از مذاکرات مختصر معاهدة سه 

فقره يى به تاريخ 30 مارچ 1855م. بين جانبين عقد گرديد.

امير دوست محمد خان حاکم کابل آن سرزمين که  و  فى مابين کمپنى هند شرقى   -1

درکنترول امير و ورثة او باشد در صلح و دوستى دايمى خواهد بود.

2- کمپنى هند شرقى تعهد مى کند؛ تا احترام قلمرو امير را که در حا ل حاضر در تصرف 

دارد، رعايت بکند.

او  تصرف  در  که  افغانستان  ديگر  مناطق  و  کابل  حاکم  محمد خان  دوست  امير   -3

باز مانده گان و متعلقين خود تعهد مى نمايد، مناطق هند شرقى  از طرف خود و  مى باشد 

را احترام نموده و هرگز در آن مداخله نکند. با دوستان کمپنى هند شرقى دوست باشد و 
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بادشمنان آن دشمن.

در  نمودند،  نظر  صرف  هرات  واليت  تجزية  از  انگليس ها  زمانيکه  دوم:  معاهدة 

صدد مذاکرات با امير دوست محمد خان گرديدند، امير مذاکرات را در هند قبول نکرد و 

مذاکرات مذکور در جمرود بين امير و سر جان الرنس صورت گرفت، منتج به معاهدةيى 

شد که توسط محمد اعظم خان امضا گرديد. معاهدة مذکور حاوى مطالب ذيل است.

 1 -  حکومت ايران خالف تعهدات خود هرات را اشغال نموده و جنگ انگليس ها 

بر عليه ايرانيان دوام خواهد داشت. براى اين که امير بتواند از واليات ديگر دفاع کند، تا 

ختم جنگ ايران و انگليس، انگليس ها ماهانه مبلغ صد هزار روپيه )ده هزار پوند( به امير 

خواهند پرداخت.

2- انگليس، امير دوست محمدخان را بر عالوة اردوى کنونى با يك سپاه منظم سيزده 

هزار نفرى سواره و يك سپاه پيادة هجده هزار نفرى تجهيز خواهد نمود.

3- اخذ پول معينه و حمل آن به افغانستان در اختيار امير دوست محمد خان است. 

غرض  بلخ(  و  قندهار  افغانستان)کابل،  گانه  سه  واليات  در  انگليسى  نماينده گان   -4

حق  داخلى  امور  در  اين ها  شد.  خواهد  مقيم  جنگى  گزارش  تهية  و  مصرف  بر  نظارت 

مداخله را ندارند و امنيت و حفاظت شان به عهدة امير دوست محمدخان است.

5- يك نفر نمايندة کابل در پشاور مقيم خواهد شد.

6- بعد از ختم جنگ با ايران، پول ذکر شده در مادة اول قطع خواهد شد.

7- بعد از قطع پول، افسران انگليسى، افغانستان را ترك خواهند نمود؛ اما اگر ضرورت 

باشد، يك نفر نمايندة مسلمان انگليس در کابل مقيم خواهد شد.

با محافظين کافى حفاظت  افغانستان  را در خروج و دخول  انگليسى  افسران  امير،   -8

خواهد نمود.

9- آغاز پرداخت پول از ماه جنورى خواهد بود.

10- سه صد هزار روپيه و يا پرداخت شده در قندهار و دوصد هزار روپيه در کابل مربوط 
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به اين قرار داد نبوده، بلکه پيشکش کمپنى هند شرقى است. ششصدهزار روپيه پرداخته شدة 

ديگر در کابل براى مقصد جداگانه و مربوط به قرار داد ديگر است.

11- اين عهد نامه ناقض عهد نامة قبلى نخواهد بود. امير دوست محمدخان در حالت صلح 

و جنگ پيشنهاد ايران و متفقين ايران را به اطالع انگليس ها خواهد رسانيد.

12- بر عالوه چهار هزار تفنگ داده شده به تعداد چهار هزار تفنگ ديگر نيز از طرف 

حکومت انگليس در منطقه )تل( به ماموران امير دوست محمد خان داده خواهد شد.

  فعاليت داخل صنف

مبارز  و  ملى  شخصيت  نقش  به  راجع  اول  گروه  شوند.  تقسيم  گروه  دو  به  شاگردان 

وزير محمد اکبر خان در استحکام نظام امير دوست محمد خان و گروه دوم در مورد سياست 

داخلى امير دوست محمد خان در دور دوم سلطنت وى باهم مباحثه نمايند.

 سؤاالت

مفاد معاهدة اول جمرود را تذکر دهيد.  -1

2-  معاهدة دوم جمرود بين کدام شخصيت ها عقد شد؟ سه ماده از مفاد اين 

معاهده را تذکر دهيد.

علت عقد معاهدات جمرود را توضيح نماييد.  -3

 فعاليت بيرون از صنف

امير دوست محمد خان  به خدمات  بزرگان راجع  و  فرهنگى  از شخصيت هاى  شاگردان 

معلومات حاصل نموده و آن را در صنف ارائه نمايند.
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درس دهم

سلطنت اول امير شيرعلى خان )1863- 1866 ميالدى(

و  قرن در زد و خورد  نيم  تقريباً  فتح خان  برادران وزير  تسلط  افغانستان در دورة  مردم 

بى نظمى ها به سر بردند؛ زيرا سياست استعمارى انگليس در اين بى نظمى ها دخيل بود. قبل 

از سلطنت امير شيرعلى خان يك تعداد معاهدات باالى امير دوست محمد خان تحميل گرديد 

افغانستان مسدود  به روى مردم  ترانزيت و مواصالت  به معاهدات مذکور راه هاى  نظر  که 

گرديد و افغانستان در محاصرة اقتصادى و سياسى قرار گرفت.

امير شيرعلى خان در زنده گى پدر وليعهد تعيين گرديده بود؛ او بعد از مرگ پدر در    )12 

جون 1863م.( در واليت هرات به عمر 41 ساله گى سلطنت خود را اعالن نمود. برادران او 

ظاهراً به او بيعت نمودند، اما در باطن در صدد مخالفت برآمدند.

امير شيرعلى خان شهزادة محمديعقوب را براى تنظيم امور واليت هرات گذاشته و خودش 

با محمداعظم خان رهسپار کابل گرديد، اما در قسمت سبزوار محمداعظم خان از امير جدا 

امير شير على خان چگونه به قدرت 

به  رو  رو  با کدام مخالفت ها  رسيد؟ 

نمود؟  سقوط  او  ادارة  چرا  و  شد 

درس  اين  در  را  مطالب  اين  جواب 

به دست خواهيد آورد.

امير شير على خان
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شده و از طريق مناطق مرکزى نزد سردار محمد حسين خان برادر سکه اش که حاکم هزاره جات 

بود رفت و خواست به کمك مردم هزاره به کابل حمله نمايد، اما مردم هزاره جات طرفدارى 

خود را از امير شيرعلى خان اعالن نمودند؛ سپس محمداعظم خان از برادران ديگر خود کمك 

خواست و ترتيبات يك حمله را گرفت، اما در مقابل قواى امير شيرعلى خان تاب مقاومت 

نياورده به دولت انگليس پناه برد. در جنگ ديگرى محمدافضل خان و عبدالرحمن خان در 

سردار  خوردند  شکست  امير شيرعلى خان  قواى  مقابل  در  هندوکش  درة  در  باجگاه  منطقه 

محمدافضل خان تسليم و  سردار عبدالرحمن خان به بخارا فرار نمود.

امير در سال 1865م. براى تصفية قندهار با يك تعداد قواى زياد حرکت نمود و با سردار 

محمد امين خان به مقابله پرداخت و در جنگى که بين طرفين رخ داد، سردار محمدعلى خان 

پسر امير و محمدامين خان برادر امير با هشت هزار عسکر به قتل رسيدند. اين واقعه امير را متأثر 

ساخته و باالى روان او تأثير منفى به جا گذاشت. کنترول اعصاب خود را از دست داده و در 

قندهار انزوا اختيار نمود، سر انجام، اين انزوا زمينة سقوط سلطنت او را فراهم ساخت.

سلطنت امير محمدافضل خان )1866- 1867 ميالدى(

انزواى امير شيرعلى باعث شد تا سردار محمداعظم خان 

و سردار عبدالرحمن خان کابل را تصرف نمايند و بعد از 

رسيد  سلطنت  به  محمدافضل خان  سردار  کابل  تصرف 

امير  پادشاهى  از  هند  در  انگليس ها  که  اين  به محض  و 

به  را  او  سلطنت  فورى  يافتند  اطالع  محمدافضل خان 

رسميت شناختنه به تعقيب آن انگليس ها نمايندة سياسى 

خود را به کابل فرستادند.

در حالى که پادشاه رسمى افغانستان هنوز حضور داشت 

امير محمد افضل خانو مردم از او جانبدارى مى نمودند، قواى امير شيرعلى خان 
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در برخورد با قواى محمداعظم خان و عبدالرحمن خان شکست خورد و امير شير على خان در 

هرات نزد پسر خود سردار محمديعقوب خان اقامت گزيد. بعد از اين واقعة، فيض محمد خان 

حاکم اسبق آقچه به امير شيرعلى خان پيام فرستاد و پيشنهاد کمك نمود. امير شيرعلى خان 

قواى  جلو  عبدالرحمن خان  1867م  سال  در  پيوست.  او  به  مزارشريف  و  ميمنه  طريق  از 

امير شيرعلى خان را در بازارك پنجشير گرفت و سردار فيض محمد خان در جنگ کشته 

شد و امير شيرعلى خان دوباره به هرات بازگشت. درين موقع امير محمدافضل خان نسبت 

نزديکى  قلعة حشمت خان در  او در  مريضى که عايد حالش گرديد، فوت نمود و جسد 

قابل  بوده، کدام کار مهم و  او خيلى کوتاه  شهداى صالحين دفن گرديد. دوره سلطنت 

تذکر در زمان او صورت نگرفت.

سلطنت اميرمحمداعظم خان )1867- 1868 ميالدى(

   بعد از وفات اميرمحمدافضل خان، سردار محمداعظم خان 

امير  رسيد.  سلطنت  به  سردار عبدالرحمن خان  موافقة  به 

محمداعظم خان شخص متجدد بود، مى خواست يك سلسله 

آن  موقع  ولى  آورد؛  کار  روى  افغانستان  در  را  اصالحات 

برايش ميسر نگرديد. امير شيرعلى خان از هرات به قندهار 

به  محمداعظم  پسران  ظلم  از  که  قندهار  مردم  و  رسيد 

ستوه آمده بودند، امير شيرعلى خان را در قندهار استقبال 

مطيع  جهت  عبدالرحمن خان  موقع  اين  در  نمودند، 

ساختن واليات شمالى، مصروف بود. امير شيرعلى خان 

به قصد گرفتن کابل حرکت کرد؛ قبل از اين که به کابل برسد، مردم کابل عليه محمداعظم 

احتجاج و از امير شيرعلى جانب دارى نمودند. امير محمداعظم خان با مشاهدة اوضاع که 

به  سردار عبدالرحمن خان  نزد  و  اش ضعيف گرديده  روحيه  بود،  امير شيرعلى خان  نفع  به 

محمد اعظم خان
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تخار فرار نمود. در سال 1868م. امير محمداعظم خان و عبدالرحمن خان قوايى ترتيب نموده 

امير شيرعلى خان روبه رو گرديدند ولى شکست خوردند و  با قواى  در مقام شش گاو غزنى 

فرار کردند، انگليس ها ايشان را جهت رهايش به هندوستان دعوت نمودند،  اما آن ها به قصد 

گرديده  مريض  راه  طول  در  محمداعظم خان  امير  گرديدند؛  روان  سيستان  طريق  از  تهران 

وفات نمود و در بسطام دفن شد و عبدالرحمن خان به بخارا پناهنده گرديد.

  فعاليت داخل صنف

شاگردان به دو گروه تقسيم شوند. گروه اول راجع به شخصيت امير شيرعلى خان و گروه 

دوم در مورد اختالفات خانواده گى امير با هم بحث و تبادل نظر کنند.

 سؤاالت

امير شيرعلى خان چگونه به قدرت رسيد؟  .1

مشکالت داخلى امير شيرعلى خان را در دور اول سلطنت آن فهرست نماييد.  .2

محمدافضل خان چگونه به قدرت رسيد؟  .3

4.     امير محمد اعظم خان چگونه به قدرت رسيد؟

  فعاليت بيرون از صنف

شاگردان راجع به عوامل شکست امير شيرعلى خان در دور اول سلطنت او مطالبى تهيه و 

در صنف ارائه نمايند.
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درس يازدهم

سلطنت دوم امير شير على خان )1868- 1879م.(

امير شيرعلى خان در اواخر سال )1868 ميالدى( بعد از شکست سردار محمداعظم خان 

به  دوم  بار  براى  و  کابل گرديد  وارد  دوباره  غزنى،  در شش گاو  سردار عبدالرحمن خان  و 

سلطنت رسيد. وى نخست امنيت دولت مرکزى را تأمين نمود.

بنيانگذار تمدن جديد در  بود، موصوف  امير شيرعلى خان شخص روشنفکر و متجدد 

آغاز  اروپا  انقالب صنعتى  با  همزمان  افغانستان  در  تمدن جديد  معرفى  مى باشد.  افغانستان 

مى گردد. امير شيرعلى خان با استفاده از رهنمايى هاى فيلسوف و دانشنمد معروف افغانستان 

سيد جمال الدين افغان اصالحات را روى کار آورد.

و  نمود  بنا  دوستى  اساس  بر  ايران  و  روسيه  با  را  خود  سياسى  روابط  امير شيرعلى خان 

عطامحمدخان سدوزايى را جهت به رسميت شناختن افغانستان به هند برتانوى فرستاد، بعد 

خودش از هند باز ديد به عمل آورد، تکنالوژى و تمدن در هند برتانوى او را تشويق نمود تا 

اصالحات  نتايج  اصالحات،  عرصه هاى 

و عوامل تعرض دوم انگليس بر افغانستان 

مطالبى است که در اين درس راجع به آن 

معلومات ارائه گرديده است.
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به اصالحات آتى دست بزند.

نور  سيد  رأس،  در  که  گرديد  تشکيل  اجراييه  قوة  يا  حکومت  ادارى:  بخش  الف( 

محمدشاه فوشنجى به حيث صدراعظم، سپهساالر حسين على، وزير دفاع، ارسالح خان وزير 

خارجه، عصمت اهللا خان وزير داخله، حبيب اهللا وردك وزير ماليه و محمدحسين خان  به حيث 

وزير خزاين، تعيين گرديدند. کابينه تحت رياست صدراعظم داير مى شد و روى امور دولتى 

بحث و تصاميم اتخاذ مى گرديد.

يك  ارضى  تماميت  و  استقالل  حفظ  منظور  به  امير شيرعلى خان  نظامى:  بخش  ب( 

نظامى  تعليمات  از  بعد  مذکور  اردوى  افراد  نمود.  تشکيل  نفرى  هزار  يکصد  منظم  اردوى 

نظامى  اردو  در هشت مرکز  به تن مى نمودند.  يونيفورم  بوده و  با سالح همان عصر مجهز 

جابه جا گرديده بود و در بخش نظامى صنايع اسلحه سازى رشد نموده، توپ، تفنگ، کرچ 

و باروت توليد مى گرديد؛ هم چنان اصالحات نظامي و قومانده ها به زبان  پشتو ساخته و در 

نظام عسکري رايج شدند.

قبًال  گرفت،  صورت  زياد  توجه  مالدارى  و  زراعت  بخش  در  اقتصادى:  بخش  ج( 

ماليات خيلى سنگين بود که دهاقين و مالکين توان پرداخت آن را نداشتند و مجبور بودند 

در سه ماه اول سال، آن را طور پيشکى قبل از گرفتن حاصالت پرداخت نمايند. که در اين 

زمينه اصالحات به ميان آمد. صنعتگران و پيشه وران توسط دولت تشويق مى شدند تا کيفيت 

و کميت توليدات ارتقا نمايد. 

د( بخش فرهنگ: تعليم و تربية عنعنوى که قبًال در مساجد و منازل صورت مى گرفت 

با تأسيس مکاتب به تعليم و تربية عصرى مبدل گرديد. مکاتب نظامى و ملکى اعمار شد و 

يك مطبعه در باالحصار کابل تأسيس گرديد.

براى نخستين بار جريدة )شمس النهار( در 16 صفحه، در ماه دو مرتبه نشر مى گرديد و 

به چاپ  به چاپ مى رسيد، تکت پوستى  نيز  يك تعداد رسانه هاى معلوماتى و اصول نامه ها 
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آغاز نمود و جهت خدمات پوستى در هرجاه پوسته خانه ها ايجاد گرديد.

اصالحات زمان امير شيرعلى خان بر قدرت اقتصادى و استحکام امور دولتى تأثير زياد 

به جا گذاشت و در زنده گى مردم تحوالت قابل مالحظة رونما شد.

در  را  انگليس  دايمى  نماينده گان  امير شيرعلى خان  که  يافت  تذکر  گذشته  درس  در 

واليات نظر به داليلى قبول نکرد و در روابط سياسى خويش با انگليس محتاط بود؛ ولى 

دوستى افغانستان و روسيه براى انگليس بهانة خوب بود تا به افغانستان تجاوز نمايد. گذشته 

از آن تعيين شهزاده عبداهللا جان به حيث وليعهد، شهزاده محمديعقوب خان را وادار ساخت 

امير شيرعلى خان نقش مهم  نمايد؛ زيرا وى در استحکام سلطنت  بغاوت  تا در مقابل پدر 

آب  )تقسيم  سيستان  موضوع  در  انگليس ها  قضاوت  اين که  ديگر  مهم  موضوع  داشت. 

هلمند( و تعيين سرحدات شمالى افغانستان مورد قبول امير نبود؛ به همين دليل روابط امير 

با انگليس ها تيره گرديد. باوجود کشيده گى هاى فوق، انگليس ها خواستند با امير مذاکره 

نمايند؛ اما موصوف نمايندة انگليس را نپذيرفت، مگر در اواخر سلطنت خويش، امير حاضر 

گرديد تا با انگليس ها باب مذاکره را باز نمايد، ليکن فوت و عزادارى وليعهد عبداهللا جان 

مذاکرات را به تعويق انداخت. انگليس ها تعلل در مذاکرات را ناشى از نزديکى دوستى 

نمودند.  تصرف  را  مرو(  و  )خيوه  روس ها  موقع  همين  در  نمودند  تصور  روس ها  با  امير 

مجبور  امير شيرعلى خان  کردند.  اشغال  آن را  برده  حمله  بلوچستان  به  انگليس ها  هم چنان 

گرديد به مزارشريف سفرنمايد، تا از روس ها کمك بگيرد اما در آن جا مريض شده به 

عمر پنجاه و هشت ساله گى وفات و در همان جا دفن گرديد.

تجاوز دوم انگليس بر افغانستان

)نوامبر 1878 تا آگست  1880 ميالدى(

مذاکرات طوالنى انگليس با نمايندة افغانستان سيد نورمحمد شاه )صدراعظم( در هند 

افغانستان،  در  نماينده هاى خويش  دايمى  اقامت  بر  انگليس ها  زيرا  نرسيد؛  نتيجه  به کدام 
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افغانستان  و صدراعظم  بود  رد گرديده  امير شيرعلى خان  توسط  قبًال  که  مى ورزيدند  اصرار 

پيشنهاد مذکور را نيز نپذيرفت. بعد ازآن، قواى انگليس باالى جالل آباد و قندهار حمله و 

آن را تصرف نمود و امير ناچار به مزارشريف سفر نمود تا از روس ها استمداد جويد و سردار 

محمديعقوب خان که نسبت بغاوت عليه پدر در زندان به سر مى برد از سوى امير، فرمان رهايى 

او صادر شد تا از امور کشور، وارسى نمايد.

  فعاليت داخل صنف

شاگردان به دو گروه تقسيم شوند. گروه اول راجع به شخصيت فرهنگى امير شيرعلى خان 

و گروه دوم در مورد نقش محمد يعقوب خان در اعادة سلطنت امير شيرعلى خان معلومات 

حاصل و آن را در صنف ارائه نمايند.

 سؤاالت

حاوى  گرديد  امير شيرعلى خان  پيشکش  که  افغان  الدين  جمال  سيد  اصالحى  برنامه   .1

کدام مطالب بود؟

2. جريدة شمس النهار چه وقت به فعاليت آغاز نمود؟

3. نمونه هايى از تمدن جديد را که در زمان امير شيرعلى خان به افغانستان راه يافت، ذکر 

نماييد.

 فعاليت  بيرون از صنف

شاگردان راجع به عوامل تعرض دوم انگليس بر افغانستان مطالبى تهيه و در صنف ارائه 

نمايند.
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درس دوازدهم

سلطنت امير محمديعقوب خان )از ماه مارچ تا اكتوبر 1879م.(

شهزاده محمد يعقوب خان در زمان پادشاهى پدر، مرد نيك نام بود و در اعادة سلطنت 

دوم پدر و استرداد قندهار نقش مهم داشت، مردم افغانستان از زندانى شدن او متأثر شده 

نبودند؛ زيرا شهزاده يعقوب خان را  به حيث وليعهد خوش  تعيين شهزاده عبداهللا جان  از  و 

دوست داشتند. سردار محمد يعقوب خان بعد از رهايى زندان به مريضى روحى و عصبى 

مبتال گرديده بود.

رهبر  به يك  مردم  و  بودند  به کار شده  افغانستان عمًال دست  اشغال  براى  انگليس ها،   

اين  بنابر  بگيرند؛  انگليس را  او جمع شده، جلو حمالت  به دور  تا  نياز داشتند  پادشاه  ويا 

امير محمديعقوب خان در ماه مارچ 1879 به سلطنت رسيد. از همان ابتداى سلطنت وزيران 

نامدارش چون حبيب اهللا خان صدراعظم، مرزا محمد خان وزير خارجه و داوود شاه خان 

بـه  چـگونه  يعـقوب خـان   

قدرت رسيد؟ معاهدة گندمك 

کدام پيامد هاى ناگوار را در قبال 

به  راجع  مبحث  درين  داشت؟ 

مطالب مذکور توضيحات داده 

شده است.

امير محمد يعقوب خان
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سپهساالر توسط يك عده اجيران انگليس تحت نظارت قرار داشتند.

ولى محمد )التى( در کابل عليه امير فعاليت مى نمود و مى خواست افغانستان را به انگليس 

تسليم نموده و به حماية انگليس به سلطنت برسد و سردار شيرعلى، حاکم قندهار و سردار 

همکارى  انگليس ها  با  بمانند  باقى  قدرت  در  اين که  براى  آباد  جالل  حاکم  محمدحسين 

داشتند.

باز  را  مذاکرات  باب  امير،  با  مى خواستند  داشته،  هراس  افغان ها  با  از جنگ  انگليس ها 

نمايند، از اين رو، سردار يحى خان خسر امير که در وقت حبس امير به کشمير فرار نموده بود 

با منشى بختيار هندى غرض مذاکره به کابل آمدند. انگليس ها به دو مطلب عالقه مند بودند، 

يکى در اختيار داشتن راه هاى سه گانه )کرم، بوالن و خيبر( ديگر اين که سياست خارجى 

افغانستان را تحت نفوذ خويش داشته باشند.

وادار  را  امير  امير،  نزديك  سرداران  يك تعداد  و  انگليس  نمايندة  هندى  بختيار  منشى 

ساختند تا جهت امضاى قرارداد با انگليس ها به گندمك سفر نمايد.

و  انگليس  نمايندة  کيونارى(  )ليو  با  )گندمك(  ننگين  معاهده  ميالدى   1879 سال  در 

تا  اين معاهده )کرم، لندى کوتل  به موجب  امير محمديعقوب خان عقد و امضا گرديد که 

درة خيبر، سيالکوت و بعضى نقاط ديگر جزء هند برتانوى شد و بدين اساس، نماينده گان 

انگليس در شهر هاى عمده افغانستان مستقر گرديدند و کيونارى با سپاه محافظ خود داخل 

باال حصار کابل شد.

مردم کابل يك بار ديگر دست اجانب را در امور کشور مشاهده نمودند. قيام و ايستاده گى 

منزل  به  دسته جمعى  به صورت  و  دانسته  ملى خود  و  دينى  فريضة  را  انگليس  تجاوز  عليه 

کيونارى حمله بردند و او را به قتل رساندند. بار دوم پالن و نقشة استعمارى )سياست پيشروى 
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Forward Policy( انگليس در افغانستان به ناکامى انجاميد.

خان  محمدجان  چون  مجاهد  و  مبارز  رهبران 

وردك، مال دين محمد مشك عالم، صاحب جان تره کى، 

در  صافى  خان  محمدعثمان  و  سردار محمد ايوب خان 

مناطق مختلف کشور عليه انگيس ها دست به حمالت 

اين جنگ ها، جنگ ميوند  از مشهورترين  زدند. يکى 

محمدايوب  سردار  رشادت  با  که  مى باشد  قندهار  در 

خان غازى، پسر امير شيرعلى خان به تاريخ 27 جوالى 

1879 ميالدى صورت گرفت. انگليس ها در ميدان ميوند شکست سخت خوردند و تلفات سنگين 

را متحمل گرديدند که در تاريخ، ماية افتخار افغان ها و موجب شرم سارى انگليس ها گرديده است. 

قابل تذکر است که در طول تاريخ افغانستان دختران و زنان افغان در امور اجتماعى دوش به دوش 

مردان سهم گرفته اند؛ چنان چه حماسة مشهور ماللى دختر 

جوانى که در جنگ ميوند اشتراك نموده بود و موقعى که 

علم بردار در ميدان نبرد به شهادت رسيد، علم ملى را به 

دست گرفته، نگذاشت که روحية غازيان ضعيف گردد.  

وى اين دو بيتى را به صداى بلند در ميدان جنگ سرود 

شدت  جنگ  و  گرديده  غازيان  روحية  تقوية  باعث  که 

گرفت که در نتيجه مجاهدين پيروز شدند.

محمد جان خان وردك

فاتح ميوند، غازى سردار محمد ايوب خان
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خال به د يار له وينــــو کښي８دم        چې شنکي باغ کې ګل ګالب وشرموينه
که په ميوند کې شهيد نه شوې     خداي８و الليــه بې ننــګ９ تــه دې ساتينه

اين که  تا  نمودند  محاصره  شيرپور  قرارگاه  در  را  انگليس  قواى  کابل  مردم 

سردار عبدالرحمن خان از بخارا به چاريکار رسيد، انگليس ها در حالت دشوار قرار داشتند. 

رسميت  به  را  وى   سلطنت  ناچار  به  انگليس ها  نمود.  سلطنت  اعالن  سردار عبدالرحمن خان 

شناختند و جنرال انگليس )رابرتس( کابل را براى امير عبدالرحمن خان تخليه نمود و براى بار 

ديگر، دولت مرکزى مقتدر در افغانستان تشکيل گرديد.

  فعاليت داخل صنف

شاگردان به دو گروه تقسيم شوند. گروه اول در مورد چگونه گى به قدرت رسيدن امير 

شيرعلى و گروه دوم در بارة تعرض دوم انگليس بر افغانستان باهم بحث نمايند.

 سؤاالت:

امير شير على خان بار دوم چگونه به قدرت رسيد؟  .1

تذکر  وى،  سلطنت  دوم  دور  در  را  امير شيرعلى خان  عمدة  اصالحات  و  ريفورم   .2

دهيد.

براى نخستين بار کدام جريده و چه وقت به نشر رسيد؟  .3

سردار محمد يعقوب خان کدام معاهده را با انگليس ها، عقد نمود؟  .4

رهبران مبارز ملى در جنگ دوم انگليس و افغان کى ها بودند؛ نام بگيريد.  .5

 فعاليت  بيرون از صنف

مواد  به  راجع  داشته  دست  منابع  و  فرهنگى  شخصيت هاى   ، اوليا  بزرگان،  از  شاگردان 

معاهده گندمك معلومات حاصل وآن را در صنف ارائه نمايند.
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درس سيزدهم

تحكيم قدرت مركزى )1880- 1901م(

بود،  امير دوست محمد خان  نواسة  و  افضل خان  امير محمد  فرزند  سردار عبدالرحمن خان 

وى در سال )1830 ميالدى( تولد و به عمر پنجاه ساله گى در سال )1880 ميالدى( به سلطنت 

رسيد.

سردار عبدالرحمن خان در سال )1868م.( در محل شش گاو بين کابل و غزنى توسط قواى 

امير شيرعلى خان شکست خورده و به بخارا پناهنده گرديد. در سال 1879م. موقعى که انگليس ها 

بار دوم به افغانستان تجاوز کردند؛ سردار عبدالرحمن خان از تجاوز انگليس ها اطالع يافت و 

داخل افغانستان گرديد. وى در قطغن و بدخشان با مردم مذاکره نموده و آن ها را به جهاد عليه 

انگليس ها، تحريك و تشويق نمود؛ قوت هاى مردمى را تشکيل داد و وارد چاريکار شد. در 

عبدالرحمن خان  امير  سياست  و  لياقت جنگى  از  انگليس ها چون  نمود.  سلطنت  اعالن  آن جا 

آگاهى داشتند، موقعى که امير عبدالرحمن خان به قدرت رسيد؛ براى ايشان تشويش و هراس 

رويکار آمدن سردار عبدالرحمن  خان، 

مشرف  ملوك الطوايفى،  بردن  ازبين 

اسالم،  دين  به  نورستان  مردم  شدن 

و  تلفات  ميوند،  قيام  پنجده،  اشغال 

خروج انگليس ها بار دوم از افغانستان 

آن ها،  به  درس  درين  استکه  مطالبى 

مى شويد. آشنا 

امير عبدالرحمن خان

53



پيدا شد، بنابر اين بودن خود را در افغانستان ممکن نمى دانستند و شکست ايشان در افغانستان، به 

خصوص در ميوند، مورال آن ها را ضعيف ساخته بود. در همين موقع، قواى جنرال رابرتس در 

قرارگاه شيرپور در محاصره قرار داشت. براى اين که واقعة جنگ اول براى آن ها تکرار نشود 

کوشش مى نمودند تا قبل از فرا رسيدن زمستان، قواى خود را از افغانستان خارج نمايند، بنا برين 

حکومت امير عبدالرحمن خان را به رسميت شناختند و کابل را به امير تسليم نموده به اخراج 

قواى خويش از افغانستان آغاز کردند.

موقعى که امير عبدالرحمن خان در )1880م.( زمام امور را به دست گرفت، با شرايط بسيار 

دشوار رو به  رو بود؛ زيرا به اثر تجاوز انگليس مردم افغانستان، صدمات زيادى را متحمل گرديده 

بودند؛ به طور مثال در افغانستان دستگاه نظم ادارى و حکومت مرکزى فرو ريخته و تشکيالت 

نظامى و ملکى به کلى از بين رفته بود. در شهر هاى عمدة افغانستان، مراکز صنعت و پيشه ورى، 

نابوده شده و در  اقتصاد ملى  زراعت و مالدارى و سيستم آبيارى صدمه ديده بود، فرهنگ و 

سراسر افغانستان سيستم ملوك الطوايفى استقرار پيدا کرده بود، ماليات سنگين و کمرشکن ذريعة 

مالکين و خوانين باالى مردم وضع شده بود که مردم توان پرداخت آن را نداشتند.

امير عبدالرحمن خان براى اين که بر همة مشکالت فايق آيد دو برنامه را روى دست داشت. 

امير  ادارى.  و  نظامى  امور  يکى تشکيل دولت مرکزى سراسرى و ديگر اصالحات در بخش 

اصالحات  تطبيق  براى  را  مانع  نوع  هر  بود  جدى  خود  اصالحات  تطبيق  در  عبدالرحمن خان 

خويش از سر راه بر مى داشت.

عهد  کابينة  تشکيالت  خود،  جديد  دولت  تشکيل  ساختن  براى  عبدالرحمن خان  امير 

دولت  در  مستقلى  دواير  نداشت.  اعتماد  کس  هيچ  باالى  زيرا  نپذيرفت؛  را  امير شيرعلى خان 

تشکيل نمود و خودش در رأس صدارت، وزارت دفاع، وزارت داخله، وزارت خارجه و ساير 

مسئووليت هاى  خود  وظايف  اجراى  در  دولتى  ماموران  داشت.  قرار  ديگر  خانه هاى  وزارت 

سنگين داشتند تا وظايف خود را به درستى انجام بدهند در غير آن مورد بازخواست جدى قرار 

مى گرفتند.
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امير عبدالرحمن خان در سال 1885- 1886م. در بخش نظامى، اصالحات را روى دست 

گرفت و تعداد اردو را تا نود و شش هزار نفر ار تقا داد که شامل سپاه پياده و سواره مى گرديد. 

عالوه بر اردو، سپاه ديگرى از پسران خوانين تشکيل نمود که به  نام گارد شاهى يا )باى بچه ها( 

ياد مى شد بر اساس امر وى جهت تحکيم نظام، يك تعداد دفاتر از قبيل دفاتر؛ مالى، پوسته، 

ده ها  و  معاش، صکوك  ماليات،  محصول  پوليس(،  و  )امنيه  کوتوالى  )پاسپورت(  رهدارى 

دفتر و اداره فرعى ديگر ايجاد شد. بر عالوه فعاليت هاى ذکر شده، حوادث مهم دوران امير 

عبدالرحمن خان را در سه بخش زير مى توان خالصه نمود:                           

خاموش كردن شورش ها ى داخلى

افغانستان  رسيد؛  سلطنت  به  عبدالرحمن خان  امير  موقعى که  گرديد  ذکر  قبلى  درس  در 

مورد تجاوز انگليس قرار داشت و حکومت مرکزى موجود نبود و در اکثر مناطق افغانستان 

سيستم ملوك الطوايفى رويکار آمده بود. مردم در شرايطى زنده گى مى نمودند که  قانون و 

عدالت در جامعه وجود نداشت و مردم با مشکالت زيادى مواجه بودند. يکى از اهداف عمدة 

امير عبدالرحمن خان، تحکيم و احياى حکومت مرکزى بود تا دولت مستحکم را تشکيل و 

حکومت هاى ملوك الطوايفى را از بين ببرد زيرا ادامة چنين وضع عواقب خطرناك با خود 

داشت حتى امکان تجزية افغانستان موجود بود. از اين رو امير عبدالرحمن خان براى از بين 

بردن ملوك الطوايفى و خطر تجزية کشور، اقدام جدى نمود. چون حکمروايان محلى منافع 

خود را در خطر مى ديدند، حکومت نو تأسيس در سراسر افغانستان با يك تعداد شورش ها  و 

مخالفت ها رو به  رو گرديد، مانند: قيام مردم بلخ، هزاره جات، شينوار، منگل در پکتيا، بلوچ ها 

مردم  و  فيروزکوه  در  جمشيدى ها  جدران،  نجراب،  پنجشير،  کروخيل،  قوم  چخانسور،  در 

ميمنه. همة اين شورش ها  در مناطق مذکور با استعمال قوه سرکوب گرديد و تمام واليات 

تحت کنترول ادارة مرکزى قرار گرفتند.
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نورستان
نورستان در شمال شرق افغانستان، منطقة صعب العبور است که يکى از منزوى ترين  دامنه هاى 

هندوکش مى باشد که نام قديم آن )بلور يا بولر( بوده و در قديم به  نام کافرستان ياد مى گرديد. 

قبل از معاهده ديورند که در درس بعدى راجع به آن معلومات داده خواهد داده شد، )چترال( 

و )گلگيت( با نورستان يکجا بوده و منطقة وسيعى را تشکيل مى داد. اسکندر يونانى، امير تيمور 

گورگانى و ظهيرالدين محمد بابر خواستند به اين سرزمين راه پيدا نمايند، اما نسبت سردى هوا، 

دره هاى صعب العبور و کوه هاى بلند و پر از برف نتوانستند بدانجا سفر نمايند. مردم اين منطقه 

بت پرست بودند، عنعنات و آيين نياکان خود را حفظ نموده، داراى استقالل محلى بودند.

سپهساالر  به  گرديد.  مذکور  سرزمين  متوجه  عبدالرحمن،  امير  ميالدى   1891 سال  در 

غالم حيدر خان چرخى که قوماندان و والى )ننگرهار و لغمان( بود، هدايت داد تا مقدمات يك 

سفر را به نورستان مهيا سازد. نخست، غالم حيدر خان چرخى براى انضمام نورستان به کشيدن 

راه هاى  اعمار  با  دولت  که  نمود  ابالغ  نورستان  مردم  براى  و  نمود  اقدام  مواصالتى  راه هاى 

مواصالتى مشکالت شان را جهت عبور و مرور از يك منطقه به منطقة ديگر برطرف مى سازد.

منطقة  در  را  خود  عساکر؛  نمايد؛  آغاز  نورستان  سفر  به  اين که  از  قبل  چرخى،  سپهساالر 

بريکوت جابه جا نمود و با مردم نورستان به تماس شده و روابط حسنه با آن ها برقرار ساخت، 

مردم نزد او به رفت و آمد پرداختند و يك تعداد مردم به دين اسالم مشرف گرديدند؛ اما مردم 

)کافور( و بعضى مناطق ديگر اسالم را نپذيرفتند، ولى تابعيت دولت را قبول نمودند.

در سال 1896م. سپهساالر چرخى جادة تا اسمار و دهانه نورستان اعمار نمود و اعمار جادة 

ديگر از طريق نورستان الى بدخشان، تکميل گرديد. او بعد از تکميل جادة مذکور عساکر خود 

را به داخل نورستان سوق داد. با رسيدن عساکر دولتى، مردم نورستان دو دسته گرديدند: دستة 

اولى از سپهساالر اطاعت نمودند و دستة دومى به دفاع برخاسته به کوه ها برآمدند. سخت ترين 

جنگ بين مدافعان نورستان و قواى دولتى در موضع )کلوم( رخ داد. تلفات عساکر دولتى درين 

جنگ به 200 تن رسيد و تقريباً 2309 نفر به اسارت گرفته شد که با عزت به کابل انتقال داده 
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شدند و براى ايشان خوراك، پوشاك و محل رهايشى در نظر گرفته شد. قواى دولت، مناطق 

بسيارى از نورستان را فتح نمود و امنيت در آن جا تأمين گرديد.

بت خانه ها ويران و به عوض آن مساجد اعمار گرديد و به تعداد نزده مجسمة چوبى و 

يك تعداد تير و کمان به کابل آورده شد. معلمان علوم دينى از لغمان، لوگر، پروان و کاپيسا 

به نورستان اعزام گرديدند تا مردم نورستان تعليمات اسالمى را فرا گيرند. تمام سوقيات و فتح 

نورستان هشت ماه را در بر گرفت، زيرا در اول تصور مى شد که الحاق نورستان مدت زياد 

را در بر خواهد گرفت، اما به اثر درايت و لياقت سپهساالر غالم حيدر خان، نورستان به مرکز 

نورستان  به  از کافرستان  نام آن  به دين مقدس اسالم مشرف گرديدند و  ملحق و مردم آن 

تبديل گرديد.

 اشغال پنجده

افغانستان  غرب  در  ايران  جنوب،  و  شرق  در  برتانوى  هند  شمال،  در  روسيه  امپراتورى 

موقعيت داشت و امير عبدالرحمن خان هميشه توسط هند برتانوى و روسية تزارى مورد تهديد قرار 

مى گرفت.    

سردار محمد ايوب خان و سردار محمد اسحق خان دو رقيب امير  بودند که اولى توسط 

انگليس ها و دومى توسط روس ها حمايه مى شدند. گرچه دولت ايران براى امير وسيلة فشار 

نبود؛ اما اين مروج شده بود که سرداران ناراضى به ايران پناه ببرند؛ اما امير در مورد مناسبات 

با روسيه از احتياط کار مى گرفت و کوشش مى نمود تا با روس تصادم نکند. دولت افغانستان 

در ميان هند برتانوى و روسية تزارى حيثيت )بفر Bu!er( يا حايل را داشت بعد از اشغال 

مناطق آسياى مرکزى، روس ها بهانه جويى را پيشه نموده و مى خواستند به سرزمين افغانستان 

پيشروى نمايند. نخستين حرکت روس ها، انتقال شش هزار اتباع روسى به منطقة )مرو( بود. 

در مارچ 1885م. اوضاع آن قدر وخيم شد که ملکة انگليس با تزار روس تماس گرفت و از 

تزار خواست تا از جنگ بين عساکر افغانى و روس جلوگيرى نمايد و احزاب مخالف در 

حکومت انگليس بر حکومت انتقاد نموده که چرا جلو پيشروى روس را نمى گيرد. در همين 
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موقع روس ها به عساکر افغانى اخطار دادند تا در منطقة )کشك( سنگر هاى خود را ترك نمايند. 

انگليس ها در قبال حمله روس بى تفاوتى اختيار کرده و روس ها به پنجده حمله نمودند.جنرال 

به قتل رسيد و  با قواى محدود خويش  تا اين که خودش  الدين خان مردانه وار جنگيد  غوث 

روس ها پنجده را اشغال نمودند.

امير عبدالرحمن خان بعد از بيست و يك سال پادشاهى به عمر 71 ساله گى در اول اکتوبر 

1901م. در اثر مريضى نقرس چشم از جهان پوشيد و در بوستان سراى کابل) پارك زرنگار 

کنونى( به خاك سپرده شد. در زمان سلطنت او متأسفانه در بخش هاى تعليم و تربيه، فرهنگ، 

هنر و صنعت کدام کار مهم صورت نگرفت؛ اما به اثر تالش امير عبدالرحمن خان دولت مرکزى 

دوباره احيا و ملوك الطوايفى که در اثر بى اتفاقى شهزاده گان و دسيسه هاى استعمارى انگليس به 

ميان آمده بود محو گرديد. قابل تذکر است که به موجب امضاى معاهدة ديورند، يك بخشى 

از سرزمين افغانستان در شرق و جنوب از پيکر آن جدا گرديد.

  فعاليت داخل صنف

امير  قدرت رسيدن  به  مورد چگونه گى  در  اول  تقسيم شوند. گروه  به دو گروه  شاگردان 

عبدالرحمن خان و گروه دوم در رابطه با الحاق نورستان با هم بحث نمايند.

 سؤاالت

روس ها، چگونه پنجده را اشغال کردند؟  .1

پاليسى بفر Bu!er توسط کدام کشورها در افغانستان عملى گرديد؟  .2

امير عبدالرحمن خان در کدام سال به سلطنت رسيد؟  .3

شخصيت امير عبدالرحمن خان را مختصر توضيح نماييد.  .4

 فعاليت بيرون از صنف

شاگردان در مورد اصالحات و تحکيم ادارة امير عبدالرحمن خان مطلبى تهيه و در صنف 

ارائه نمايند.
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درس چهاردهم

عقد معاهدات

معاهدة ديورند: انگليس ها، قبل از اين که معاهدة ديورند را مطرح نمايند در سرحدات 

شرقى و جنوبى افغانستان اوضاع را مغشوش ساخته، در بين اقوام و قبايل پول و اسلحه توزيع 

مى نمودند و مردم را به جنگ انداخته بعد به بهانة ميانجيگرى و فرو نشاندن تشنج و خشونت، 

خود را مصلح و خيرخواه معرفى مى نمودند و انواع دسايس و تبليغات را جهت بى اعتبار ساختن 

امير عبدالرحمن خان و دولت افغانستان به کار مى بردند. در 1893 ميالدى يك هيأت شش نفرى 

تحت قيادت )مارتمير ديورند( سکرتر امور خارجة برتانيا که مشتمل بود بر )اليس، داکترفن، 

سمت، مکمهان، دانلد و کالرك( از طريق خيبر داخل افغانستان گرديدند؛ در حالى که سپاه 

انگليس در امتداد سرحدات شرقى و جنوبى افغانستان جابه جا گرديده بود. هيأت مذکور در 

باغ حشمت خان با امير عبدالرحمن خان مالقات مختصر نمود و در شروع مذاکرات بدون مقدمه 

و بسيار جدى به امير عبدالرحمن خان گفتند که امير مجبور است عهدنامة ترتيب شده را امضا 

بسيار  امير در شرايط  قطع و جنگ شروع خواهد شد.  بين دولتين  نمايد، در غير آن، روابط 

افغانستان  به مردم  به مذاکرات و متن آن  بود که راجع  اين  امير  لغزش  قرار گرفت و  دشوار 

معلومات نداد و طبق معمول بدون اخذ رأى و نظريات مردم، معاهدة مذکور را امضا نمود.

متن معاهدة ديورند

1- سرحد شرقى و جنوبى افغانستان از واخان شروع شده و تا سرحد ايران ادامه پيدا مى نمايد 

که در نقشة ترتيب شده نشان داده شده و ضميمه عهدنامة مذکور مى باشد.

2- دولت هند برتانوى به سرزمين هاى که مربوط افغانستان است هيچ وقت مداخله نمى کند، و 

دولت افغانستان نيز به سرزمين هاى مربوطة هندوستان مداخله نکند.

3- مناطق )اسمار و وادى بااليى آن تا منطقه چنگ( مربوط افغانستان بوده. و دولت افغانستان 

هيچ وقت در مناطق )سوات، باجور، چترال و وادى ارنوى( مداخله نمى کند و منطقة )مکل 

برمل( مربوط افغانستان بوده و حکومت افغانستان باالى مناطق )وزيرى و داور( ادعا نمى تواند.

4- خط سرحدى مذکور توسط هيأت برتانوى و افغانى مطابق نقشه عالمت گذارى خواهد گرديد.

شوم  پيامدهاى  و  ديورند  معاهدة  عقد  عبدالرحمن خان،  امير  مجبوريت هاى 

آن، مطالبى است که دراين درس پيرامون آن معلومات ارائه شده است.
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5- در منطقة چمن چهاونى )قرارگاه نظامى( جديد انگليس مستقر مى شود و سهم آبى که در 

)سرکى ننگى( که قبًال افغانستان خريدارى کرده بود از آن ها صرف نظر نموده به دولت برتانيا 

تسليم گردد. دراين منطقه سرحد، خط حد فاصل به حسب زير کشيده خواهد شد، از سر سلسله 

کوه خواجه عمران نزديك )شاه کوتل( که ملکيت انگريز مى باشد قسمى امتداد دارد که )مرغه 

نام  به  افغانى مشهور  نو( و تهانة  بين )قلعه چمن  Shiroba( مستقيماً  چمن( و چشمه )شيراوبه 

)لشکروند( مى گذرد بعد خط مذکور مستقيماً ميان )ستيشن ريل( و کوچه ميان بالك رفته، باز 

به طرف جنوب گشته شامل سلسله کوه خواجه عمران مى شود و تهانه )گواشه Gowasha( را 

در ملکيت انگريز مى گذارد و راه که به طرف )شوراوك( به جنوب و غرب )گواشه( مى رود 

متعلق به افغانستان بوده، برتانيه تا به نيم راهى مذکور مداخله نخواهد کرد.

6- شرايط اين عهدنامه بين برتانيه و افغانستان قابل قبول بوده هرگاه در آينده، باالى کدام فقره 

اختالف جزيى بروز نمايد. از طريق مذاکره دوستانه حل و فصل خواهد شد.

7- چون که دولت هند برتانوى از نيت نيك جناب امير صاحب نسبت به دولت هند برتانوى 

ببيند.  افغانستان را در حالت خودمختارى و استقالل  اطمينان کامل دارد، لذا آرزومند است تا 

و هرگاه افغانستان به خريدن اسلحه اقدام نمايد دولت برتانيه کدام اعتراض ندارد و هم نسبت 

امضاى اين قرارداد که ساالنه به دولت افغانستان دوازده لك روپيه پرداخته مى شد بعد از عقد 

قرارداد مذکور شش لك اضافه مى گردد.

  فعاليت داخل صنف
شاگردان به دو گروه تقسيم شوند و راجع به مفاد معاهده ديورند بين خويش بحث نمايند. 

نتيجه بحث توسط نماينده گان گروه در صنف ارائه گردد.

 سؤاالت
معاهدة ديورند بين کدام شخصيت ها عقد گرديد؟  .1

معاهدة ديورند در کدام سال عقد گرديد؟  .2

 فعاليت بيرون از صنف
شاگردان از اوليا و بزرگان، شخصيت هاى فرهنگى و منابع راجع به پيامد هاى معاهدة ديورند 

معلومات حاصل و در صنف ارائه نمايند.
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درس پانزدهم

سلطنت امير حبيب اهللا خان )1901 الى  1919 ميالدى(

رسيدن  قدرت  به  چگونه گى 

مهم  اميرحبيب اهللا خان،کارکرد هاى 

عوامل  و  علل  موصوف،  حکومت 

متن  در  که  است  مطالبى  وى  قتل 

ذيل به آن ها پاسخ داده شده است.

امير حبيب اهللا خان

سردار حبيب اهللا خان پسر بزرگ امير عبدالرحمن خان بود. موقعى که امير عبدالرحمن خان 

جنگ  در  غزنى  و  کابل  ميان  قلعه(  شش گاو)شش  منطقة  در  امير شيرعلى خان  توسط 

شکست خورد، پناهندة بخارا گرديد و سردار حبيب اهللا خان در سال )1872 م.( در سمرقند 

ديده به دنيا کشود. وى به عمر 28 يا 29 ساله گى در سال )1901م.( بعد از وفات پدر زمام 

امور را به دست گرفت.

امير حبيب اهللا خان به گونه طبيعى شخص آرام، هوشيار، متجدد و ترقى خواه بود. گرچه 

به عيش و عشرت و دربار مجلل تمايل داشت. امير حبيب اهللا خان در دوران زمامدارى 

به چندين چهره ظاهر گرديد. در ابتدا در يکى از نطق هاى خود به مردم اظهار نمود که 

افغانستان جامعة اسالمى است و  بايد ارزش هاى اسالمى در آن رعايت گردد؛ چنان چه 
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در منطقة خرابات شهر کابل رقصيدن رقاصه ها را ممنوع قرار داده و اين عمل را مغاير 

شريعت دانست. به اين ترتيب، در قوانين جزايى تغييرات به وجود آورد؛ به طور مثال 

مجرمين  براى  آن  عوض  به  و  شد  داده  قرار  منع  جرم  ارتکاب  در  بدن  اعضاى  قطع 

و  خريد  و  داده  قرار  منع  را  مجرمين  ساختن  کور  گرديد.  تعيين  متفاوت  حبس هاى 

فروش غالم و کنيز منع شد، اما راجع به آزادى ايشان عمل ننمود و هم چنان ازدواج با 

بيش از چهار زن را که خالف شريعت است ممنوع قرار داد.

اميرحبيب اهللا خان، شخصيت فرهنگ دوست بوده و تأکيد مى نمود که جامعه بدون 

فراگرفتن تعليم و تربيه ترقى و پيشرفت کرده نمى تواند. اقدامات مهم موصوف گذاشتن 

به نام  مکتب  اولين  م.(   1903( سال  در  بود.  جديد  فرهنگ  معرفى  و  معارف  تهداب 

ليسة حبيبيه تأسيس گرديد که در اين مکتب برعالوة مضامين دينى، تاريخ، جغرافيه، 

رياضى، کيميا، فزيك، هندسه، مثلثات، حکمت و حفظ الصحه تدريس مى شد و چندين 

مکتب ابتدايى در شهر کابل نيز ايجاد گرديد.

در بخش نظامى هم مکتبى به نام حربيه ايجاد شد که برعالوة مضامين علمى در آن  

ارکان حرب تدريس مى گرديد و پروسة تدريس مضامين مذکور توسط معلمان افغانى، 

ترکى و هندى پيش برده مى شد.

در بخش مطبوعات يك مطبعه در شهر کابل تأسيس شد که ماشين هاى آن توسط 

قوة بخار فعاليت مى نمود. در مطبعة مذکور يك تعداد لوايح دولتى و جرايد به چاپ 

مى رسيد. دو جريده به نام هاى )سراج االخبار( و )سراج االطفال( براى اولين مرتبه تأسيس 

و به نشرات آغاز نمود که مدير مسئوول آن محمود طرزى بود و تحت نظر ايشان جرايد 

مذکور چاپ و نشر مى شد، که در بيدارى و حس استقالل خواهى مردم نقش بارزى 
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داشت  از همين سبب، محمود طرزى به نام پدر مطبوعات افغانستان لقب يافته است.

جادة کابل- غزنى، کابل- جالل آباد و لغمان احداث،  چندين عراده  موتر براى 

اولين بار جهت انتقاالت از يك کمپنى به نام )مدلر( از بمبيى توسط دولت، خريدارى 

گرديد و هم چندين نفر براى فرا گرفتن ترميم موتر به هندوستان اعزام  شدند.

در بخش نساجى يا تکه بافى يك فابريکة، پشمينه بافى تأسيس شد که با قوة بخار 

فعاليت مى کرد، اين فابريکه، ساالنه براى پنجاه هزار عسکر يونيفورم نظامى تهيه مى نمود 

و متباقى توليدات آن به بازار عرضه مى گرديد. يك فابريکة کوچك توليد برق آبى در 

جبل السراج ساخته شد که ابتداء مقدار توليد آن کم بود، صرف ارگ را تنوير مى نمود 

بعد به تعداد توربين هاى آن افزوده شد که شهر کابل را با برق تنوير مى کرد. در بخش 

زراعت هم يك تعداد بندها و نهر ها احداث گرديد.

واقعات مهم دوران سلطنت حبيب اهللا خان بغاوت قبايل )ځدران، منگل و احمدزى( و 

هم قيام مردم قندهار بود که اين شورش ها، توسط دولت با تدبير عالى خاموش گرديد.

حادثة ديگر مقارن حکومت امير حبيب اهللا خان وقوع جنگ جهانى اول بود، درين 

وقت هيأتى از حکومت آلمان وارد افغانستان گرديد. لزوم دوستى دو مملکت را خاطر 

نيز شرکت  اتريش  و  عثمانى  دولت  نماينده گان  از  عديى  هيأت  اين  با  نشان ساخت، 

با آلمان  با دولت هاى )محور( يعنى کشورهايى که  افغانستان را  تا بدين وسيله  داشتند 

که  داشتند  هراس  آلمانى  هيأت  ورود  از  انگليس ها  و  نمايند  الحاق  بودند،  همدست 

مبادا افغانستان با دولت هاى محور ملحق گردد، بنا براين با روس ها معاهدة نمودند که به 

موجب معاهده مذکور افغانستان بى طرفى خود را در جنگ جهانى اول اعالن نمود.

امير در سال هاى اخير حکمروايى خويش مورد تنفر مردم، روشنفکران 
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و مشروطه خواهان قرار گرفته بود که به اين ترتيب، زمينه هاى سقوط حکومت وى 

مهيا گرديد.

در اواخر سال 1918م. امير با تمام درباريان خود براى تفريح از جالل آباد براى صيد 

ماهى به )کله گوش( لغمان رفتند و در آن جا در شام بيستم ماه فبرورى توسط شخص 

به  انتقال و در همان جا  به جالل آباد  امير  به قتل رسيد و جسد  فير تفنگچه  با  نامعلوم 

خاك سپرده شد.

  فعاليت داخل صنف

شاگردان به دو گروه تقسيم شوند. گروه اول در مورد چگونه گى به قدرت رسيدن 

امير حبيب اهللا خان و گروه دوم در رابطه به شخصيت موصوف باهم بحث نموده، نتيجة 

مباحثه را در صنف ارائه نمايند.

 سؤاالت

امير حبيب اهللا خان در کدام سال به سلطنت رسيد؟  .1

اولين جريده در کدام سال به نشرات آغاز و چه نام داشت؟  .2

اولين فابريکة برق آبى در کجا و به چه ظرفيت شروع به فعاليت نمود؟  .3

 فعاليت  بيرون از صنف

شاگردان در مورد ريفورم و اصالحات امير حبيب اهللا خان از بزرگان و اوليا معلومات 

حاصل و در صنف ارائه نمايند.
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درس شانزدهم

جنبش هاى مشروطيت

اندام  عرض  چگونه  مشروطيت،  جنبش هاى 

چه  با  و  بود  چه  آن ها  ومقاصد  اهداف  نمودند؟ 

سرنوشتى مواجه گرديدند؟ دراين درس شاگردان 

با اين مطالب آشنا مى شوند. 

 در شروع سلطنت امير حبيب اهللا خان براى نخستين بار، معارف مروج و نشر فرهنگ جديد 

آغاز گرديد. يك تعداد مکاتب محدود تشکيل و در بخش نشر فرهنگ جديد دو روزنامه 

منتشر شد و در مطبعه، چاپ کتب، آغاز گرديد.

جمع  خاطر  را  خود  انگليس،  با  ميالدى   1905 معاهدة  امضاى  از  بعد  اهللا خان  امير حبيب 

احساس مى نمود؛ اما به موجب اين قرار داد انگليس و روس در شروع جنگ جهانى اول هراس 

بودند، ملحق  متحد  آلمان  با دولت  يا ممالك که  قواى )محور(  با  افغانستان  مبادا  داشتند که 

ترتيب،  بدين  که  دادند  قرار  خود  تحت الحمايه  را  افغانستان  انگليس ها،  رو  همين  از  گردد؛ 

استقالل افغانستان سلب گرديد.

تصور  مردم  و  بوده  خوب  مقدار  يك  اهللا خان  امير حبيب  سلطنت  شروع  در  ادارى  وضع 

مى کردند که به زودى بهبود بيشتر خواهد يافت، اما بعدتر صالحيت هاى ادارى و زمام امور 

افغانستان به دست چند نفر محدود قرار گرفت. مراجع ادارى به فساد ملوث شد و فساد ادارى 
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به اوج خود رسيد و امير در عيش و عشرت دربار فرو رفته از اوضاع مملکت بى خبر بود. روند 

کند رشد و انکشاف جامعه، سلب استقالل، افزايش فساد ادارى، بى عدالتى و وضع ماليات کمر 

شکن بر مشکالت مردم، افزود.

روشنفکران از وضع بحرانى مملکت را رنج مى بردند و براى حل اين مشکل در صدد آن 

برآمدند تا مردم افغانستان را چطور نجات دهند؛ سرانجام، تصميم گرفتند تا مطلق العنانى دولت 

را به مشروطيت تعويض نمايند.

روشنفکران به دور اصالح طلبان دربار جمع شده و خواهان اصالحات يا ريفورم در داخل 

دولت شدند. روشنفکران دربار عبارت بودند از محمد ولى خان بدخشانى، ميرزمان خان، مير يار 

بيك خان دروازى، پادشاه مير خان لوگرى، نظام الدين خان ارغنديوال و لعل محمد خان کابلى. بعد 

نظام الدين خان  پادشاه مير خان،  لعل محمد خان،  مانند جوهر شاه خان،  يك دسته جوانان ديگر؛ 

با حلقة سياسى ديموکرات هاى خارج دربار يکجا شدند، کتب و جريده هاى  و مير زمان خان 

خارجى در اختيار ايشان قرار مى گرفت و به مسايل سياسى، اجتماعى و اوضاع داخلى و خارجى 

عالقه مى گرفتند.

يا  )راديکال ها(  روشنفکران  بين  در  بود.  گرديده  تبديل  روشنفکران  مرکز  به  ليسة حبيبيه 

ديگر  دستة  بودند.  هم  کودتا  خواهان  حتى  که  داشت  وجود  نيز  بنيادى  اصالحات  طرفداران 

روشنفکران خارج حلقة دربار و در ليسة حبيبيه فعاليت مى نمودند. روشنفکران دربار، روشنفکران 

مستقل و جدا از ليسة حبيبيه، با معلمان و کارمندان ليسة مذکور ائتالف نمودند و يك حزب 

سياسى به نام )جمعيت سرى ملى( را ايجاد کردند که مرام نامه حزب مذکور تبديل مطلق العنانى 

به حکومت مشروطه، حصول استقالل، معارف متوازن و نشر تمدن و فرهنگ جديد در افغانستان 

بود.

براى  از مؤسسان تقسيم گرديد و  به گروه هاى ده نفرى تحت رهبرى يکى  حزب مذکور 

جلسات  نمى شناختند.  را  خود  يکديگر  حزب  اعضاى  نگردد،  افشا  حزب  فعاليت هاى  اين که 

حزبى خيلى محرمانه شب هنگام به نام مهمانى توسط ريسان گروه ها داير مى گرديد و در جلسات 

راجع به امور حزب فيصله ها صورت مى گرفت و جلسات عمومى در فاصله هاى طوالنى داير 

66



شده و تصاميم جديد اتخاذ مى گرديد.

رئيس يکى از حلقه هاى عمدة حزب، تاج محمد خان بلوچ پغمانى، جوهر شاه خان غوربندى 

و ميرسيد قاسم خان لغمانى و اعضاى مسلمانان هندى حزب که همه معلمان ليسة حبيبيه بودند؛ 

در يکى از جلسات حزب فيصله نمودند تا نخست امير حبيب اهللا خان بدون اين که از موجوديت 

حزب آگاه گردد، تشويق شود تا خودش در پياده نمودن پروسة نشر فرهنگ و تأسيس معارف 

سرتاسرى راضى و همکارى نمايد. يك کاپى مرام نامة حزب نزد تاج محمد پغمانى موجود 

بود که با اسناد ديگر در منزل خود نگهدارى مى نمود. برادرش محمد شريف که از مخالفان 

افکار سياسى بوده و از طرف داران دولت محسوب مى گرديد، همراى تاج محمد خان در يك 

منزل رهايشى داشت او مصوبة مذکور را از بين اسناد تاج محمد خان به دست آورد و آن را به 

شخص امير حبيب اهللا خان تقديم کرد.

محمد عظيم  بود،  آباد  در جالل  تفريح  امير مصروف  هنگامى که  )1909م.(  زمستان  در 

معلم خصوصى شهزاده کبير خان، فهرستى  الدين  منهاج  فابريکة حربى و مال  خان کارمند 

شده  تهيه  گزارش  با  را  فهرست  الدين  منهاج  مال  و  نمودند  ترتيب  حزب  اعضاى  تمام  از 

به امير حبيب اهللا خان تقديم کرد و در گزارش چنين تذکر داده شده بود که هدف )حزب 

سرى ملى( کشتن امير و تأسيس حکومت مشروطه مى باشد و در کابل چنين شايعه بود که 

افشاگرى توسط هندى هاى داخل حزب صورت گرفته بود. مردم چنين استدالل مى نمودند 

که اعضاى هندى حزب مى خواستند نخست جنبش استقالل و مشروطه خواهى را خفه نمايند 

و دوم کشور افغانستان را به نفع انگليس ها عقب انداخته و امير را از تأسيس معارف و نشر 

فرهنگ جديد دلسرد بسازند و به حکم امير، چهل نفر از اعضاى حزب اعدام و تعدادى هم 

زندانى شدند. بعد از مدتى يك تعداد زندانيان آزاد شده، اما روشنفکران مشروطه خواه به کلى 

سرکوب نگرديده دوباره گروه هاى کوچکتر تشکيل نمودند که مخفيانه فعاليت مى نمودند.

محرر  لودى(  )عبدالرحمن  مشروطه خواهان  شدن  سرکوب  از  بعد  )1918م.(  سال  در 

سالگرد  در شب جشن  بود  )راديکال(  که شخص  مشروطيت  جنبش  عضو  و  سراج االخبار 

امير حبيب اهللا خان با تفنگچه يى در بام دوکان متصل کوچة قاضى )شوربازار( در انتظار موتر 
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حامل امير نشست )آن وقت شاه معموالً در شب هاى جشن و چراغان کابل بازار هاى ارگ و 

چوك شور بازار را عبور مى کرد( همين که موتر امير مقابل دوکان مذکور رسيد؛ عبدالرحمن 

باالى موتر امير فير نمود، مرمى به موتر اصابت کرد؛ اما موتر به سرعت گذشت و امير نجات 

يافت و فرداى آن شب عبدالرحمن لودى توسط قواى امنيتى گرفتار و در ارگ شاهى زندانى 

گرديد. امير مسئووليت اعدام او و همکاران اش را به گردن نگرفت.که بعد در سال )1919م.( 

عبدالرحمن لودى با ساير روشنفکران ديگر از زندان آزاد شده، منحيث ماموران دورة امانيه  در 

وظايف دولتى تقرر حاصل نمودند.

  فعاليت داخل صنف

مشروطيت  ايجاد  زمينه هاى  مورد  در  اول  شوند. گروه  تقسيم  دو گروه  به  شاگردان 

و گروه دوم در مورد اهداف اين جنبش باهم بحث نموده، نتيجة آن را در صنف ارائه 

نمايند.

 سؤاالت

1- جنبش مشروطيت را کى ها رهبرى مى نمودند؟

2- اعضاى برجستة جنبش مشروطيت را کدام شخصيت ها، تشکيل مى داد؟

3- امير حبيب اهللا خان چگونه از مرام جنبش مشروطيت آگاه شد؟

 فعاليت بيرون از صنف

شاگردان در صورت دسترسى به منابع و مآخذ راجع به عواقب ناگوار سرکوبى جنبش 

مشروطيت، معلومات حاصل نموده و آن را در صنف ارائه نمايند.
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بررسى فصل اول 
اما  بود،  گرديده  تقسيم  و  تجزيه  خارجى ها  مداخالت  اثر  به  طوالنى  مدت  براى  افغانستان 

تأسيس شد. زراعت و  افغانستان،  بابا مؤسس  در سال 1747م. دولت مرکزى توسط احمد شاه 

مالدارى که منابع اقتصاد افغانستان را تشکيل مى داد به کلى صدمه ديده بود، بعد از تحکيم دولت 

مرکزى دوباره بهبود يافت، توليد صنايع مروج که احتياجات روزمره مردم را مرفوع مى ساخت 

دوباره احيا شد. تجارت سر از نو رونق گرفت و وضع اقتصادى بهتر شد. تعليم و تربيه عنعنوى در 

مدارس و مساجد صورت مى گرفت و يك تعداد مدارس در سراسر افغانستان تأسيس گرديد.

از سال 1839 تا 1842 ميالدى افغانستان مورد تجاوز انگليس قرار گرفت و بعد از شکست 

انگليس در افغانستان در اثر بى اتفاقى برادران وزير فتح خان تا شروع سلطنت امير شيرعلى خان 

امير شيرعلى خان  اما در دوران سلطنت  بى نظمى و ملوك الطوايفى در کشور حکمفرما بود؛ 

دولت مرکزى تشکيل و قوة اجراييه که مشتمل بر صدراعظم و اعضاى کابينه و ادارات  دولتى 

بود تأسيس شده و نظام ادارى در افغانستان به وجود آمد.

معارف  به  عنعنوى  معارف  آمد.  وجود  به  اصالحات  صنايع،  مالدارى،  زراعت،  بخش  در 

دوم  سلطنت  عهد  در  يافت.  بهبود  اقتصاد  وضع  و  شد  تشکيل  اردو  گرديد.  تعويض  عصرى 

امير شيرعلى خان، انگليس ها براى بار دوم بر افغانستان تجاوز نمودند و شيرازة اداره و اصالحات 

فرو ريخت، ملوك الطوايفى دوباره روى کار آمد، بى نظمى حاکم و اقتصاد به رکود مواجه شد.

نفرى  هزار  اردوى يکصد  نخست  به سلطنت رسيد، وى  عبدالرحمن خان  امير  در 1880 

اداره دولت  افغانستان را تحت  بنيان گذاشت که تمام  تشکيل نموده و دولت مرکزى قوى 

به کار  را  افغانستان دسايس زيادى  امير و دولت  عليه  انگليس ها  داد،  قرار  مرکزى و واحد 

بردند تا باآلخره معاهدة ديورند را باالى امير تحميل و امضا نمودند که به موجب آن بعضى 

قسمت هاى افغانستان از پيکر آن جدا گرديد.

به معارف و نشر فرهنگ جديد توجه  اندازه يى  تا  امير حبيب اهللا خان  در دوران سلطنت 

به عمل آمد، اقتصاد بهبود يافت، راه هاى مواصالتى احداث، بند و نهرها اعمار گرديد. براى 

انتقاالت يك تعداد وسايط ترانسپورتى از يك کمپنى انگليسى خريدارى گرديد خط تيليفون 

بين کابل، جالل آباد و لغمان به کار افتاد. فابريکة نساجى با قوة بخار به کار افتاد، بند برق 

تنوير شهر کابل اعمار گرديد. يك مطبعه ساخته شد که چاپ کتاب ها  براى  السراج  جبل 

اندام  و جريده ها در آن صورت مى گرفت. قشر روشنفکر در دربار و مکتب حبيبيه عرض 

کردند که مرام آن ها تأمين دموکراسى و ايجاد نظام مشروطيت بود.
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فصل دوم

از استرداد استقالل تا پايان نظام جمهورى

1919- 1978 ميالدي

اهداف فصل   
اسـترداد   به خاطـر  استعمار  قيام هاى ملى در مقابل تجاوز و  با مفاهيم  1- آشنايى و معرفت 

استقالل؛

2- آشنايى با ماهيت نظامنامه و اصول نامه ها؛

3- آشنايى با نقش امان اهللا خان در استرداد استقالل کشور؛

4- آشنايى با اثرات سوء جنگ جهانى دوم بر افغانستان؛ 

5- آشنايى با پالن هاى عمرانى عصر صدارت سردار محمد داوود خان؛ 

6- آشنايى با قانون اساسى دهة دموکراسى و دست اوردهاى آن؛

7- آشنايى با عوامل تغيير رژيم از سلطنت به جمهوريت؛

8- توانايى تحليل ماهيت سياست هاى استعمار؛

و  افغان  جنگ هاى  در  نقشه  روى  انگليس ها  استقرار  نقاط  دادن  نشان  توانايى   -9

انگليس؛

10- توانايى استفاده از نقشه هاى تاريخى و اطلس ها؛

11- توانايى درك عوامل تغييرات سياسى؛



درس هفدهم

پادشاهى امير امان اهللا خان و نقش او در استرداد استقالل كشور
)فبروري 1919- جنوري 1929 م.(

چگونه گى  امان اهللا خان،  شخصيت 

موصوف  نقش  وى،  رسيدن  قدرت  به 

معاهدات  عقد  و  استقالل  استرداد  در 

موجب  که  انگليس ها  با  امانيه  دولت 

افغانستان  استقالل  شناختن  رسميت  به 

با  درس  دراين  که  اند  مطالبى  گرديد؛ 

آن ها، آشنايى حاصل مى نماييد.

قتل رسيد و  به  لغمان  فبروري 1919 در شکارگاه کله گوش  اهللا خان در 21  امير حبيب 

در روز دوم کشته شدن وي، نصراهللا خان برادر امير، در جالل آباد و امان اهللا خان پسرش در 

کابل اعالن سلطنت کردند؛ به اين ترتيب هم زمان در کشور دو حکومت به وجود آمد، چون 

عالقه و طرفداري مردم ودرباريان از امان اهللا خان زياد بود، موقف وي را نسبت به نصراهللا خان 

بنابرآن نصراهللا خان از ادعاي سلطنت دست کشيد و امان اهللا خان سلطنت  مستحکمتر ساخت 

خود را طي اعالميه هاي مفصل چاپي با اهداف و برنامه هاى خويش در رابطه به استقالل کشور 

به مردم افغانستان اعالم کرد، برخى از نقاط اعالمية پادشاهى امان هللا خان به شرح ذيل است:

»اي ملت معظم افغانستان! من هنگام شهادت پدر وکالت سلطنت را در کابل داشتم و اکنون 

به اصالت آن، بار سنگين امانت را متوکًال و معتصماً باهللا به عهده گرفتم. وقتي که ملت بزرگ 

من، تاج شاهي را بر سرم نهاد، من عهد بستم که بايستي دولت افغانستان؛ مانند ساير قدرت هاي 

مستقل جهان، در داخل و خارج کشور آزاد و مستقل باشد، ملت افغانستان در داخل کشور 

آزادي کامل داشته و از هرگونه تجاوز و ظلم محفوظ و مردم فقط بايد مطيع قانون باشند و 

امير امان اهللا خان
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بس. کار اجباري و بيگار در تمام رشته ها ممنوع و ملغاست. حکومت ما در افغانستان اصالحات 

خواهد نمود که ملت و مملکت ما بتوانند در بين ملت هاى متمدن جهان، جاي مناسب و مقام 

خود را حاصل نمايند. من در اجرات امور کشور مشورت را به حکم و شاورهم في االمر رهبر 

قرار خواهم داد. اي ملت عزيز و اي قوم باتميز در حفظ دين و دولت و ملت خود بيدار و در 

نگهباني وطن خويش هوشيار باشيد. من از خداوند )ج( براي شما و اهل اسالم و کليه بني نوع 

انسان خير و سعادت مي خواهم ...«.

قبل از اين که امان اهللا خان به قدرت برسد در قدم نخست با تعداد زيادى از مردم بار سوخ 

و منور کشور روابط را تأمين نموده بود. و دوم اين که امان اهللا خان خودش نيز با اصالحات و 

به حاکميت  اهللا خان  امان  اين که  از  پيش  نوآوري مي خواست. سوم  و  بود  تغييرات عالقه مند 

برسد، در زمان حاکميت پدر امکانات الزم اجتماعي و سياسي را در اختيار داشت.

تماميت  حفظ  و  بيگانه گان  از  کشور  استقالل  خواهان  خارجي  سياست  در  امان اهللا خان  امير 

ارضي بود. او در اجتماع بزرگ مردم کابل و قشون ساکن در پايتخت که در ميدان مرادخاني 

حاضر بودند، سوار بر اسپ بدون محافظين و سپاه در بين جمعيت داخل شد. در حالي که شمشير 

برهنه در کمر آويخته بود، نطق مشهور تاريخي خود را ايراد نمود. در اين نطق در مورد مسايل 

افغانستان و آزادي فردي در داخل کشور،  استقالل  از جمله  به عمل آمد، شاه  گوناگون بحث 

مساوات، برادري و برابري، آزادي ملت و تأمين عدالت و صداقت دولت جديد را مطرح ساخت. 

در اثناي ايراد بيانيه، صداى شادي و تهنيت از جمعيت حاضر در ميدان برخاست و به اين صورت 

دولت جديدي به ميان آمد که در ظرف ده روز از طرف مردم کشور مورد حمايت قرار گرفت.

تجاران،  مالداران،  دهقانان،  چون  مختلف؛  اقشار  و  طبقات  امان اهللا خان  امير  مشى  اعالم 

پيشه وران و روشنفکران را به حمايت دولت جديد برانگيخت؛ زيرا مواد مشى مذکور به خواسته 

هاي مردم و ملت مطابقت مي کرد. 

به سلسله اصالحات جديد معاش هر فرد عسکر که در ماه 12 روپيه بود به 20 روپيه افزايش 

يافت، دولت توجه خود را در آرامش و رفع مايحتاج سپاه که حافظ استقالل کشور بود، مبذول 

داشت. همين بود که اردوي شصت هزار نفري افغانستان در سرا سر کشور به پشتيباني از دولت 

جديد برخاست.

امان اهللا خان براي حصول استقالل، جهاد را اعالن نمود طبقات مختلف کشور براى تحقق اين 
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هدف متحد گرديده و باالخره در سيزده اپريل 1919م. افغانستان به رهبرى شاه امان اهللا خان 

اعالم استقالل کرد.

شاه امان اهللا از استقالل افغانستان به دولت انگليس اطالع داد، چون دولت برتانيا حاضر نبود 

از نفوذ استعماري خويش صرف نظر کند و استقالل افغانستان را به رسميت بشناسد، در جواب 

نامه فقط تسليت نامه يى مبني بر فوت پدرش فرستاد و از استقالل هيچ تذکرى به عمل نياورد.

امان اهللا خان به خاطر اين که موضوع به رسميت 

بنشاند  کرسي  به  را  افغانستان  استقالل  شناختن 

هند  مرز  مختلف  نقاط  در  را  افغاني  عساکر 

کسب  براي  و  ساخت  متمرکز  و  اعزام  برتانوي 

و  افغان  سوم  جنگ  افغانستان  سياسي  استقالل 

انگليس صورت گرفت. سوقيات نيرو هاي افغاني 

در جبهات سه گانة کشور )خيبر، پکتيا و قندهار( 

عليه تجاوز گران انگليسي آغاز گرديد.

الف( مذاكرة صلح راولپندي 18 اگست 1919 ميالدى
انگليس ها بعد از جنگ با افغانستان ترجيح دادند که با دولت افغانستان کنار بيايند و مسايل را 

در پشت ميز مذاکره حل کنند، لذا بعد از مبادلة يك تعداد مکاتيب بين حکومت ها  يك هيئت 

 Sir Grant صلح به رياست علي احمد خان وزير داخله عازم راولپندي شد و با سر گرانت

معاهده صلح  باآلخره  از چندين جلسه  بعد  و  نمود  اشتراك  کنفرانس  در  برتانيا  هيأت  رئيس 

راولپندى بين دولتين به امضا رسيد. مگر مفاد اين قرار داد به نفع انگليس و به ضرر افغانستان 

تمام شد.

ب( مذاكرة مونسوري 1920 ميالدى
از  افغانستان  دولت  بود،  رسيده  امضا  به  افغانستان  ضرر  به  راولپندي  صلح  کنفرانس  چون 

حکومت برتانيا امضاى يك معاهدة کامل به اساس حقوق مساوي را مطالبه نمود. باآلخره به 

تاريخ 9 مارچ 1920م. دولت انگليس از امير دعوت کرد تا هيأت افغاني را به مونسوري اعزام 

دارد. هيأت افغاني به رياست محمود طرزي وزير خارجه افغانستان و نمايندة برتانيا جلسات شان 

 را در مونسورى آغاز کردند. مذاکرات مذکور حدود سه ماه دوام نمود؛ اما نتيجه نداد و هيأت 

قصر داراالمان
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افغاني بعد از مذاکرات خسته کن و طوالنى بدون آن که کدام قراردادي امضا کرده باشد به 

کابل عودت نمود؛ ولى انگليس ها بعد ها ديدند که افغانستان با ممالك ديگر روابط ديپلوماتيك 

را آغاز کرده است بناًء  در پي آن شدند تا هيأت به افغانستان فرستاده و مذاکره را دوباره  از 

سر گيرند.

ج- معاهدة كابل 22 نوامبر 1921 ميالدى
هيأت برتانوي به سرکرده گي سرهنري دابس وارد کابل شد و مذاکرات خويش را با وزير 

خارجة افغانستان، محمود طرزي آغاز کرد. مذاکرات تقريباً يازده ماه طول کشيد، چون تقاضا 

و خواسته هاي هردو جانب در تقابل قرار داشت؛ نزديك بود که مذاکرات طوالني يازده ماهه 

انگليس استقالل  به امضا رسيد و دولت  نوامبر 1921  قطع شود. سرانجام، معاهدة کابل در 22 

افغانستان را  به رسميت شناخت و دولتين به تبادلة سفيران بين کابل و لندن موافقت کردند.

ايجاد دولت مستقل افغانستان در عرصة سياست خارجي ضربة مرگباري بر مواضع استعماري 

انگليس در شرق ميانه و شرق نزديك وارد کرد و در روند مبارزة تاريخي ضد استعماري در 

آسيا تأثيرات عميق وارد نمود.

  فعاليت داخل صنف
شاگردان به دو گروه تقسيم شوند. گروه اول راجع به اعالميه هاي شاه امان اهللا خان و گروه 

دوم در مورد چگونه گى و حصول استقالل کشور با هم گفتگو نمايند.

 سؤاالت
کدام عوامل باعث شد تا نصراهللا خان از ادعاي سلطنت دست بکشد و زمينه براي به   -1

قدرت رسيدن شاه امان اهللا خان مساعد گردد؟

در رابطه به اعالميه هاي شاه امان اهللا خان مختصر معلومات دهيد.  -2

3- استقال افغانستان بر اساس معاهده حاصل شد؟

 فعاليت بيرون از صنف
شاگردان راجع به شخصيت شاه امان اهللا خان از منبابع دست داشته شان معلومات را به دست 

آورده و آن را در صنف به ديگر همصنفان شان قرائت نمايند.
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درس هجدهم

استرداد استقالل كشور و جبهات سه گانه نبرد

و  افغانستان  استقالل  استرداد  با چگونه گى  دراين درس 

و  انگليس ها  شکست  به  که  نبرد  گانة  سه  جبهات  اهميت 

متارکه منجر شد آشنا مى شويد.

قبل از اين که در بارة جبهات استرداد استقالل در مقابل انگليس يادآورى کنيم، تذکر يك 

مطلب ضرورى است و آن اين که ما تنها استرداد استقالل را منحصر همين جبهات سه گانه مقيد   

نسازيم. حقيقت روشن اين است که در استرداد استقالل هر منطقه در مقابل انگليس به يك 

سنگر حفظ استقالل و دفاع تبديل شده بود، مگر شکست قطعى به همت و فداکارى آن عده 

افغان ها به عمل آمد که تحت رهبرى دولت امانى در جبهات مذکور مى جنگيدند.

دولت امانى از آغاز زمامدارى خود به حکمرانان انگليسى در هند خاطرنشان ساخت که 

اعليحضرت  خواهد،  نمى  قبلى  معاهدات  تحت  را  ارتباطات  تداوم  افغانستان  جديد  دولت 

امان اهللا خان در سوم مارچ مکتوبى را به نائب الحکومة انگليسى در هند الرد چلسفورد فرستاد. 

افغانستان  نامه ذکر شده بود که در معاهدة 1905م. تجديد نظر صورت گرفته و استقالل  در 

توسط انگليس ها به رسميت شناخته شود. دولت امانى بدون اين که به جواب مکتوب مذکور 
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با  با اتحاد شوروى نو تأسيس، و توسط شوروى  منتظر بماند، با يك عده کشور ها و از جمله 

دولت هاى اروپايى ارتباطات خويش را تأمين نمود. همزمان به آن، آماده گى جنگ استقالل را 

عليه انگليس آغاز کرد. در اين اثنا شوراى دفاع از کشور تشکيل گرديد و براى حمالت قاطعانه 

در جنوب، جنوب غرب و شرق افغانستان آماده گى روى دست گرفته شد.

جبهة شرق: تالش ها براى استرداد استقالل کشور از ابتداى زمامدارى دولت امانى آغاز 

گرديده بود، مگر در ماه اپريل کوشش هاى منظم قوت هاى افغانى قويتر و سريعتر شد. نخستين 

حرکت قواى افغانى در سنگر شرقى با رسيدن سپه ساالر صالح محمد خان و قوت هاى منظم آن به  

جال ل آباد شروع شد. همزمان، قوت هاى مردمى و جوانان داو طلب به اين صفوف پيوستند.

در سنگر شرقى در سوم ماه مى،  جنگ با يك حملة ناگهانى قوت هاى افغانى آغاز گرديد. 

اين حمله آن قدر نيرومند و سريع بود که فضاى ترس را در ميان لشکر هاى انگليسى ايجاد کرد 

و انگليس ها به  عقب نشينى مجبور شدند. قواى افغانى در طى يك هفته جنگ قواى انگليسى 

را از کنار ننگرهار تا پيشاور طورى عقب زدند که توان بازگشت در آن ها باقى نماند. در دهلى 

و لندن سياسيون و نظاميان انگليس حمالت ناگهانى و فتوحات پى در پى افغان ها را سرآغاز 

شکست بزرگ براى منافع انگليس ها در آسيا تلقى کردند، از اين رو، حمالت متقابل را آغاز 

نمودند آن ها از تمام امکانات زمينى و هوايى خود استفاده کردند و به وسيلة بمباردمان سنگين، 

مورا ل قواى شکست خورده خود را تقويه کردند و به اين ترتيب جلو، پيشروى قواى افغانى 

از يك طرف  انگليس ها  نشينى مجبور ساختند.  به عقب  تورخم  تا سرحد  را  را گرفته و آن ها 

راه هاى لوژستيکى را مسدود ساخته و از طرف ديگر، شهر هاى جالل آباد و کابل را به گونه 

بمباردمان کردند که تعدادى زيادى از اطفال و سالخورده گان که در شهرها باقى مانده بودند 

به شهادت رسيدند. اين بمباردمان آن قدر شديد و سنگين بود که يك عده از ماموران بلندرتبة 

دولت امانى درخواست نمودند تا پايتخت را از کابل به يك جاى مصون انتقال داده شود؛ مگر 

اعليحضرت امان اهللا خان اين پيشنهاد را نپذيرفت و رهبرى جنگ را تا مرحلة پيروزى از کابل به 

عهده گرفت.
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جبهة جنوب شرق: سوقيات جبهة جنوب شرق کشور تحت رهبرى سپه ساالر محمد 

نادرخان پيشبرده مى شد، به اساس فيصلة دولت امانى، سپه ساالر محمدنادر خان با قواى منظم 

در بيست و چهارم ماه اپريل به گرديز رسيد. در گرديز جوانان داوطلب از اقوام مختلف به 

دور نادر خان جمع شدند. سپه ساالر محمدنادر خان براى تنظيم و ترتيب قواى خود براى دو 

نقارة استقالل به صدا درآمد  باقى ماند. در چهاردهم ماه مى،  در تمام پکتيا  هفته در گرديز 

و قواى افغانى به سنگر هاى انگليس حمله کردند. انگليس ها به شکست مواجه شده، مراکز 

نظامى خود را يکى پى ديگر از دست مى دادند. قوت هاى افغانى قلعة تل، وانه و تمامى مراکز 

نظامى انگليسى را تصرف کردند. مگر  در اثر حملة قاطعى که در 26 ماه مى،  به وقوع پيوست، 

دشمن توان و اميد خود را از دست داد، بنا بر آن  انگليس ها در سوم ماه جون از دولت امانى 

خواهان متارکه و آتش بس شدند.

جبهة جنوب: در جنوب کشور سوقيات تحت رهبرى اعتمادالدوله سردار عبدالقدوس 

خان پيش برده مى شد و براى جنگ استقالل، مردم مناطق مختلف حوزة جنوب در حالت 

آماده باش و منتظر امر مرکز بودند. اعتمادالدوله براى تنظيم امور جنگ با انگليس ها از کابل 

به مقصد قندهار حرکت نمود. در زمان ترك کابل تعداد محدود با او همراه بودند، مگر تا 

ميدان وردك و غزنى تعداد لشکر مردمى اعتمادالدوله به هزاران نفر رسيد. با ورود به قندهار، 

جوانان داوطلب با ايشان يکجا شدند و تعداد لشکر به ده ها هزار تن رسيد.

محافظين  بر  انگليسى  عساکر  که  نبود  تکميل  قوت ها  تنظيم  و  ترتيب  هنوز  قندهار،  در 

افغانى در سپين بولدك و پشين حمله ناگهانى نموده و در يك جنگ نابرابر محافظين افغانى 

به شهادت رسيدند. با شنيدن اين خبر، مردم قندهار به شمول جوانان داوطلب احساساتى شده 

و به  سردار عبدالقدوس خان اين موقع را ندادند تا قوت هاى خود را ترتيب و تنظيم کند؛ بنابر 

اين بدون تأخير در 26 ماه مى  باالى مراکز نظامى دشمن هجوم بردند؛ مگر عساکر انگليسى 

قبل از آن که در مقابل شمشير افغانان مقاومت کنند، پيش از اين، مراکز خود را تخليه کرده 

بودند. 

77



کويته  شهر  تا  و  کردند  تصرف  را  انگليس ها  مستحکم  سنگر هاى  متواتر  افغانى  قوت هاى 

تمام منطقه را از موجوديت دشمن پاك سازى نمودند. وقتى که افغان هاى فاتح به شهر کويته 

رسيدند، انگليس ها از دولت امانى  درخواست متارکه و آتش بس نمودند و در سوم ماه جون 

آتش بس در بين دولتين بر قرار شد و همزمان با آن روند ديپلوماتيك پذيرفتن استقالل افغانستان 

آغاز گرديد. 

  فعاليت داخل صنف
شاگردان به دو گروه تقسيم شوند. گروه اول راجع به محاذ سه گانه و گروه دوم در مورد 

پاليسى انگليس در قبال افغانستان با هم بحث کنند.

 سؤاالت
نقش نادرخان را در پيشرفت محاذ پکتيا چگونه ارزيابى مى کنيد؟  .1

صالح محمد خان در کدام جبهه توظيف گرديده بود و چه دست آورد داشت؟  .2

قلعة تل چگونه فتح شد؟  .3

 فعاليت  بيرون از صنف
شاگردان از روى منابع ومآخذ، راجع به پيامدها و عواقب نبرد هاى جبهات سه گانه معلومات 

حاصل و در صنف ارايه نمايند.
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درس نزدهم

اصالحات و ريفورم )1921 – 1928 م.(

اصالحــات و کارکردهــاى عمــدة 

دولت امير امان اهللا خــان، مطالبى ا ند که 

دراين درس به آن آشــنا مى شــويد.

حصول استقالل سياسي افغانستان در سال 1919 ميالدي مصادف به 1298 هـ .ش. منحيث 

واقعة بزرگ تاريخي بر اوضاع سياسى اجتماعي، اقتصادى و فرهنگى کشور تأثير عميق گذاشت 

و افغانستان وارد يك مرحلة جديد گرديد. از آن جاى که شاه امان اهللا خان از محبوبيت زياد در 

بين اکثريت مردم برخوردار بود با پشتيباني و حمايت آن ها به آوردن يك سلسله اصالحات 

اقدام نمود. اين اصالحات و تحوالت شامل دو مرحله بود:

که  افغانستان  مردم  مرحله  در اين  کرد.  دوام   1924 الي   1919 سال  از  که  نخست  مرحلة 

خواهان  پيشرفت بودند از اصالحات جديد استقبال نمودند.

مرحلة دوم اصالحات که از 1924 الى ختم نظام امانى را در بر مى گرفت بنا بر يك سلسله 

عوامل داخلي و خارجي جنبه عملى پيدا نکرد. شاه امان اهللا خان مي خواست به زودترين فرصت 

گاه ها،  تفريح  و  عمارات،  و  قصرها  شهر ها،  داشتن  بر  مبنى  انکشافى  و  عمرانى  برنامه هاى 

فابريکه ها و مردم  آراسته با تمدن و فرهنگ جديد داشته باشد. موصوف در پرتو همين اهداف 

و رسيدن به آن بدون در نظرداشت واقعيت ها و وضعيت فرهنگى جامعه از عجله و شتابزده گي 

کار گرفت که عواقب ناگوار را در قبال داشت.

محمود طرزى
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يکي از تحوالت بسيار مهم مرحلة اول اصالحات، تصويب نخستين قانون اساسي افغانستان 

در سال 1923م. در لوية جرگه )882 (نفري در جالل آباد بود که بعد اين قانون در لويه جرگه 

پغمان در سرطان سال 1924 تأييد و توشيح گرديد.

نظام شاهي  امان اهللا خان شمرده مى شد،  برنامة اصالحات  اساسي که نخستين قدم در  قانون 

مشروطه را تثبيت و مهمترين اصالحات در زمينة اقتصادي بود؛ چون در نتيجة جنگ در برابر 

انگليس ها به خاطر استقالل کشور در 1919م. خزانة دولتي کشور به طور کامل تخليه گرديده 

بود. ضرور بود که ذخاير پولى که بدون آن عملي کردن هيچ يك از اصالحات و انکشافات 

برنامه هاى  و  امان اهللا خان ريفورم  منظور شاه  به وجود آيد. روى همين  نبود،  در کشور ممکن 

اصالحات اداري و مالي را آغاز کرد.

امور مالي و اقتصادي
شاه امان اهللا خان در مرحلة نخست تطبيق اصالحات، به موانع روبه رو نگرديد. موصوف فشار 

تحميل ماليات را بر ملت تخفيف بخشيد. ماليات اراضي را از جنس به نقد عوض نمود و تمام 

افراد ماليه دهنده به گونه مستقيم و بدون وساطت خان و ملك با دفاتر مالي دولت در ارتباط 

شدند، براي ماليه مواشي قانونى به نام »محصول مواشي« وضع شد.

براي تنظيم امور مالى ادارات، در کابل مکتبى به نام »اصول دفتر دارى« ساخته شد که فارغان 

آن به صفت ماموران مالية کشور گماشته مى شدند و به اين ترتيب امور حسابي کهنة دولت به 

به حکومت هاى  فارغان آن  تأسيس شده و  تبديل شد. مکتب حکام در مرکز  سيستم عصري 

محلي مقرر مى شدند.

نتيجة اين ريفورم  نيز وسعت يافت، تعدد تعرفه هاى گمرکى داخلي لغو شد و در  تجارت 

و  آمد  وجود  به  تجارتي  معامالت  و  شرعي  محاکم  گرديد،  تسريع  داري  سرمايه  انکشاف 

شرکت ها و کمپنى هاى تجارتي در کابل تأسيس شد.

دولت امانيه در صدد ساختن فابريکه ها و تمديد خط آهن در افغانستان شد و با دو شرکت 

جرمني و فرانسوي قراردادهايى صورت گرفت که طبق آن در ده سال خط آهن از جنوب به 

شمال افغانستان امتداد مى يافت.

تمديد لين تيلگراف و تيليفون از مرکز به واليات کشور زير دست گرفته شد، استيشن هايي 

در پغمان، جالل آباد و قندهار زير کار قرار گرفت، کارخانه هاي ترميم موتر و پرزه سازي، 

مزار  و  قندهار، هرات  نجارى در  و  پنبه، روغن کشى   بافي،  پارچه  نختابي،  صابون، عطريات، 
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شريف تأسيس شد. پوسته هوايي داخلى بين کابل و مزارشريف، و پوستة خارجى بين اتحاد 

شوروى و افغانستان، ايران و ترکيه ايجاد گرديد. بند غازي و بند سراج غزني تکميل شد. براى 

استخراج معادن الجورد بدخشان، نفت هرات، زغال سنگ، گوگرد، سرب، ابرك، تباشير 

وغيره برنامه روي دست گرفته شد؛ هم چنان؛ پالن تأسيس فابريکة ذوب آهن تحت بررسى 

قرار گرفت.

در نتيجة اين ريفورم، عايدات دولت نسبت به سابق بيشتر از دو چند باال رفت و ساالنه از 

80 به 180 ميليون روپيه افزايش يافت؛ هم چنان سيستم واحد اوزان متريك به وجود آمد و 

واحد پول از روپيه به افغانى عوض شد.

اداره
دولت از همه بيشتر متوجه تحکيم ثبات و وحدت ملي افغانستان گرديد. و اين وحدت 

ملي بر محور برادري، تساوى حقوق اتباع افغانستان استوار بود. مطابق ماده هشت قانون اساسي 

همة افرادى که در افغانستان زنده گى مى کنند صرف نظر از مسايل ديني و مذهبي تبعة کشور 

گفته مي شوند نظام سياسي و دولت از آزادي هاى شخصي افراد حمايت مى کند. هيچ کس 

بدون امر شرعي و مجوز قانونى توقيف و مجازات نمى شود. تبعيض از نظر نژاد، مذهب و قبيله 

از بين رفته و به تمام ملت حق مساوي داده شد.

امانيه جهت  به سه قواى. )اجراييه، مقننه و قضائيه( تقسيم گرديد. دولت  دستگاه دولت 

دفاع از حريم کشور، قواي هوايي را تشکيل داد که مشتمل بر 11 طياره مى گرديد و 65 نفر 

ايتاليا اعزام گرديدند. يك عدة ديگر  شاگرد براي تحصيل درين رشته به روسيه، فرانسه و 

فابريکة حربي  فرستاده شدند.  ترکيه  و  اتحاد شوروي  به  نظامي  براي تحصيل در رشته هاى 

کابل تقويه گرديد ومهمات جنگي وارد شده؛ مانند: توپ هاي دافع هوا و موتر هاي زره پوش 

در اختيار قواي نظامى قرار گرفت.

در کابل ادارة راديو ساخته شد و شهر با برق تنوير گرديد. از نظر صحي در کابل و واليات 

شفاخانه هاي ملکي و نظامي ايجاد شد و در مرکز شفاخانة مستورات و در پغمان سناتوريم 

و  روانى  بيماران  رهايش  براى  جاى  و  شد  وارد  کابل  به  اکسيرى  هاي  ماشين  شد.  ساخته 

دارااليتام  تأسيس گرديد.

معارف و امور فرهنگي
طبق مادة 68 قانون اساسي، معارف، رايگان و اجباري گرديد، تعداد زياد مکاتب در مرکز 

تأسيس  امانيه  ليسه  حبيبيه،  مکتب  بر عالوة  پايتخت  در  بنياد گذاشته شد.  و واليات کشور 
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گرديده. اولى به کمك فرانسوي ها و دومي به همکاري آلماني ها به وجود آمدند.

هم چنان در مرکز و واليات کشور اضافه تر از 322 باب مکتب و يك باب دارالمعلمين در 

هرات ساخته شد. تعداد شاگردان ابتدايي تا سال 1927م. به 51 هزار نفر رسيد. در دورة ثانوي 

و مسلکي سه هزار متعلم تحصيل مي کردند و صدها نفر محصل به کشور هاي اتحاد شوروي، 

جرمني، فرانسه، ايتاليا و ترکيه براي تحصيل فرستاده شدند.

در  است.  معروف  عامه  کتابخانة  به نام  امروز  که  شد  تأسيس  ملي  کتابخانه  يك  هم چنان 

ايجاد شد و سيزده جريده و  تياتر در پغمان  اين کارها يك سينما در شهر کابل و يك  کنار 

ارشادالنسوان، جريدة  مانند جريدة  مى شد؛  منتشر  واليات  و  کابل  در  دولت  به مصرف  مجله 

اتحاد مشرقي، روزنامة افغان، مجلة معارف، جريدة امان افغان، جريدة بيداري، روزنامة حقيقت 

وغيره... مطبوعات داخلي آزاد شد و براي نشر جريده و روزنامه هاي شخصي، زمينه مساعد شد 

که مي توان به گونة مثال از جريدة انيس، نسيم سحر و نوروز نام برد.

 

  فعاليت داخل صنف
شاه  اقتصادي  و  مالي  اصالحات  به  راجع  اول  گروه  شوند.  تقسيم  گروه  دو  به  شاگردان 

امان اهللا خان و گروه دوم راجع به اصالحات ادارى نام برده بين هم گفتگو نمايند.

 سؤاالت
اصالحات امان اهللا خان شامل چند مرحله بود؟ هر مرحلة آن را با تذکر تاريخ آن بيان   .1

داريد.

شاه امان اهللا به کدام هدف اصالحات را آغاز کرد؟  .2

نخستين قانون اساسي افغانستان در کدام سال و در کجا به تصويب رسيد؟  .3

از نظر تشکل اداره، دولت اماني بر کدام قوا استوار بود؟  .4

در اصالحات فرهنگي امان اهللا خان کدام کارها در عرصة معارف صورت گرفت، آن را   .5

مختصر شرح دهيد؟

 فعاليت بيرون از صنف
در  آن را  و  حاصل  معلومات  امان اهللا خان  شاه  زمان  فرهنگى  اصالحات  به  راجع  شاگردان 

صنف ارئه نمايند.
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درس بيستم

سفر اروپايي شاه امان اهللا خان غازي )1927م./ 1306 هـ .ش.(

به  بطه  را  در  العمل ها   عکس  آورد ها،  دست  امان اهللا خان،  شاه  سفر  ضرورت 

سفر وى سو استفادة نيروهاى فرصت طلب از غيابت طوالنى شاه، مفاهيمى  اند که 

دراين متن پيرامون آن معلومات ارائه شده است.

شاه امان اهللا غازي در سال )1305 هـ .ش.( در مجلس عالي وزراء و شوراي دولت کمبود 

سامان آالت و وسايل پيشرفت، ترقي و عصرى کردن افغانستان را مورد غور و بحث قرار داد 

که بايد بزرگترين و بهترين سامان آالت براي پيشرفت معارف، مطبوعات، عمرانات، مخابرات 

جديد، صنعت و زراعت افغانستان از ممالك اروپايي خريداري و مهيا گردد و براي اين کار 

اشخاص مسلکى و کار فهم  انتخاب و در فرصت مناسب به جانب اروپا اعزام گردند.

مجلس وزرا تصويب نمود که براي برآورده ساختن اين همه مقاصد علمي و فني خود شخص 

شاه غازي رياست هيأت را عهده دار شود؛ زيرا نام برده بزرگترين و منورترين مرد معارف خواه 

بود. و هم از طرف ديگر، چون از سال )1301 هـ . ش( به بعد دعوت نامه هاي رسمي از طرف 

چندين کشور مواصلت و خواهش شده بود که پادشاه افغانستان از کشور هاي شان ديدن نمايد. 

همين بود که شاه امان اهللا خان همراه با ملکه ثريا و اعضاي عالي رتبة دولت، عازم اروپا گرديدند 

و در اوايل برج دسامبر سال 1927م. مطابق ماه قوس )1306 هـ .ش.( بعد از مراسم وداعيه از 

کابل به جانب قندهار حرکت نمود و آنجا مورد پذيرايي گرم مردم. قندهار قرارگرفت؛ سپس 

به طرف چمن و بعد از راه کويته به شهر کراچي مواصلت نمودند. در جريان اقامت در کراچى 
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از ميدان هوايي و فابريکة ترميم طياره، ديدن به عمل آورد. طبق برنامه يى رسمي عازم بندر 

بمبئي گرديدند. چون شخص شاه با زبان هاي ترکي و فرانسوي آشنايي داشت تعداد ترجمان ها 

نيز با ايشان همراه بودند و  هم چنان سفيران و نماينده گان افغانى در خارج کشور مطابق پروگرام 

و برنامه يى وظايف معين داشتند که از اين لحاظ به کدام مشکل مواجه نگردند.

شاه امان اهللا خان بعد از رسيدن به بمبئي از طرف مسلمانان، افغان هاي مقيم هند و هندو ها که 

به دو طرف جاده ها صف بسته بودند با صدا هاي بلند، )غازي پادشاه زنده باد( استقبال شد و 

مردم آن قدر جذبات از خود نشان دادند که انگليس ها را سخت پريشان ساختند به خاطرى که 

شاه امان اهللا خان در جهان اسالم از محبوبيت خاص برخوردارد بود. شاه غازي در تمام گفتار هاي 

خود از آزادي مردم هند و ساير ملل محروم از استقالل صحبت مى نمودند. شاه امان اهللا خان در 

جريان اقامت شان در هند به مردم آن کشور چنين خطاب نمود: »آزادي بخشيده نمي شود؛ بلکه 

به نيرو و ضرب شمشير به دست آورده مى شود«.

سفر  مصر  به  آن جا  از  و  عدن  به  هند،  انجمن هاى  و  زعما  با  ديدار  از  بعد  امان اهللا خان  شاه 

نمودکه از طرف فواد اول پادشاه مصر و مردم آن کشور استقبال گرديد. بعد از ديدن و مشاهده 

آبدات تاريخي آن کشور به اسکندريه رفت و از طريق بحيره مديترانه عازم ايتاليا شد، در روم 

پذيرايى خوبى از امان اهللا خان صورت گرفت و با ويکتور امانيول پادشاه، ملکه و وليعهد ايتاليا  

شد. مالقات کارى نمود. پادشاه ايتاليا در نطق خود کار هاي خسته گي ناپذير شاه امان اهللا خان را 

توصيف و تمجيد کرد و خواستار روابط دوستانه با افغانستان شد و شاه امان اهللا بعد از ايتاليا جانب 

فرانسه را در پيش گرفت که از طرف رئيس جمهور فرانسه استقبال گرم شد و در آن جا پيرامون 

موضوعات مورد عالقه؛ از قبيل خريداري طيارات، تفنگ، مهمات و پذيرفتن محصالن افغاني 

جهت فراگرفتن تحصيالت در فرانسه، اعزام معلمان اليق به مکتب استقالل و ادامة همکاري در 

قسمت حفريات باستان شناسي و ساير ضرورت هاي علمي و تخنيکي توافق صورت گرفت و هم 

از دولت فرانسه تقاضا گرديد تا يك موزيم در کابل به سليقة فرانسوي اعمار و تأسيس گردد. از 

بزرگترين افتخاراتي که شاه امان اهللا خان در سفر فرانسه حاصل کرد اين بود که شاروال پاريس 

در مورد چنين اظهار نمود: »تحفة قابل شأن شما را نداريم که تقديم کنيم؛ از اين رو شهر پاريس 

را خدمت تان تقديم مي کنم.« و ديگر اين که چپرکت خوابگاه ناپليون را جهت استراحت شاه 

امان اهللا خان گذاشتند.

شاه امان اهللا خان از آن جا به بروکسل، بلژيك و سويس سفر نمودند؛ سپس عازم آلمان شدند 

و در آن جا از طرف رئيس جمهور آلمان )پاول فن هندنبورگ( و اراکين دولت پذيرايي گرديد. 
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و هم چنان در کشور آلمان از دهمين سالگرد استقالل افغانستان تجليل به عمل آمد و يك 

فروند طياره از طرف کشور آلمان به شاه امان اهللا خان هديه داده شد.

شاه امان اهللا خان بعد از سفر آلمان به انگلستان رفت و در آن جا از طرف پادشاه انگليس 

)جارج پنجم( و ملکة آن کشور استقبال و پذيرايى گرديد و امان اهللا خان در لندن قواي هوايي 

ديدن  نيز  ديگر  بعضي محالت  و  پوهنتون آکسفورد  از  همچنين  نمود؛  مشاهده  را  انگليس 

نمود که از طرف پوهنتون مذکور دکتوراي افتخاري حقوق براي شاه اعطا گرديد. اين اولين 

شخصيت افغاني بود که به اخذ دکتوراي افتخاري حقوق، نايل آمد.

شاه امان اهللا خان به تعقيب سفر انگلستان به روسيه شوروى سفر نمود و انگلس ها با اين سفر 

شاه مخالف بودند که نبايد امان اهللا خان با روسيه مناسبات دوستي داشته باشد. شاه امان اهللا خان 

در روسيه از طرف رئيس جمهور )کالنيين( و ديگر اعضاي عالي رتبه دولتي مورد استقبال 

گرم قرار گرفت و اين اولين قهرمان افغان بود که در روسيه شوروي به گرمي استقبال شد. در 

نتيجه اين سفر يك سلسله معاهدات سياسي، فرهنگي و اقتصادي عقد گرديد.

شاه جوان در پايان سفر روسيه به طرف ترکيه حرکت کرد، در ترکيه از طرف مصطفي 

دولتي  اراکين  ديگر  و  صدراعظم  انيونو  عصمت  و  ترکيه  جمهور  رئيس  )اتاترك(  کمال 

استقبال گرديد. در اين سفر هردو کشور خواهان استحکام دوستي، تحکيم روابط سياسي، 

تجارتي و فرهنگي گرديدند.

شاه امان اهللا خان بعد از ديدار يازده کشور آسيايي و اروپايي اراده سفر به کشور ايران نمود، 

که بعد از مواصلت به تهران از طرف رضاه شاه پهلوي پذيرايي گرم شد. شاه و ملت ايران به 

کارنامه هايى که شاه امان اهللا خان که در مدت 9 سال زمام داري انجام داده بود به ديده قدر 

ايران معاهدات بين هردو کشور به امضا رسيد. مشکالت سرحدي  مى ديدند و هم چنان در 

که بين ايران و ترکيه موجود بود به اثر سعي و کوشش او رفع گرديد. شاه بعد از سفر ايران 

دوباره به افغانستان عودت نمود.

ديدار شاه امان اهللا از دو کشور اسالمي )ترکيه و ايران( و کشور هاي اروپايي براي افغانستان 

اهميت زياد داشت که در نتيجه موقف افغانستان مستحکم و اعتبار آن در عرصة بين المللي 

بلند رفت. تماس هاي نام برده با رهبران دولت هاى اروپايي و آسيايي نشان دهندة آن بود که 

افغانستان به عنوان يك کشور مستقل مى تواند با تمام کشور هاي جهان رابطه دوستانه را بر 

اساس برابري و احترام متقابل برقرار سازد.

ديدار شاه امان اهللا خان از اتحاد شوروي، عقد قرارداد ها با ترکيه و ايران نشان داد که تالش 

هاي انگليس ها به منظور تأمين نفوذ مجدد آن ها در افغانستان نقش بر آب گرديد. او در اين 
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سفر موفق شد توجه محافل برخي از کشور هاي اروپايي را به امکانات وسيع همکاري اقتصادي 

به افغانستان جلب کند.

ملکه ثريا خانم امير امان اهللا خان که يکى از زنان نامور افغانستان مى باشد در اين سفر اروپايى 

شاه جوان را همراهى نمود. ملکه ثريا سومين دختر محمود طرزى، زن فاضل، عالم، سخنور، 

امان اهللا خان  شهزاده  با  شمسى   1293 سال  در  سخنور  زن  اين  بود.  دوست  مردم  و  دانش پرور 

ازدواج نمود. ملکه ثريا يکى از مشوقين امير امان اهللا در انتشار فرهنگ و تمدن جديد، تأمين 

حقوق و آزادى نسوان و اعتال و ترقى کشور بوده است؛ چنان چه يکى از خبرنگاران و نمايندة 

مجله )هوهلو( فرانسوى در جريان اقامت امير امان اهللا خان و هيأت همراه او در فرانسه که با ملکه 

ثريا مالقات و مصاحبه نموده بود چنين مى نگارد:

»من با خيلى از ملکه ها و زنان درجه اول مالقات و مصاحبه کرده ام، کمتر زنى را به متانت، 

ذکاوت و معلومات ملکه افغانستان ديده ام. ازاين مالقات مرا يقين حاصل شد. محيط افغانستان 

دنيا            مترقى  ممالك  با  همدوشى  و  ترقى  گونه  هر  قابل  و  مستعد  مى پروراند،  ملکه  چنين  که 

مى باشد«.

سفر شاه امان اهللا خان مدت شش ماه طول کشيد. اين سفر از يك طرف پيامد هاي خوب 

ادارة مملکت  امنيت کشور،  غيابت طوالني شاه  اثر  از  از جانب ديگر،  افغانستان داشت  براي 

گسسته و زمينه خوب تطبيق پالن هاي مخالفين مساعد گرديد. به همين علت بود که عواقب 

ناگوار و خسارات هنگفتي براي افغانستان به بار آورد.

  فعاليت داخل صنف
شاگردان به دو گروه تقسيم شوند. گروه اول راجع به علل سفر شاه امان اهللا خان به اروپا و 

گروه دوم راجع به دست آورد ها و نتايج آن سفر بين هم بحث نمايند.

 سؤاالت
سفر اروپايى امان اهللا خان چند ماه طول کشيد و به کدام کشور ها سفر نمود؟  -1

راجع به استقبال شاه امان اهللا خان در هند مختصر معلومات دهيد.  -2

علل دسايس عليه شاه امان اهللا خان چى بود؟  -3

 فعاليت بيرون از صنف
شاگردان از روى منابع و مآخذ  راجع به پيامد هاي سفر شاه امان اهللا خان به اروپا مطلبى تهيه 

و در صنف ارايه نمايند.
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درس بيست و يکم

عكس العمل در برابر اصالحات

چرا اصالحات شاه امان اهللا خان به عکس العمل مواجه گرديد، 

عوامل داخلى و خارجى تا کدام حد در آن نقش داشت؟ دراين 

درس پاسخ اين سؤال ها را درمى يابيم.

غازى  رهنمايى  تحت  افغانستان  مردم  قربانى هاى  نتيجة  در  که  کشور  استقالل  استرداد 

امان اهللا خان حاصل گرديد، پيروزى بزرگى عليه استعمارگران انگليسى بود. افغان ها، توانستند 

دولت جوان و مستقل افغانستان را تشکيل دهند، کشور ما که از يوغ استعمار آزاد گرديده بود 

ضرورت به اصالحات و تحول در همه عرصه ها )اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى وغيره( داشت 

از اين رو، شاه امان اهللا خان زمانى که امور مملکت را به دست آورد، دست به اصالحات زد تا 

بتواند کشور را در قطار ممالك پيشرفتة جهان قرار دهد. اصالحات و ريفورم آغاز گرديد و 

مورد قبول اکثريت افغان ها قرار گرفت، ولى عده يى از مردم نظر به تحريك انگليس ها در قبال 

اصالحات عکس العمل هاى منفى نشان دادند. چون انگليس ها مى خواستند با ايجاد اغتشاشات 

داخلى دولت جوان افغانستان را ضعيف ساخته و از بين ببرد.
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انگليس ها از سياست )تفرقه انداز و حکومت کن( کار گرفتند و در بعضى مناطق دستگاه هاى 

قانون جديد  با مخالفت مردم منگل مواجه شد. تصويب  قانون جزا  افتاد.  به کار  جاسوسى آن 

به  پکتيا  سمت  در  روحانيون  از  داشت.تعدادى  پى  در  را  مذهبى  حلقه هاى  العمل هاى  عکس 

مخالفت مباردرت ورزيدند . در سال 1304 هجرى شمسى مصادف به 1925 ميالدى امان اهللا خان 

کوشش نمود تا از راه گفتگو و مفاهمه موضوع را حل نمايد و هيأت و مال امامان مساجد را به 

پکتيا اعزام نمود تا روحانيون را قانع سازد، ولى آن ها نپذيرفتند همين بود که مخالفت به رهبرى 

تا لوگر سرايت کرد. دولت در مقابل آن ها مقاومت کرده و  مال عبداهللا در پکتيا آغاز شد و 

مخالفان را خاموش ساخت.

به آسيا و  افغانستان و جلب کمك هاى خارجى سفر طوالنى  براى معرفى  امان اهللا خان  شاه 

اروپا نمود که از اثر غيابت طوالنى نام برده دشمن خارجى استفاده نموده و زمينه خوب براى 

تطبيق پالن هاى شوم شان مساعد گرديد.

زمانى که شاه امان اهللا خان از سفر اروپا برگشت عالقه اش به اصالحات و ترقيات بيشتر شد و 

به پروسة اصالحات و ريفورم دچار شتابزده گى بيشتر شد. 

امان اهللا خان از يك طرف، کشور هاى متمدن و مترقى جهان را ديده بود، مى خواست افغانستان 

نيز به چنان انکشاف و ترقى نايل آيد و از احتياج کشور هاى ديگر فارغ گردد و از جانب ديگر 

تعدادى از حلقات معين يکجا با دشمن بزرگ خارجى )انگليس( عليه تطبيق اين تحوالت قرار 

گرفتند.

مخالفين  پراگنده  دسته هاى  شد،  ريخته  بزرگى  توطية  طرح  امانى  مستقل  دولت  برخالف 

تمرکز يافت و عمليات نظامى آغاز گرديد، مخالفان دولت در دو جبهه )شرق و شمال( مصروف 

فعاليت گرديدند. طرح اين پالن طورى بود که اغتشاش نخست از جبهة شرق آغاز شود تا دولت 
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مجبور به سوقيات سپاه گرديده و پايتخت از عساکر تخليه شود و بعد از جبهة شمال شهر کابل 

را سقوط  دولت  به سرعت  و  بريزند  دفاع  بى  پايتخت  بر  و کوهستان(  )کوهدامن  شورشيان 

با شورشيان  نيز  امان اهللا  البته تعدادى از ماموران عالى رتبة دولت شاه  بايد گفت که  دهند، 

کمك کردند.

در روز هايى که در شرق، مردم شينوار بغاوت کردند و شورش در آن منطقه بر پا شد، در 

شمال راه کابل توسط حبيب اهللا کلکانى که مشهور به بچه سقاو بود مسدود گرديد.

حبيب اهللا )بچه سقاو( با على احمد خان والى کابل که از طرف دولت آن وقت به خاطر حل 

معضالت به کوهدامن مامور شده بود، داخل مذاکره شد هيأت اعزامى عوض اين که به سود 

دولت کار نمايد برعکس به خاطر نفع شخصى خويش با گروه کلکانى در خفا روابط قايم 

ساخت؛ هم چنان اشخاص ديگر فرصت طلب، نيز با حبيب اهللا کلکانى همکارى نمودند.

به خاطر  از ماموران عالى رتبه دولتى که در خفا  با همکارى عده يى  حبيب اهللا کلکانى 

بر کابل  بودند، در اخير دسامبر سال 1928م.  قرار گرفته  بر ضد دولت  منافع شخصى خود 

حمله نمود. چون شاه امان اهللا نخواست خون ريزى زياد صورت بگيرد در اوايل جنورى 1929 

ميالدى از پادشاهى استعفا داد و به قندهار رفت از آن جا به کشور ايتاليا سفر نموده وتا پايان 

عمر در همان جا مسکن گزين شد. 

بعد  اقتدار را در دست گرفت و  امان اهللا خان سردار عنايت اهللا خان مدت سه روز  برادر 

حبيب اهللا )بچة سقاو( ارگ را محاصره نمود و سردار عنايت اهللا به قندهار عقب نشينى کرد. 

به دست آوردن قدرت  با  بر شهر کابل حاکم گرديده و  اين ترتيب، حبيب اهللا کلکانى  به 

اعالن پادشاهى کرد.
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  فعاليت داخل صنف

شاگردان به دو گروه تقسيم شوند. گروه اول راجع به عوامل عکس العمل در برابر اصالحات 

امان اهللا خان و گروه دوم راجع به تحريکات انگليس بر ضد افغانستان بين هم بحث نمايند.

 سؤاالت

1. کدام عوامل باعث شد تا يك تعداد مردم از اصالحات دولت امانى ناراض شدند؟

2. اولين شورش ضد دولتى در کجا به وجود آمد، نتيجه آن چه شد مختصر شرح دهيد؟

3. راجع به سقوط کابل توسط حبيب اهللا کلکانى هرچه مى دانيد بنويسيد.

 فعاليت بيرون از صنف

شاگردان از منابع دست داشته خود راجع به عوامل ضديت يك عده مردم افغانستان، عليه 

اصالحات امانى مطلبى تهيه و آن را در صنف به ديگر همصنفان اراية نمايند.
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درس بيست و دوم

ختم بحران و تحكيم قدرت  )1929م./ 1308 هـ . ش.(

سردار محمد نادر خان چگونه 

به قدرت رسيد؟ دست به کدام 

را  شورش ها   زد،  اصالحات 

چگونه خاموش ساخت؟ با اين 

آشنا  زير،  مبحث  در  مطالب 

مى شويد.

حکمروايى 9 ماهة حبيب اهللا کلکانى کابل را از هر حيث خساره مند ساخت. کشور 9 ماه در 

هرج و مرج به سر برد، از اين که مردم افغانستان از اين حالت ناراض شده به طور کامل براى تحول 

آماده بودند. در اين زمان محمد نادر خان که يکى از فاتحان جبهة جنوب و جنوب شرقى و سپاه 

ساالر دوره امانى بود، به کمك و همکارى مردم در 15 اکتوبر 1929م. وارد کابل شد و به قصر 

سالم خانه رفت، در آن جا يك تعداد زياد از معززين کابل، سران و بزرگان قبايل حضور داشتند. 

محمد نادر خان در يك خطابه به آن ها چنين گفت: »به فضل خداوند > من به آرمان خود رسيدم، 

آرزوى من نجات وطن بود و اينك امروز اين آرمان من برآورده شد، من عالقه مند قدرت نيستم 

يك لويه جرگه را داير مى کنم تا آن ها زعيم خود را انتخاب نمايند«. در اين هنگام حاضران گفتند 

که به لويه جرگه ضرورت نيست شما پادشاه ما هستيد و هم چنان اعضاى مجلس اظهار نمودند 

سردار محمد نادر شاه

91



که »در مجلس فعلى اکثريت اعضاى لويه جرگة سابقه حضور دارند بعد از آن، حضرت مجددى 

ترتيب،  اين  به  و  گذاشت  جوغه  و  تاج  شکل  به  را  دستار  نادرخان  محمد  سر  بر  )نورالمشايخ( 

محمدنادر خان پادشاه افغانستان شد.

محمدنادر شاه در کابل به سلطنت آغاز کرد، نام برده با چالش هاى جدى روبه رو بود. مخالفت 

طرف داران امان اهللا خان از يك طرف، دست اندازى انگليس ها به کشور و بقاياى حکومت حبيب 

اهللا کلکانى از طرف ديگر، باعث شد تا دفاتر دولتى و ادارات حکومتى شهر کابل که در 9 ماه 

حاکميت )حبيب اهللا کلکانى( تخريب، اکثر نهاد ها چور و چپاول ويا هم قسماً نابود شده بود، توجه 

بيشتر پادشاه و اراکين دولت جديد را به خود جلب نمود تا مؤسسات دولتى و هم ارگ شاهى به 

اسرع وقت ترميم گردد تا پادشاه با خانواده اش در آن جا مسکن گزين شود.

فرق  کلکانى(  اهللا  حبيب  و  امان اهللا خان  )شاه  قبلى  دورة  هردو  با  محمدنادرشاه  سلطنت  دورة 

داشت. اين دوره نه مانند دورة امان اهللا خان که خواهان سرعت زياد در اصالحات بود و نه مانند 

دورة حبيب اهللا کلکانى که دشمنى با مدنيت داشت، ماليات و عايدات دولتى را به مردم و بيت المال 

را به سپاهيان خويش مى بخشيد.

محمدنادرشاه يك شخص هوشيار، با تدبير و آگاه بود موصوف در رأس دولت قرار گرفت و برادرش 

سردار محمد هاشم خان که شخص بسيار با انضباط بود )به صفت صدراعظم( توظيف گرديد. بقيه اراکين 

دولتى از جمله اشخاص صاحب تدبير در چوکات حکومت صاحب صالحيت بودند، اگرچه او حکومت 

و صدارت را به برادر خود محمدهاشم سپرد، ولى کليد کار هاى اساسى را نزد خود نگهداشته بود.

در زمان سلطنت محمد نادرشاه برخى اصالحات زير بنايى به ميان آمد، مکتب طبى کابل که 

بعد ها در عصر پادشاهى محمد ظاهر شاه به فاکولته ارتقا نمود؛ تأسيس گرديد. اساس بانك ملى 

گذاشته شد، انجمن ادبى کابل به وجود آمد، سالنامه که از ابتکارات شخص شاه بود طبع شد و 
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خود شاه کار هاى مطبعه را از نزديك نظارت و کنترول مى نمود، به همين شکل کار هاى زياد 

بنيادى در آن زمان عملى گرديد.

از نقطه نظر امنيت مشکالت زيادى در دورة نادرخان موجود بود، بعد از شکست   حبيب اهللا 

کلکانى موضوع به اين ساده گى خاتمه نيافت؛ بلکه عکس العمل هايى وجود داشت، چنان چه 

در ماه جون سال 1930م. آن عده از اقوام شمال که در  حکم روايى حبيب اهللا کلکانى منافع 

شان تأمين بود، با قوت عظيم دست به شورش زدند که در ابتدا از طرف نادرخان به آنان توصيه 

گرديده تا از قيام دست بردارند؛ ولى از طرف آنان قبول نشد، بعد از آن محمدنادر شاه مجبور 

به اقدام شده و امنيت را تأمين نمود.

در سال 1932م. در خوست مال ليونى بر ضد حکومت بغاوت نمود و نادرخان به سرعت 

جلو آن را گرفت. از طرف ديگر، يك تعداد طرف داران دورة امانى نيز بر ضد حکومت جديد 

مشکالت خلق مى کردند. نادرخان در راه تأمين قدرت دولتى شورش ها  را خاموش و اشخاص 

مخالف خود را از صحنه بيرون ساخت.

محمدنادرشاه و صدراعظم محمد هاشم خان متوجه داشتن روابط نيك با علماى دين بوده 

و علما از احترام خاص برخوردار بودند. نادرشاه شخص با فرهنگ بود به همين سبب خواست 

صدماتى را که به عرصة فرهنگ رسيده بود، جبران کند يکى از کار هاى فرهنگى او نصب مدال 

به سينة محصالن و شاگردان بوده؛ زيرا او شاگردان را به درس و تحصيل تشويق مى نمود.

محمد نادرشاه در مدت 4 سال سلطنت خود توانست، بحرانى را که در سراسر افغانستان به 

وجود آمده بود پايان داده، قدرت دولتى را تحکيم بخشيد و مرکزيت واحد را بوجود آورد.

محمدنادرشاه در 8 نوامبر سال 1933م. در حال که مصروف توزيع مدال براى شاگردان در 

چمن قصر دلکشا بود، با ضرب تفنگچه يك متعلم به نام عبدالخالق به قتل رسيد و به اين ترتيب 

دورة چهار ساله موصوف به پايان رسيد.
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  فعاليت داخل صنف

شاگردان به دو گروه تقسيم شوند. گروه اول راجع به شخصيت نادرشاه و عوامل به قدرت 

رسيدن او گروه دوم راجع به کارنامه هاى نام برده بين هم بحث نمايند.

 سؤاالت

زمانى که محمد نادرشاه اقتدار را به دست گرفت با کدام چالش ها روبه رو بود؟  .1

اقدامات مهم سلطنت محمد نادر شاه را توضيح نماييد.  .2

محمد نادرشاه بعد از چند سال سلطنت و به چگونه به قتل رسيد؟  .3

 فعاليت بيرون از صنف

شاگردان راجع به سياست و پاليسى محمد نادرشاه در امور دولت دارى به همکارى استادان 

و منابع دست داشته مطلبى تهيه و آن  را در صنف ارايه نمايند.
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درس بيست و سوم

ترتيب و تدوين اصول نامه

ضرورت اصول نامه، ترتيب و 

اقتصادى  بحران هاى  آن،  تدوين 

است  مطالبى  آن،  رفع  وتدابير 

آن  به  راجع  درس  دراين  که 

معلومات داده مى شود.

کشور بدون قانون و در حالت خال واقع بود، بنابرآن نادرشاه به فکر آوردن قانونيت 

در کشور گرديد. وى مى دانست تا زمانى که يك دولت بر بنياد قانون متکى نباشد، آن 

دولت نه تنها بقاى خود را نيافته؛ بلکه موجوديت وطن را در مخاطره مى اندازد.

موصوف درك کرده بود که نظامنامه هاى دولت امانى با حساسيت هايى روبه رو بود 

از ريشه برکند،  نادر شاه را  تا دولت محمد  و هم چنان پالن هاى منظم مطرح شده بود 

دستان خارجى و اجيران داخلى کار مى نمودند که بحران را به ميان آورند. محمد نادرشاه 

زيرکانه با استفاده از فرصت همان قوانين را که در دورة امانى به  نام نظامنامه ياد مى شد 

با تفسير اندك به نام اصولنامه نافذ ساخت.

تدوين  را  اساسى(  )قانون  اصولنامه  صالحيت،  با  هيأت  يك  توسط  شاه  محمدنادر 

سردار محمد هاشم خان
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کرد، اين همان نظام نامة اساسى بود که حيثيت مادر قوانين را دارا بود.

در اصول نامة اساسى فصل حقوق شاه تعديل و در آن به جاى امان اهللا خان نام محمدنادرشاه 

آورده شد، به جاى شوراى دولتى شوراى ملى و مجلس اعيان درج اصول نامه گرديد.

هم چنان اصول نامة انتخابات شوراى ملى را ترتيب، اين هردو را به اجالس لويه جرگه 

28 سنبله 1309هـ .ش. تقديم و تصويب شد. بر اساس همين قانون انتخابات جلسة شوراى 

ملى در 14 سرطان سال 1310 در قصر سالم خانه از طرف پادشاه افتتاح گرديد و کشور 

به يك مرحلة قانونى داخل شد. اين اصول نامة اساسى تا سال 1343هـ .ش. نافذ بود و در 

مطابقت با آن تعدادى از لوايح و مقرره ها ترتيب و تحت تطبيق قرار گرفتند.

تطبيق قوانين به دست صدراعظم و وزيران بود، محمدهاشم خان که 18 سال صدراعظم 

افغانستان بود بيشتر در تشکيل شوراى ملى نقش بازى مى کرد.

ماموريت  اخير  سال  که  1946م.  تا  1932م.  سال  از  عبداالحد خان  مايار  وردك 

سردارمحمدهاشم خان بود به  طور مسلسل رئيس شوراى ملى بود، زيرا اين شخص مورد 

اعتماد صدراعظم بود و نظر به درايت، شورا را نيز خوب اداره مى کرد.

محمدنادر شاه از اين که خواستار روابط نيك با علماى دين بود، خواست که موقف 

علماى دين را ارج گذارى نمايد که به اين ترتيب امر نمود در تدوين تمام اصول نامه ها 

تا قوانين، مطابق شريعت اسالمى تدوين گردد. در اين  مشورة علماى دينى گرفته شود 

مورد از قبل با ايشان مشوره صورت مى گرفت.

به خاطر پيشبرد امور هرچه بهتر دينى، مجلس )جمعيت العلما( را تأسيس نمود که از 

خزانة شاهى يك سلسله امتيازات براى علماى دين پرداخته مى شد.
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به تعقيب آن دارالعلوم عربى را در کابل تأسيس نمود که مالهاى مجرب و علماى 

دين را به حيث مدرس آن مقرر مى نمود و عبدالرحمن خان را به  حيث رئيس آن توظيف 

ساخت.

محمدنادر خان در يك وقت بسيار حساس زمام امور افغانستان را در دست گرفت. 

سال هاى 1929م. و 1930م. سال هاى بحران اقتصادى جهان بود و شرکت هاى بزرگ 

تجارتى در تمام اروپا، آسيا و حتى امريکا با رکود مواجه شدند. يك فقر خطرناك 

دامن گير مردم جهان گرديد. اين وضع که حاصل عواقب و پيامد هاى جنگ جهانى اول 

بود در هر طرف تباهى را منتشر و افغانستان نيز به صورت غير مستقيم در بحران دست 

و پنجه مى زد، عالوه بر آن آفت، ديگرى )جنگ هاى داخلى( بود که اقتصاد کشور 

ضعيف شده و خزانه دولت  درکابل چور و چپاول گرديده بود.

محمدنادر شاه، مى خواست تا يك سيستم قانونى را در ساحة اقتصاد در پيش گيرد 

که به اساس آن برخى از مردمان آگاه و اليق را که داراى تجارب کافى و مسلکى 

تأسيس  را  قندهار  و  هرات  مزار شريف،  کابل  شاهراه  سازند،  سهيم  دولت  در  بودند 

نمود؛ هم چنان برخى از شرکت هاى تجارتى تأسيس و اجازة فعاليت يافتند.

سرمايه داران بر دولت اعتماد نمودند و به همين سبب، پول هاى راکد شده را به کار 

انداختند که در اين کار نقش عبدالمجيد زابلى قابل تذکر است به همين سبب، نام  برده 

مدت زيادى در دورة پادشاهى محمد ظاهرشاه وزير تجارت و اقتصاد بود؛ چنان چه در 

صنعتى ساختن کشور نقش فعال و مهم داشت، موصوف فابريکه هاى زيادى را به کار 

انداخت و براى افغانستان خدمات شايانى را انجام داد.

در اثر توجه زياد محمدنادر شاه و سردار محمدهاشم خان اکثريت تخريبات ترميم و 
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اقتصاد کشور رو به انکشاف نهاد.

 

  فعاليت داخل صنف

شاگردان به دو گروه تقسيم شوند. گروه اول راجع به تدوين اصول نامه و گروه دوم 

راجع به برنامه هاى اقتصادى محمدنادر شاه با هم بحث نمايند.

 سؤاالت

1. روابط محمدنادر شاه با علماى دين از چه قرار بود؟ آن را شرح دهيد.

2. محمدنادر شاه در عرصه اقتصادى چه کار هايى را انجام داد مختصر شرح دهيد.

 فعاليت بيرون از صنف

شاگردان در رابطه به اصول نامه و قوانين دوره محمدنادر شاه از بزرگان و آگاهان 

جامعه و محل شان مطلبى تهيه و در صنف اراية نمايند.
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درس بيست و چهارم

سلطنت محمد ظاهر شاه

شــهزاده محمد ظاهر چگونــه به 

اريکة قدرت رسيد؟سال هاى بحران 

وجنــگ دوم جهانــى؛ تاثيرات آن 

باالى افغانستان، نقش محمد هاشم 

خان صــدر اعظم در رفــع بحران، 

موضوعاتى انــد که در متن ذيل به 

آن ها آشــنا مى شــويد.

بعد از آن که محمدنادر شاه به قتل رسيد؛ شوراى فاميلى داير و مطابق مادة )5( اصول 

پادشاهى  به  داشت  عمر  سال   19 که  را  شاه  محمدنادر  فرزند  شاه  محمدظاهر  اساسى، 

او در خطبه  نام  نمود،  بيعت  به وى  ملت  اساسى، همة  نامة  اصول  مطابق  برگزيده شد، 

خوانده شده و سکه به نامش ضرب زده شد و محمد ظاهر شاه لقب المتوکل على اهللا را نيز 

اختيار نمود که بيش از چهل سال ضميمه نام او بود. 

از اين که محمدظاهرشاه، خورد سال بود و تجربة کارى را نداشت. فشار تمام کار ها 

بر دوش کاکاى بزرگ او سردار محمدهاشم خان قرار گرفت. زمانى که محمدظاهر شاه 

يکبار ديگر  را  او کاکاى خود، سردار محمدهاشم خان صدراعظم سابقه  پادشاه گرديد 

مأمور تشکيل کابينه نمود و او هم کابينة خود را به پادشاه معرفى نموده و به کار آغاز کرد.
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در اوايل سلطنت محمدظاهر شاه واقعة بزرگ تاريخى )جنگ جهانى دوم( به وقوع 

پيوست. جنگ جهانى دوم که در سال 1939 آغاز تا 1945ميالدى ادامه داشت، شعله هاى 

آن جنگ از اروپا بلند شده بسيار زود به آسيا و ديگر قسمت هاى جهان سرايت نمود.

طرفين اين جنگ آلمان، ايتاليا، جاپان و کشور هاى کوچك اروپاى شرقى که به نام 

کشور هاى  يك تعداد  و  اياالت متحده امريکا  شوروى،  اتحاد  فرانسه،  انگلستان،  و  محور 

اروپايى که به نام متفقين ياد مى گرديدند درگير جنگ بودند.

کشور هايى که در جنگ جهانى دوم مستقيماً درگير بودند، از نگاه مالى و جانى بسيار 

خساره مند شدند و نيز اثرات سوء آن تمام کشور هاى دنيا را متأثر ساخت.

در دوران اين جنگ روسيه شوروى در شمال، ايران در غرب و هند برتانوى در جنوب 

افغانستان خساره مند شدند. محمدظاهر شاه و سردار محمدهاشم خان صدراعظم وقت طى 

فرمانى بى طرفى افغانستان را اعالن کردند. سردار محمدهاشم خان با تدبير بزرگ نه تنها 

زيان هاى  و  خسارات  از  را  وطن  و  داده  نجات  جهانى  جنگ  شعله هاى  از  را  افغانستان 

احتمالى محفوظ ساخت؛ بلکه با وجود مشکالت اقتصادى اسعار زياد نيز ذخيره نموده که 

بعدها در پروژه هاى انکشافى از آن کار گرفته شد.

به خاك روسيه  اروپاى شرقى  از راه  نيرو هاى محور  يافت  هنگامى که جنگ شدت 

داخل شدند.

از اين که يك تعداد انجنيران آلمانى و ايتاليايى در برخى از پروژه هاى افغانستان مصروف 

کار بودند؛ روسيه شوروى و هند برتانوى در مورد آنان اظهار تشويش و نگرانى مى کردند 

و به افغانستان يادداشت هاى دادند تا آلمانى ها و ايتاليايى ها را از خاك خود خارج سازند. 
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افغانستان با قبول برخى شرايط اين پيشنهاد اظهار رضايت نموده و کارمندان مذکور را 

با عزت از افغانستان خارج نمودند.

عادى  را  افغانستان  اوضاع  تا  توانست  وقت،  صدراعظم  سردار محمدهاشم خان 

مشکالت  بعضى  و  داشت  سوء  تأثيرات  نيز  افغانستان  باالى  سنگينى جنگ  نگهدارد. 

امنيتى را به ميان آورد که با در نظرداشت شرايط آن زمان و تدبير سردار محمدهاشم خان 

مرفوع گرديد.

بى طرفى افغانستان باعث شد تا کشور، مورد هجوم نيرو هاى متفقين قرار نگيرد، اين 

ميانه و  امنيت در منطقة شرق  تقويه  افغانستان،  استقالل  به ذات خويش استحکام  کار 

شرق نزديك گرديد.

جنگ دوم جهانى در عرصة اقتصادى نيز بر افغانستان تأثير منفى وارد کرد، حملة 

آلمان بر اتحاد شوروى و در نتيجة تجاوز جاپان در منطقة بحرالکاهل، تجارت افغانستان 

با کشور هاى محور و يك تعداد کشور هاى اروپايى و آسيايى که در ساحة جنگ واقع 

بودند قطع شد، تجارت بين افغانستان و اتحاد شوروى نيز به سطح پايين قرار گرفت و 

تنها با هندوستان )هند برتانوى( روابط تجارتى برقرار بود. در اثر کمبود مواد و اجناس 

وارداتى به کشور، قيمت مواد غذايى باال رفت، نرخ اجناس بين سال )1939- 1945م.( 

چهار الى پنج چند بلند رفت.

تنظيم قيمت ها در زمينه، محصوالت  از گران فروشى و  براى جلوگيرى  حکومت 

غذايى و اجناس صنعتى تدابير جدى را اتخاذ نمود.
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  فعاليت داخل صنف

شاگردان در گروه ها در رابطه به بى طرفى افغانستان در جنگ جهانى دوم و پيامد هاى 

آن بين هم بحث نمايند.

 سؤاالت

چگونه گى به قدرت رسيدن محمدظاهر شاه را بيان داريد؟  -1

نيرو هاى جنگى طرفين در جنگ جهانى دوم به چه ترتيب تقسيم بندى شده بودند؟  -2

سردار محمد هاشم خان شخصيت بزرگ و صدراعظم وقت براى رفاه افغانستان   -3

در زمان جنگ جهانى دوم چه اقدامات و کار هايى نمود؟

بازى  را  نقش  چه  سياسى  عرصة  در  دوم  جهانى  جنگ  در  افغانستان  بى طرفى   -4

کرد؟

 فعاليت بيرون از صنف

از بزرگان خويش در رابطه به شخصيت محمدظاهر شاه، معلومات گرفته   شاگردان 

آن را در صنف اراية نمايند.
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درس بيست و پنجم

اولين پالن پنج ساله )1956م.( )1335 هـ .ش.(

ضرورت پالن پنج ســاله اول، 

داوود خان  ســردار محمد   نقش 

صدراعظــم در تکميــل و عملــى 

دســت  مذکــور،  پــالن  کــردن 

اول  ســالة  پنج  پــالن  آوردهــاى 

مطالبى اند که در اين درس پيرامون 

آن معلومات ارائه گرديده اســت.

در زمان سلطنت اعليحضرت محمدظاهر شاه ابتدا محمد هاشم خان مقام صدارت عظمى 
ساالر  سپاه  ديگرش  برادر  آن  از  بعد  شد،  مستعفى  مقام  آن  از  موصوف  بود.  دار  عهده  را 
اثر  از  صدارت  سال  هفت  از  بعد  نام برده  گرديد.  توظيف  صدارت  مقام  به  خان  شاه محمود 
مريضى که عايد حالش گرديده بود استعفا کرد. به تعقيب آن از جانب پادشاه، پسر کاکاى او 

سردار محمد داؤود خان پسر سردار محمد عزيز خان به مقام صدارت تعيين گرديد.
محمد داوود خان مى خواست که افغانستان از لحاظ سياسى، اقتصادى و اجتماعى يك کشور 

متکى به خود باشد و مطابق يك پالن منظم اقتصادى مراحل رشد و انکشاف خويش را آغاز نمايد.
موصوف کابينة خويش را از اشخاص تحصيل کرده و دانشمند تشکيل کرده و در سياست 
خارجى بى طرفى فعال و مثبت را اختيار نمود که پاية آن بر اساس منافع ملى و قضاوت آزاد 
مردم افغانستان استوار بود و اين امر سبب شد که کشور هاى جهان حاضر به دادن کمك هاى 
بال قيد و شرط به افغانستان گردند. يکى از کار هاى برجسته در اين دوره، حفظ موازنه سياست 

بين ابر قدرت ها )اياالت متحدة  امريکا و اتحاد شوروى( بود که به درستى صورت گرفت.
سردار محمد داوود خان شخصيت مترقى و وطن دوست بود، اين را خوب درك مى کرد که 
يك کشور به چه ترتيب مى تواند بر مشکالت فايق آيد. او به خاطر رشد و انکشاف مؤسسات 
توليدى و اقتصادى تالش مى ورزيد، و به همين اساس بود که کار هاى خويش را در چوکات 

سردار محمد داوود خان
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سال  در  را  ل  او  سالة  پنج  پالن  نمود.  تنظيم  اول  سالة  پنج  پالن  عنوان  تحت  منظم  پالن  يك 
)1956م.( آغاز  و به پاية اکمال رسانيد. پالن دوم را در سال 1961م. زير کار گرفت.

در پالن اقتصادى اول بودجة انکشافى در امور زيربنايى به کار افتاد که ذريعة آن کار اعمار سرك ها 
و توليد برق بسيار پيش رفت. طى اين مدت خطوط مواصالتى بين کابل- قندهار و سپين بولدك- 

کابل- تورخم، کابل- قزل قلعه- تونل سالنگ، قندهار، هرات و کشك نخود اعمار گرديدند.
ظرفيت بند هاى برق نغلو به 66 هزار، ماهيپر به 10 هزار، درونته به 11 هزار و برق مزار شريف 

به 10 هزار کيلووات بلند برده شد.
استخراج نفت و گاز در شمال کشور آغاز يافت، زغال سنگ به اندازة کافى استخراج شده، 
توليدات فابريکه کود کيمياوى مزارشريف ساالنه به صد هزار تن رسيد. فابريکة سمنت غورى و 
دستگاه هاى متعدد ترميم موتر در نقاط مختلف کشور ايجاد شد، در ضمن آن، فابريکة جنگلك 
کابل به يك کمپلکس تبديل شد که بعدها ماشين هاى بزرگ را نه تنها ترميم؛ بلکه کار هاى 

مونتاژ آن را نيز انجام مى داد.
هم چنان به پروژه هاى انکشاف وادى ننگرهار و هلمند توجه بيشتر معطوف گرديد تا سطح 
توليدات آن ها بلند برده شود و به همين اساس بود که در ايام زمستان ميوه ها و سبزى ها توليد 

شده به اکثر نقاط کشور عرضه مى گرديد.
سلسله  يك  و  وقت  کمبود  نسبت  به  داوود خان  سردار محمد  دوم  اقتصادى  انکشاف  پالن 
مشکالت ديگر عملى نگرديد سپس محمد داوودخان مستعفى شد و به اين ترتيب دورة صدارت 

وى به پايان رسيد.

  فعاليت داخل صنف
شاگردان به دو گروه تقسيم شوند. گروه اول راجع به شخصيت سردار محمد  داوود خان و 

سياست خارجى و گروه دوم راجع به پالن پنج سالة موصوف، بين هم گفتگو نمايند.

 سؤاالت
سردار محمد  داوود خان چگونه مقام صدارت را به عهده گرفت؟  -1

سياست خارجى محمد داوود خان را مختصر بيان داريد؟  -2
کار هاى که در اولين پالن پنج سالة او در بخش زيربنايى صورت گرفت چه بود؟  -3

دومين پالن انکشافى سردار محمد  داوود خان چرا عملى نشد؟  -4

 فعاليت بيرون از صنف
شخصيت هاى  و  بزرگان  از  معلومات  آوردن  دست  به  و  مربوط  منابع  مطالعه  با  شاگردان 
فرهنگى  در رابطه به شخصيت سردار محمد داوود خان و پالن پنج ساله وى معلومات حاصل و 

آن را در صنف ارائه نمايند.
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درس بيست و ششم

)1343 – 1352 هـ ش( دهة دموكراسى 

قانون  تصويب  که  مى دانيد  آيا 

اساسى دهة دموکراسى چه پيامد هاى 

را براى کشور در قبال داشت؟ پاسخ 

خواهيد  درس  دراين  را  سوال  اين 

يافت.

نام دهة دموکراسى )قانون اساسى( يا شاهى  به  ده سال اخير سلطنت محمد ظاهر شاه را 

مشروطه ياد مى کنند. دورة دموکراسى در افغانستان بعد از استعفاى سردار محمد داوود خان 

با انفاذ قانون اساسى سال 1343 هـ .ش. آغاز مى گردد که براى ده سال ادامه پيدا کرد. 

قبل از اين در دورة صدارت شاه محمود خان نيز در کشور زمينه هاى دموکراسى ايجاد 

گرديده بود.

در قانون اساسى جديد فيصله شد که اعضاى خانوادة شاهى در احزاب سياسى اشتراك 

نمى ورزند و مسؤوليت و وظايف زير را به دوش نمى گيرند: 1- مقام صدارت 2- عضويت 

در شورا 3- عضويت در ستره محکمه که نظر به همين فيصله در دهة دموکراسى پنج 

ميوندوال،  هاشم  محمد  يوسف،  محمد  )داکتر  شاهى  خاندان  از  خارج  اعظم  صدر 

داکتر محمد يوسف

105



نوراحمد اعتمادى، داکتر عبدالظاهر و محمد موسى شفيق( اجراى وظيفه نمودند.

محمد ظاهر شاه  گرديد،  مستعفى  صدارت  مقام  از  سردار محمد داوود خان  آن که  از  بعد 

مامور ساخت، موصوف کابينه خود را در 13  به مقام صدارت  را  داکتر محمد يوسف 

مارچ 1963م. تشکيل داد.

داکتر محمد يوسف تحصيل کرده آلمان در رشتة فزيك بود که به يك طبقه متوسط 

منسوب بود، وظيفة عمده و اساسى حکومت داکتر محمد يوسف تدوين قانون اساسى 

اين  به  اعليحضرت محمد ظاهر شاه  اين  بنابر  بود،  قانونى آن  نمودن مراحل  جديد و طى 

منظور لويه جرگه را دعوت نمود و قانون اساسى تدوين شده را توشيح کرد. اين نهضت 

جديد دموکراسى که برمبناى قانون اساسى جديد به وجود آمده بود با عکس العمل هاى 

گوناگون در جامعه افغانى روبه رو شد، بسيارى از افغان ها به خصوص جوانان از آن استقبال 

گرم کردند، ولى در بسيارى از شهر هاى بزرگ کشور تظاهرات شديد راه اندازى شد.

در دهة دموکراسى قانون مطبوعات با فرمان تقنينى نافذ شد و بر اساس اين قانون در حدود سى 

جريده در کابل منتشر شد که به طور مثال جرايد و روزنامه هاى مشهور آن قرار ذيل است:

افغان ملت، ملت، کاروان، خلق، پرچم، شعله جاويد،  افغان، مساوات، روزگار،  جريدة 

گهيځ، ترجمان، مردم وغيره.

در دهة دموکراسى قانون احزاب سياسى در شوراى ملى تصويب گرديد و براى توشيح 

آن را  پادشاهى  پايان  تا  و  نمود  معطل  را  قانون  اين  شاه  ولى  شد؛  فرستاده  شاه  حضور 

توشيح نکرد. با وجود اين فعاالن سياسى آشکارا فعاليت هاى خود را آغاز نمودند و هر 

جريان سياسى براى خود يك ارگان نشراتى هم داشت که نظريات سياسى خود را در آن 
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نشر مى کرد. گروه هاى سياسى با تعقيب خطوط فکرى چپ و راست)احزاب اسالمى( 

فعاليت مى نمودند. برخى از احزاب و جريان هاى که در اين دهه فعاليت داشتند عبارت 

بودند از:

1- حزب دموکراتيك خلق که بعد به دو گروه خلق و پرچم تقسيم شد

2- حزب دموکراتيك نوين )شعلة جاويد(

3- نهضت اسالمى يا جريان جوانان مسلمان

افغان ملت ند  ا  ال ولس لن 4- افغان 

5- حزب مترقى دموکرات

6- حزب اتحاد ملى.

هم چنان جمعيت هاى خورد و بزرگى ديگر نيز وجود داشتند که مصروف فعاليت هاى 

سياسى بودند. به صورت عموم در دهة دموکراسى فعاليت هاى سياسى احزاب با استفاده 

از نام دموکراسى زياد گرديد. در عرصة فرهنگى و عمرانى نيز اقدامات صورت گرفت.  

در دهة قانون اساسى که کار پنج صدراعظم را در برداشت در ساحات ملکى و نظامى 

صدارت   وقت  در  فعاليت ها  ازاين  برخى  بنياد  است.  گرفته  صورت  مهم  کار هاى 

سردار محمد داوود خان نهاده شده بود و در دهة دموکراسى به پاية اکمال رسيد.

در دهة دموکراسى مطابق قانون اساسى تفکيك قوا به وجود آمد و دولت بر سه قوة 

)اجراييه، مقننه و قضاييه( مثل گذشته تقسيم گرديد و براى دوره هاى دوازدهم و سيزدهم 

شوراى ملى در کشور انتخابات آزاد به راه افتاد که مردم افغانستان نماينده گان خويش 

را به شورا فرستادند در اين دوره پنج حکومت از ولسى جرگه رأى اعتماد گرفتند.
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  فعاليت داخل صنف

به قانون احزاب دهة دموکراسى و  شاگردان به دو گروه تقسيم شوند. گروه اول راجع 

گروه دوم راجع به تفکيك قوا در دهة دموکراسى بين هم بحث نمايند.

 سؤاالت

1- دهة دموکراسى در افغانستان چگونه به ميان آمد؟

2- صدر اعظم هاى که در دورة دموکراسى اجراى وظيفه نموده اند نام بگيريد؟

3-جرايد و روزنامه هاى که در دهة دموکراسى به نشر رسيدند کدام ها بودند؟ آن را نام 

ببريد.

4- در دهه ديموکراسى دولت به چند قوه تقسيم شده بود؟

 فعاليت بيرون از صنف

شاگردان راجع به کار ها و برنامه هايى که در دهة دموکراسى صورت گرفته، مطالبى تهيه 

و در صنف ارائه نمايند.
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درس بيست و هفتم

عوامل تغيير رژيم از سلطنت به جمهوريت

چرا رژيم از نظام شاهى مشروطه به جمهوريت عوض شد؟ کدام شخصيت ها در آوردن 
اين تغيير، نقش برجسته و کليدى را ايفا نمودند؟ در اين درس به پرسش هاى مذکور پاسخ 

ارائه مى گردد.

رژيم شاهى مشروطه در 26 سرطان 1352 هـ..ش. با يك کودتاى نظامى سفيد به رهبرى محمد 

داوودخان سقوط کرد و نظام جمهورى در افغانستان اعالن شد.

سلسله  يك  بنابر  شاه  ظاهر  محمد  صدارت حکومت  مقام  از  قبًال  که  سردار محمد داوود خان 

ملحوظات کنار رفت، وى به منظور تأمين اهداف شخصى و ملى خويش آرزو داشت دوباره 

وارد عرصة سياست گردد و نقش مؤثر خود را در حيات سياسى و ادارى کشور ايفا نمايد.

نافذ شدن قانون اساسى 1343 هـ . ش. در دورة صدارت داکتر محمد يوسف که اساسات نظام 

شاهى مشروطه را در افغانستان پى ريزى نمود، هدف محمد ظاهر شاه را برآورده ساخت که 

محمد داوود خان از مقام صدارت دور باشد و ورود دوبارة او را به ميدان سياست براى هميش 

مسدود سازد. مطابق مفاد قانون اساسى اعضاى خانوادة شاهى در احزاب سياسى و پست هاى 

دولتى نمى توانست شموليت داشته باشد که چنين محدوديت ها، به گونة مستقيم متوجه محمد 

داوود خان بود.

تعويض            ورشکستگى  و  ناکامى  با  ديگرى  پى  يکى  که  بعدى  حکومت هاى  ديگر،  طرف  از 

مى شدند، اعتماد مردم را نسبت به رشد و انکشاف اقتصادى و اجتماعى کشور ضعيف 
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مى ساخت. از اين رو فضاى نااميدى و تنفر عامه در برابر طرز ادارة نظام شاهى روز به روز گسترش 

مى يافت.

محمد داوود خان تصميم داشت تا به هر شکلى که امکان داشته باشد، تغيير را در سيستم سياسى 

ديگر،  سوى  از  و  نموده  مرفوع  را  بحران  وقوع  خطر  يك طرف،  از  تا  آورد  وجود  به  کشور 

بنابراين  سازد.  برآورده  افغانستان  اجتماعى  و  اقتصادى  انکشاف  بر  مبنى  را  مردم  خواست هاى 

محمد داوود يکبار ديگر دست به فعاليت هاى سياسى زد و روابط خويش را با اشخاص، احزاب 

و گروه هاى مختلف کشور برقرار نمود.

سردار محمد داوود خان پالن خود را طورى طرح ريزى نمود که دايرة جلب و جذب طرف داران خود را 

گسترش بخشد و نقطة کليدى قدرت سياسى را که عبارت از اردو بود، حمايت ايشان را بدست آورد.

و   داده  دست  از  جامعه  در  را  خويش  محبوبيت  اندازة  تا  سلطنتى  نظام  که  بود  حالى  در  اين 

اکثريت مردم حاضر بودند تا وقوع يك تحول عميق را در ساختار سياسى جامعه قبول نموده، 

لبيك گويند. محمد داوود خان و طرف دارانش توانستند با استفاده از همين اوضاع، حلقه نفوذ 

خود را در بين افسران اردو قايم سازند و زمينة راه اندازى کودتاى نظامى را آماده نمايند.

در ايامى که محمد ظاهر شاه غرض معالجة چشم عازم اروپا گرديده بود، مقدمات يك کودتاه 

نظامى که از قبل آماده و مهيا شده بود؛ به تاريخ 26 سرطان 1352 هـ .ش. تحت رهبرى محمد 

داوود خان و به همکارى افسران اردو با سرنگونى نظام شاهى و استقرار اولين نظام جمهورى به 

پيروزى رسيد و باب جديد از تاريخ کشور آغاز شد.

  فعاليت داخل صنف
شاگردان به دو گروه تقسيم شوند. گروه اول راجع به عوامل تغيير رژيم از سلطنت به جمهوريت 

و گروه دوم فرق بين نظام شاهى و جمهورى را مطرح و بين هم گفتگو نمايند.

 سؤاالت
1- در 26 سرطان 1352 هـ .ش. کدام واقعه در افغانستان رخ داده است؟
2- کدام عوامل باعث شد تا سردار محمد داوود خان دست به کودتاه زد؟

3- سردار محمد داوود خان پالن کودتاى خود را چطور طرح ريزى نمود؟

 فعاليت بيرون از صنف
شاگردان راجع به عوامل کودتاه محمد داوودخان که در سال 1352 هـ .ش. صورت گرفت، 

مطلبى را تهيه نموده و آن را در صنف اراية نمايند.
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كودتاى 26 سرطان1352 هـ .ش.

بــا عوامل کودتا در درس قبلى آشــنايى حاصــل نموديد. در ايــن درس با مجريان 

کودتا، سياســت دولت جديد و پيامد هاى کودتاه معلومات حاصل مى کنيد.

بعد از آن که سردار محمد داوود خان از پست  صدارت کنار رفت، ده سال را در انزوا سپرى 

کرد. از اين که وى به پيشرفت و ترقى کشور در دورة صدارت خويش مساعى زياد به خرج 

داده بود، عالقه داشت تا افغانستان در قطار ممالك پيشرفتة جهان قرار گيرد. همين بود که در 

17 جوالى سال 1973م. 26 سرطان 1352 هـ .ش. يك کودتا را به پيروزى رسانيد. و در نتيجه 

آن نظام شاهى در افغانستان ملغا و جمهوريت اعالن گرديد.

کودتاى 26 سرطان به دهة دموکراسى و قانون اساسى 1964م. خاتمه بخشيد؛ گرچه پنج 

حکومت در سال هاى اخير نظام شاهى دعواى دموکراسى مى نمودند؛ ولى در حقيقت خصلت 

انارشى بر آن ها غالب بود. کودتاى 26 سرطان به اين نابه سامانى ها خاتمه داد و به جاى نظام 

ملى ظاهر شد.  منحيث رهبر  يافت و سردار محمد داوود خان  استقرار  نظام جمهورى  سلطنتى، 

نام برده از نگاه شخصيت بسيار پاك و از سجاياى اخالقى عالى برخوردار و شيفتة  آبادى وطن بود.

بعد از انجام کودتاه محمد داوود خان بيانية تاريخى خويش را »خطاب به مردم« اعالم نمود 

که حاوى خط و مشى دولت جديد بود.

محمد داوود خان مبنى بر مشى دولت جمهورى، افغانستان را کشور عالقه مند به صلح، عضو 

کشور هاى غير منسلك و هم چنان حمايت از منشور سازمان ملل متحد اعالم نمود. موصوف تنها 

موضوع اختالف با پاکستان را بر سر معضلة پشتونستان يادآورى کرد و خواهان حل مسالمت 

آميز آن گرديد.

مشى دولت جديد از طرف مردم کشور در مرکز و واليات استقبال شد محمد ظاهر شاه که 

در شهر ناپل ايتاليا مشغول تداوى و استراحت بود. از سرنگونى نظام شاهى در افغانستان مطلع 

گرديد فورى به روم آمد و بعد از مدتى استعفايش را از طريق سفارت افغانستان عنوانى مؤسس 
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جمهوريت به کابل فرستاد. با رسيدن استعفا نامة اعضاى خانوادة شاهى که در کودتاه زندانى 

شده بودند آزاد و به ايتاليا انتقال يافتند.

يك روز پس از پيروزى کودتا اولين جلسة کميتة مرکزى نظام جديد تشکيل گرديد؛ محمد 

داوودخان به صفت رئيس دولت، صدراعظم، وزير خارجه و وزير دفاع تعيين شد و موصوف 

کابينة جديد را معرفى کرد. به اساس فرمان محمد داوودخان قانون اساسى سال 1343هـ .ش. 

ملغا و براى تصويب قانون اساسى جديد، لويه جرگه را دعوت نمود که با داشتن 349 تن اعضا 

به رياست عزيز اهللا واصفى در 14 مارچ سال 1977م. قانون اساسى جديد به تصويب رسيد و از 

طرف محمد داوودخان توشيح و نافذ شد.

در اموراجتماعى و اقتصادى نيز يك سلسله اقدامات عملى گرديد؛ از طريق ازدياد ماليات 

مترقى به اصالحات اراضى زمين توجه صورت گرفت، قانون اراضى به تصويب رسيد و مطابق 

آن زمين هاى اضافى مالکان به دهقانان کم زمين و بى زمين توزيع شد. قانون جزا و مدنى نافذ،  

سرود ملى ترتيب و در نشان بيرق نيز تغييرات به وجود آمد. از جمله کار هاى بسيار مهم دولت 

1976م.  سال  در  پالن  اين  بود.  ساله  هفت  اقتصادى  پالن  تدوين  و  طرح  افغانستان  جمهورى 

شروع و درسال 1983م. که بايد به پاية اکمال مى رسيد. در زمان جمهوريت کار ترميم و مراقبت 

سرك ها در تمام کشور دوباره آغاز شد. 

کار سروى خط آهن از هرات الى قندهار و سپس به سپين بولدك، سروى معادن مس عينك 

لوگر و حاجى گك نيز روى دست گرفته شد. محمد داوود در زمان حاکميت خويش حزب 

غورځنګ ملى را تأسيس نمود.

پالن ها و پروگرام هاى رئيس جمهور محمد داوود خان بسيار زياد و وسيع بود؛ اما تمام آن 

نظامى رژيم  . ش. توسط يك کودتاى  هـ  ثور 1357  تاريخ هفت  به  اين که  تا  نگرديد  تطبيق 

جمهورى محمد داوود سرنگون شد.
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  فعاليت داخل صنف

شاگردان به دو گروه تقسيم شوند. گروه اول راجع به شخصيت رئيس جمهور محمد داوود 

خان و گروه دوم راجع به پالن هاى اقتصادى وى بين هم صحبت نمايند.

 سؤاالت:

1- نتيجة کودتاى محمد داوود خان چه بود؟

2- کدام اشخاص در کودتاى محمد داوودخان نقش عمده داشتند؟

را  موضوع  گرفت؟  صورت  اقدامات  چه  ش.   . 1343هـ  اساسى  قانون  مواد  اساس  به   -3

مختصرشرح دهيد.

4- کدام پروژه ها در پالن اقتصادى هفت سالة داوودخان به پاية اکمال رسيد؟

 فعاليت بيرون از صنف

شاگردان از بزرگان و دانشمندان در رابطه به چگونه گى دورة جمهوريت داوودخان مطلبى 

تهيه و آن را در صنف ارائه نمايند.
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بررسى فصل دوم 
وضع اجتماعى، سياسى و اقتصادى قرن بيستم محصول مستقيم افکار و نظريات دورة رنسانس 

)از نيمة دوم قرن 15 تا اخير قرن 18م.(، تأثيرات بنيادى انقالب کبير فرانسه 1879م. افکار و 

نظريات گوناگون فالسفة قرن 19م. به شمار مى رود. عروج اين همه سيستم ها و مکتب هاى 

نظير آن را مشاهده  بشريت  بار آورد که  به  تاريخ چنان سر و صداى  سياسى در  اين مرحلة 

نکرده بود؛ زيرا منافع اقتصادى، جهت هاى باهم مخالف به نقطة اوج تضاد هاى خود رسيدند 

و سبب بروز بزرگترين حوادث ناهنجار در سطح جهان گرديدند.

به دو قطب متخاصم )شرق و  تباه کن جهانى مشتعل و دنيا  در همين دوره آتش دو جنگ 

غرب( مرزبندى شد. اياالت متحده امريکا در مقياس جهانى موقف بريتانيا را احراز نمود. چين 

با داشتن خط مستقل سياسى به حيث قدرت سوم تبارز نمود. سالح هاى اتمى، بيولوژيکى و 

کيمياوى وسيلة جديد پيشبرد رقابت هاى بين المللى قرار گرفت. رقابت هاى اقتصادى به نقطة 

اوج خود رسيدند و جنگ سرد به شدت جريان يافت.

گرچه جهان قرن بيستم، خيلى متشنج و بى ثبات بود؛ ولى رقابت هاى پيهم نقش بزرگ خود 

اين  اما  گرديد؛  پيشرفت ها  سبب  و  نمود  ايفا  بشر  زنده گى  چهرة  دگرگونى  راستاى  در  را 

پيشرفت ها و دست آورد ها جنبة همگانى نداشت و برخى از ملت هاى بزرگ به خصوص در 

قاره هاى افريقا و آسيا از مزاياى آن بى بهره ماندند. در جملة اين جوامع يکى هم افغانستان بود 

که در نهايت قهقرا واقع شد و از نگاه وسايل و امکانات تمدن جديد نسبتاً بى بهره ماند.

عامل عمدة عقب مانده گى افغانستان در آن بود که اين کشور طى قرن بيستم به حيث نقطة 

تقاطع و استراتيژيك قدرت هاى منطقه  قرار گرفت و در نتيجة رقابت هاى بين المللى نهايت 

آسيب و صدمه را ديد. 
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فصل سوم

كشور هاي همجوار افغانستان
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اهداف فصل سوم

1- آشنايى با تاريخ و رويدادهاى معاصر پاکستان 

2- آشنايى با رويدادها و تاريخ معاصر ايران

3- معرفت با رويدادها و تاريخ معاصر چين 

4- معرفت با رويدادها و تاريخ معاصر تاجيکستان

5- معرفت با رويدادها و تاريخ معاصر ازبکستان 

6- معرفت با رويدادها و تاريخ معاصر ترکمنستان

7- مهارت استفاده از نقشه ها و اطلس ها. 
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درس بيست و نهم

جمهورى اسالمى پاكستان

از  قاره هند رسيد. سپاهيان و مهاجران مسلمان که  به شبه  اوايل سدة هفتم ميالدي  اسالم در 

غرب آمده بودند در حوزة رود سند و منطقة پنجاب که بخش اعظم پاکستان را تشکيل مى دهد 

مسکن گزيدند. در چند قرن پيش، شيوة استقرار مسلمانان در شبه قارة هند به رشد دو جامعة 

بزرگ مسلمان و هندو در کرانه هاي شرقي و غربي هند منجر شد.

و با گرويدن مردم بومى هند به دين اسالم تعداد مسلمانان در هند افزايش قابل مالحظه يافت.

در زمان حاکميت بريتانيا شمار مسلمانان در شبه قارة هند بسيار زياد بود. با وجود آن، هندوها 

حتي در جاهايى که تعداد شان نسبت به مسلمانان هم کمتر بود، در امور دولتي و داد و ستد 

غلبه داشتند. به همين جهت، مسلمانان به زنده گي بهتر در کشورى که از آن خود شان باشند 

دل بستند. کشوري که در آن بتوانند رهبران خود را برگزينند و فرهنگ اسالمي شان را آزادانه 

ادامه و انکشاف دهند.

از رويداد هاي مهم تاريخي شبه قارة هند و پاکستان، يکى هم استقرار مسلمانان در اين سرزمين 

بود، پس از عهد آشوکا يکپارچه گى سياسي در اين سرزمين ديرى نپاييد و هند در قرون وسطى 

به چندين سلطان نشين کوچك تقسيم شده بود.

پاکستان  ارزش هاي فرهنگي  نفوس و  به موقعيت،  نهم شما راجع  تاريخ صنف  در 
و  پاکستان  ايجاد  هند،  قارة  شبه  تاريخ  به  راجع  درس  دراين  نموديد.  حاصل  آشنايي 
از  قبل  پاکستان  تاريخ  ارائه مي گردد.  معلومات  بنگله ديش  ايجاد  و  هند  از  جدايي آن 

ايجاد آن قسماً در تاريخ افغانستان و يا شبه قارة هند مطالعه شده مى تواند.
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وقتي که آيين بودا رو به زوا ل نهاد، شاهان رقيب هندو با يکديگر وارد جنگ شدند و اين براي 

مسلمانان که حامالن ارزش هاى اسالمى و دين جديد بودند فرصتي مناسب را پديد آورد.

حاکميت  زير  قاره  شبه  اين  اعظم  بخش  مغوالن  عهد  در 

با  اميران هندو همواره  از  اما بسياري  مسلمانان يکپارچه شد. 

سلطة مسلمانان مخالفت کردند و مبارزه با مسلمانان را ادامه 

قارة  شبه  در  غوريان  و  غزنويان  اسالمي  هاي  سلسله  دادند. 

اين  شديد  هاي  مخالفت  باوجود  و  نمودند  حکمروايي  هند 

دوره، جامعة اسالمي تازه در کنار جامعه قديمي هندو جان 

مي گرفت. سالطين، جامعة مذکور را به سربازان وا مى داشت 

که ضمن سر و سامان دادن به آن از هندوان همسر مي گرفتند. 

و  جديد  آيين  جاذبه  به خاطر  پايين  طبقة  هندوان  از  بسياري 

مساوات اسالمي به دين اسالم گرويدند.

در سال 1885م.گروهي از هندوان، کنگره ملي هند را به قصد 

تشکيل هستة يك پارلمان بومي پايه گذارى کردند؛ تعدادي از مسلمانان به کنگره پيوستند؛ ولي 

به زودي معلوم گشت که مسلمانان اقليت ناچيزي خواهند بود که منافع آن ها ناديده گرفته خواهد 

شد. در سال 1906م. مسلمانان از کنگره کنارة گيري کردند و در پي دعوت مردم به انتخابات 

جداگانه که در آن مسلمانان نماينده گان خود را انتخاب کنند، انجمن سراسري مسلمانان هند 

»مسلم ليگ« را به عنوان سازمان رقيب کنگرة هندوان تأسيس نمودند. پس از انتخابات 1945م.، 

نمى پيوست،  وقوع  به  تجزيه  اگر  شد.  ناپذير  شکست  مسلمان،  ملي  دولت  هواخواهي  جنبش 

جنگ در مي گرفت که در نهايت هردو رخ داد.

در سال 1938م. محمدعلى جناح براي بهبود موضع مسلم ليگ، نظرية »دو ملت« را مطرح و 

نخستين تقاضاي رسمي در مورد يك وطن اسالمي جداگانه را طرح کرد و در سال 1940م. 

مسلم ليگ در قطعنامه يي خواستار تشکيل پاکستان شد.

در سال 1946م. کنگره و هم مسلم ليگ طرح بريتانيا را براي تشکيل حکومت فدرالي رد کردند 

و تا سال 1947م. کنگره نيز براي پذيرش تجزيه آماده شده بود و تنها مسألة مرزبندي باقي ماند. 

در 14 اگست 1947م. پاکستان به وجود آمد. بزرگترين آزمون وحدت اسالمي و ملي زماني فرا 

رسيد که بريتانيا پذيرفت شبه قاره هند را به دو کشور هند و پاکستان تجزيه کند، تنها به مناطقى 

که داراي اکثريت مسلمان بودند اجازه داده شد به پاکستان بپيوندند؛ ولى با اين هم بر سر مناطق 

محمد على جناح
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اکثريت مسلمان نشين کشمير بحث و منازعه جريان داشت.

ترك  را  نشين  هندو  نواحي  مسلمانان  و  پاکستان گريختند  از  هندو ها  قاره،  شبه  تجزية  از  بعد 

گفتند. صدها هزار انسان در شورش هاي جمعي فرقه يي کشته شدند. دو ملت، بي درنگ بر سر 

کشمير وارد جنگ شدند. کشمير را هند به اين بهانه که حاکم آن هندو بود تصرف کرده بود، 

با درنظرداشت جمعيت مسلمان آن، کشمير بايد بخشي از پاکستان مى بود.

مشکل اصلي پاکستان، خلق هويت ملي براي انطباق واقعيت مرز هاي سياسي نو و ايجاد رژيمي 

پذيرفتني و باثبات براي مردم تقسيم شده بر اثر تفاوت ها و اختالف حاد قومي، زباني، عقيدتي 

و حتي دينى بود.

و  فيلسوف  الهوري  اقبال  عالمه  چون  رهبرانى؛  مستقل  کشور  عنوان  به  پاکستان  ايجاد  در 

اند.  نموده  ايفا  را  بزرگ  و بس  به سزا  نقش  سياستمدار  و  شاعر، محمدعلي جناح حقوق دان 

خان عبدالغفار خان يکى از شخصيت هاى بزرگ و مبارز ملى پشتونخوا بوده که در مقابل استعمار 

و استبداد انگليس قيام نمود و ساليان دراز عمر خويش را در اين راه سپرى کرد.

بعد از استقالل پاکستان درگيري بر سر نقش اسالم به يك رشته 

مناقشات قانون اساسى طوالني منجر شد. قانون 1956م. ساختار 

نظام پاکستان را کشور اسالمي اعالم کرد و هم قوانين پارلمان را 

 Islamic Research( تابع تاييد انستيتوت تحقيقات اسالمي

Institute(  ساخت در 1958م. اين قانون منسوخ گرديد و با 
اعالن جمهوري پاکستان کوشش شد که قدرت رهبران مذهبي 

مهار شوند؛ اما در سال 1963م. شرايط اسالمي سال 1956م. کم 

و بيش اعاده شد. 

جدايي بنگله ديش
پاکستان بر اساس اين فکر ايجاد شد که مسلمانان هند ملتي را 

تشکيل مى دهند که شايستة داشتن وطن با قلمرو و اراضي مشخص براي خود باشند در حالى که 

پاکستان از سرزمين هاي سند، پنجاب، بلوچستان و ايالت پشتونخوا ملتي را تشکيل نمى دادند و 

تفاوت هاي قومي زباني عميق ميان آن ها وجود داشت. بنيانگذاران پاکستان اين کشور جديد، 

دين اسالم را عامل اصلي وحدت ميان دو بخش پاکستان غربي و شرقي تشخيص داده بودند.

تفاوت هاي زباني، خصوصيات جمعيتي، ميراث هاى فرهنگي و شرايط اقتصادي مشکالت را 

پديد آورد. مردم اين کشور دو جناح نزديك به هم هجده سال سعي کردند باهم زنده گي کنند 

خان عبدالغفار خان در سفر به افغانستان
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و اتحاد ثمربخش به وجود آورند؛ اما به چنين هدف دست نيافتند.

تنش ها و رقابت هاي فرقه يي جناح هاي شرقي و غربي پاکستان عامل اصلي تضعيف دولت بود 

که گرد اختالفات زباني، به خصوص در جناح غرب و پيشرفت صنعتي ناچيز در جناح شرق دور 

مى زد. رقيب سياسي ديگري در جناح شرقي پاکستان پيدا شد و آن اين که مجيب الرحمن حزب 

عوامى ليگ »مردم بنگال« را ايجاد کرد در جريان تابستان سال 1968م. سي و پنج تَن بنگالي 

به رهبري مجيب الرحمن متهم به جداسازي شرق پاکستان شدند. تا در سال 1971م. اختالفات 

ميان پاکستان شرقي و غربي منجر به يك جنگ داخلى گرديد و پس از درگيري هاى خونين 

جناح شرقي روابط خود را با دولت مرکزي قطع نموده و به صورت يك کشور مستقل به نام 

بنگله ديش عرض اندام کرد.

 
  فعاليت داخل صنف

شاگردان به سه گروه جداگانه تقسيم شوند. گروه اول راجع به نقش رهبران و شخصيت هاي ملي 

در شبه قارة هند که در آزادي و استقالل پاکستان نقش داشتند، گروه دوم راجع به گذشتة تاريخي 

پاکستان و گروه سوم درمورد عوامل جدايي بنگله ديش از پاکستان از همديگر سؤال نمايند.

 سؤاالت
1. مسلمانان چه وقت در شبه قارة هند مسکن گزين شدند؟

2. مسلم ليگ در کدام سال تأسيس گرديد؟

3. پاکستان در کدام سال و چگونه ايجاد شد؟

4. بنگله ديش چرا از پاکستان جدا شد؟

5. بنگله ديش در کدام سال اعالن استقالل نمود؟

 فعاليت بيرون از صنف
شاگردان از بزرگان، اوليا و شخصيت هاي فرهنگي و منابع دست داشته شان راجع به جنبش عدم 

خشونت معلومات حاصل و در صنف ارائه نمايند.
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درس سى ام

جمهوري اسالمي ايران

متالشى  هم  از  قاجاريه  دوره  اواخر  در  ايران  اجتماعى   و  فرهنگى  سياسى،  اقتصادى،  اوضاع 
گرديد و منتج به يك سلسله تحوالت و تغييرات بنيادى در اين کشور شد.

حوادث سال هاي اخير ايران متأثر از دو بُعد خارجى و داخلي بوده است. در زمينة خارجى بايد 
گفت که نفوذ و سلطة کشور هاى استعمارى نظير روس و انگليس در دورة قاجاريه نقش بسيار 
مهمى در تضعيف توان اقتصادى ايران داشت. روابط اقتصادى ايران با کشورهاى اروپايى که 
از دورة صفويه آغاز شده بود و از توازن نسبى برخوردار بود؛ اما در اواخر دورة قاجاريه تعادل 
آن برهم خورده به نفع کشورهاى اروپايى و ضرر ايران تمام شد. محصوالت داخلى ايران قادر 
به رقابت با کاالهاى خارجى نبود، بنابراين توليد کاالهاى داخلى به تدريج، سير نزولى نمود و 
محصوالت خارجى جاى گزين آن گرديد. صاحبان صنايع و حرفه ها در شهر هاى مختلف ايران 
به تدريج مشاغل خود را از دست داده و بيکار شدند، توليد و رفاه، جاى خود را به بيکاري فقر 

و استبداد عوض کرد.
تمام جنبش هاى ضد استبدادى، عدالت خواهان و احزاب اسالمي نقش مؤثر خود را در اعادة 
آزادي و عدالت در ايران ايفا نمودند بخشي از تعاليم اسالم مبارزه با سلطه جويى، استبداد، ظلم 
و ستم فرمانروايان خودکام مي باشد که اثرات آن را مى توان در جنبش مشروطيت دورة قاجارى 

در صنف هاى قبلى راجع به موقعيت، زبان و نفوس ايران معلومات حاصل نموديد. در اين 
ايران  انقالب اسالمى در  پهلوى و عوامل وقوع  به کارکرد ها و وقايع مهم دورة  درس راجع 

معلومات ارائه مى گردد.
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و ايستاده گى مردم را در مقابل دودمان پهلوى مشاهده کرد. حوادث و واقعات جهانى نيز براين 
تحوالت سياسى و اجتماعى اثرات خود را به جا گذاشت. حدود يك سال قبل از شروع جنگ 
جهانى اول، احمد شاه قاجار که به سن بلوغ رسيده بود، ناصر الملك را از نيابت سلطنت کنار 
گذاشت و فرمان برگذارى انتخابات را براى تشکيل مجلس شوراى ملى صادر کرد؛ اما سال بعد 
با آغاز جنگ جهانى اول، مجلس در پي گسترش تجاوزات بيگانه گان به تعطيل کشيده شد. ايران 

باوجود بي طرفى در جنگ با تجاوز بيگانه گان و نتايج ناگوار جنگ مواجه گرديد.

دورة پهلوى
نظام  ايجاد  اول،  جهانى  جنگ  از  پس  ايران  ادارى  و  اقتصادى  سياسى،  اوضاع  مرج  و  هرج 

سيوسيالستى در روسيه، امکان سرايت آن به ممالك همجوار و نارضايتى 
عمومى ملت ايران از وضعيت حاکم، بروز قيام هاى مختلف در گوشه 
و کنار کشور، مسدود شدن راه هاى تجارتى و ياس و نااميدى محافل 
ملى و وطن دوست از احمد شاه قاجار، زمينة کودتاى سوم حوت را 
تهران  از تصرف  بعد  بود، وى  فراهم ساخت. مجرى کودتا رضاخان 
کابينة مستقلى به رياست سيد ضيا الدين طباطبائى تشکيل داد و چند 
روز بعد، رضا خان به وزارت دفاع منصوب شده و سيد ضياالدين از 
ايران تبعيد گرديد و سپس در کابينة قوام السلطنه، زمام وزارت دفاع و 

فرماندهى قواى انتظامى ايران در دست رضا خان باقى ماند.
در چنين وضعيت، زمزمة مخالفت با احمد شاه قاجار در مجالس، محافل سياسى و مطبوعات آغاز 
شد. خدمات برجستة نظامى رضاشاه قدرت و نفوذ نظامى، حسن سياست و تدبير قاطع او مجال و 

زمينه را براى انقراض سلطنت قاجاريه فراهم ساخت.
بيشتر تحکيم   را  به روز موقعيت خود  به سر مىبرد، روز  اروپا  رضا خان در غياب شاه که در 
ميکرد و در عين حال مىکوشيد تا با تبليغاتى وسيع عليه احمد شاه قاجار، او را نسبت به سرنوشت 

مملکت بى اعتنا نشان دهد.
سرانجام، مجلس شوراى ملى در عقرب 1304هـ..ش. انقراض سلطنت قاجاريه را اعالم و حکومت 
موقت را به سرکردة سپاه، رضا خان پهلوى واگذار نمود و طبق درخواست مجلس شوراى ملى 
در ماه قوس همان سال، مجلس مؤسسان تشکيل گرديد و آن مجلس، سلطنت را به رضا شاه 
پهلوى تفويض نمود و موادى از قانون اساسى را که طبق آن سلطنت مختص، به خاندان قاجاريه 

بود، لغو و در مواد جديد سلطنت مختص خانواده پهلوى گرديد.
به مناسبت وقوع جنگ جهانى دوم که از سال 1939م.- 1945م. ميالدي به طول انجاميد در 25 

محمد رضاشاه
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سنبله 1320هـ .ش. قواى اتحاد شوروى و انگليس از چند جانب به ايران حمله کردند. رضا شاه 
در همين ماه از سلطنت کناره گيرى کرد و زمام کشور را به فرزند ارشد و وليعهد سلطنت تفويض 
کرده و خود عازم افريقاى جنوبى گرديد. نام برده پس از دو سال و ده ماه و نه روز دورى از وطن 

در اثر سکتة قلبى وفات نمود.
رضا خان در دورة سلطنت و حکمروايى خويش به اقدامات مهم ذيل دست زد: ايجاد اردوى 
منظم، تجديد نظام محاکماتى، تدوين مجموعة قوانين مدنى و جزايى،تأسيس ادارة ثبت احوال 
نفوس، صدور کارت هاى هويت، تأمين ادارة ثبت امالك، ساختمان راه آهن سرتاسرى، تأمين 
ايجاد  فرهنگ،  توسعة  و  بسط  شهر ها،  اعمار  هاى گمرکى،  تعرفه  پول، وضع  نشر  ملى،  بانك 
به  آن  تعميم  و  مؤثر  اجتماعى  ريفورم  و  اصالحات  ها،  پوهنتون  تأسيس  و  ايجاد  شرکت ها، 

واليات.
محمد رضا شاه پهلوى 

محمد رضا شاه پهلوى فرزند رضا شاه پهلوى دومين پادشاه خاندان 
و  متولد  تهران  در  .ش.  1298هـ  سال  عقرب  در  وى  است،  پهلوى 
در  را  عالى  تحصيالت  و  نظامى  مکتب  در  را  ابتدايى  تحصيالت 
اثر حمله  به  پاية اکما ل رسانيد. در سنبله 1320هـ .ش.   به  سويس 
نيروهاى اتحاد شوروى )سابق( و انگليس بر ايران رضا شاه از سلطنت 
عهده  داشت  وليعهدى  عنوان  که  پهلوى  شاه  رضا  محمد  و  برکنار 
دار سلطنت گرديد. موصوف در  25 سنبله در مجلس شورا سوگند 
وفادارى ياد کرد، بدين ترتيب  او در روز هاى تاريك که از يك 
سو جنگ جهانى دنيا را فرا گرفته بود و از سوى ديگر، کشور ايران 

تحت اشغال نيروهاى روس و انگليس به سر مى برد به سلطنت رسيد. سال هاى نخست سلطنت 
محمد رضاشاه مصادف با روزهاى بسيار بحرانى و دشوار بود، زيرا توطيه هاى براى تهديد کشور 
و استقالل آن و هم تجزية قسمتى از خاك ايران چيده شد که با صدور اعالمية کنفرانس تهران 
اين پالن خنثي گرديد و  اندازة  تا  بود  امريکا  انگليس، روس،  از سران کشور هاى  که مرکب 
به موجب آن پس از جنگ جهانى دوم، قواى اشغالگر، ايران را ترك گفتند. از اقدامات مهم 

سلطنت محمد رضا شاه، ملى شدن نفت ايران به رهبرى داکتر محمد مصدق مي باشد.
از وقايع مهم دورة حکمروايى محمد رضا شاه شامل شدن دولت ايران به سازمان ملل متحد، تدوير 
کنفرانس تاريخى تهران که به موجب آن استقالل و تماميت ارضى ايران تاييد گرديد. پيوستن 
با  مبارزه  بانك مرکزى،  تأسيس  تلويزونى،  نخستين دستگاه  ايجاد  )سنتو(  بغداد  نظامى  پيمان  به 
انتخاب شدن زنان در مجلس سنا و شورا، اعمار سرك هاى بزرگ جهت بهره  بي سوادى، حق 

رضا شاه پهلوى
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جديد،  آهن  خطوط  ايجاد  سازى،  موتر  جات  کارخانة  تأمين  سياسى،  احزاب  ايجاد  بردارى، 
تحکيم  و  توسعه  ايران،  و  شوروى)سابق(  اتحاد  بين  گاز  لولة  کشيدن 
روابط سياسى با کشورهاى جهان، ساختمان تصفيه خانههاى نفت، تعيين 
ايران و عراق، ايجاد نيروگاه هسته يى به همکارى  ميان  سرحدات آبى 

فرانسه و آلمان مى توان نام برد.
و  مردم  قيام  اثر  در  هـ .ش.  ماه جدى سال 1357  در  محمد رضا شاه 
انقالب اسالمى، ايران را همراه با کليه اعضاى خانوادة خود ترك نمود 
و پس از 18 ماه سرگردانى با بيمارى سرطان در سال 1359هـ .ش. در 

مصر چشم از جهان پوشيد و در همان جا به خاك سپرده شد.
اوضاع ايران از سال 1356هـ .ش. دچار تحوالتى سريع شد و نهضتي 

به  مبدل  و  مرحلة گسترده يى شده  وارد  بود،  آغاز کرده  از سال 1341هـ .ش.  امام خمينى  که 
انقالب اسالمى گرديد که سر انجام در ماه دلو 1357هـ .ش. به پيروزى رسيد. بعد از فرار شاه به 

مصر نظامي که 37 سال بر کشور مسلط بود سرنگون ساخته شد.
سرانجام روز دوازدهم دلو امام خمينى به ايران بازگشت و با استقبال گرم مردم مواجه شد.  دولت 
با حکم امام خمينى به نخست وزيرى مهندس بازرگان  به تاريخ 1357/11/15 هـ . ش.  جديد 
رسميت پيدا کرد. بازرگان مامور شد تا عالوه بر ادارة کشور براى تغيير نظام سياسى به جمهورى 

اسالمى، ريفراندم برگزار کند و بدين ترتيب، عصر تازه در تاريخ ايران آغاز گرديد.

  فعاليت داخل صنف
شاگردان به دو گروه تقسيم شوند. گروه اول راجع به عوامل سقوط حکومت قاجاريه و گروه 

دوم در رابطه به خاندان پهلوى با همديگر بحث کنند.

 سؤاالت
1. کدام عوامل باعث سقوط سلطنت احمدشاه قاجار گرديد؟

2. رويداد هاى مهم سلطنت رضاشاه را فهرست نماييد.
3. عوامل سقوط سلطنت محمد رضاه شاه کدام ها بودند؟

4. انقالب اسالمى ايران در کدام سال و تحت رهبرى کدام شخصيت به پيروزى رسيد؟

 فعاليت بيرون از صنف
شاگردان از روي منابع و مأخذ و به همکارى معلمان در مورد عوامل جنگ دوم و تأثيرات آن 

باالى ايران معلومات حاصل نموده و آن را در صنف ارائه نمايند.

آيت اهللا سيد روح اهللا خميني
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درس سى و يکم

جمهوري خلق چين

سرزمين چين در نيم کرة شمالي در قسمت شرقي قارة آسيا و ساحل غربي اقيانوس آرام با داشتن 
9،6 ميليون کيلومتر مربع مساحت، سومين کشور بزرگ دنيا مى باشد.

پايتخت جمهوري خلق چين، شهر پکين )بي جينگ( مي باشد که يکي از مراکز عصر کهن بوده 
و سابقة تاريخي آن به 3000 سال قبل بر مي گردد. شهر مذکور 1000 سال قبل بازسازي شده و 
هفت قرن قبل، قوبالي خان )بي جينگ( را پايتخت دايمي خويش قرار داد و تا کنون به استثناي 
سال هاي 1928- 1949 ميالدى که گومين تانگ پايتخت خود را به نن جينگ منتقل ساخت،  

پکين حيثيت پايتخت را دارا مى باشد. 
اکثر باشنده گان چين از نژاد خان )هان( مي باشند که طي قرون متمادي در همين سرزمين زيست 

نموده اند.
چندين قرن قبل حکومت بني اميه سرزمين هاي وسيعى از شرق ميانه و منطقة از سند تا سواحل 
جنوبي مديترانه و شمال افريقا را زير پرچم واحد اسالم قرار داد، از اين که وضعيت جنگ و 
با چين  از مناطق جهان اسالم حکمفرما بود، روند توسعة مناسبات  درگيري داخلي در بعضى 

تحرك چنداني نداشت.
در دوران خلفاي عباسي، به خصوص پس از انتقال مرکز خالفت از دمشق به بغداد از اواسط قرن 

نموديد.  اقليت هاى چين آشنايى حاصل  و  نفوس  موقعيت،  نهم، شما در مورد  در صنف 
دراين درس راجع به سوابق تاريخي و حوادث سال  1949م. معلومات ارائه مي گردد.
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هشتم ميالدي تقاضا براى کاال هاي تزييني باعث تجدد روابط تجارتى کشور هاي منطقه با چين، 
به خصوص از طريق راه هاي زميني آسياي مرکزي گرديد، ولي مبادالت از طريق بحرى از خليج 
فارس، جنوب عربستان، شرق افريقا، هند، جنوب شرق آسيا تا چين از اهميت بيشتري برخوردار بود. 
در اين دوره دولت مقتدر مرکزي بر دنياي اسالم حکومت مى کرد و مدافع روابط تجارتي گسترده 
و وسيعي به خصوص با چين بود، در چين نيز سلسلة تانگ ضامن امنيت جاده هاي تجارتي گرديد.

راه هاي بحري و  بر  هالندي ها  پرتگالي ها و  يافتن  اثر تسلط  بعد در  به  قرن شانزدهم ميالدي  از 
ساير  و  با چين  روابط  در جنوب چين،  ماکائو  و  هند،  در  ايران، گوا  در  هرمز،  منطقه  تجارتي 

کشور هاي آسياي شرقي به ضعف گراييد.
از اوايل قرن سيزدهم ميالدي در اثر هجوم مغول ها تعدادى از کشور هاي 
منطقه و هم مناطق خاور ميانه به تدريج به سرنوشت مشابهي روبه رو شدند. 
اوکتاي قا آن در سال 1230 ميالدي با دو برادرش جغتاي و تولي و پسران 
خود به طرف جلگة هوانگ هو حرکت کرد  و در سال 1234 ميالدي شهر 

کاي فنگ را به تصرف خويش درآورد. 
در دوران معاصر، دولت منچو تجارت با انگليس ها را محدود کرده تحت 
نظارت قرار داد و خواهان تجديد نظر در مقررات و روابط تجارتى شد. 
انگليس ها نيز تالش کردند که از طريق هند به گسترش تجارت با جهان 

تجارتى  روابط  اين  که  بود  ترياك  تجارت  چين  با  انگليس ها  روابط  اساسى  هدف  بپردازند. 
پيامد هاى ناگوارى در قبا ل داشت که منتج به جنگ ترياك بين سال هاى 1841- 1860ميالدى 

گرديد.                   
در قرن بيستم ميالدي حکومت هاي امپراتوري و سپس جمهوري ملي چين بر سر کار آمدند. داکتر 
سون يات سن که به نام پدر چين )مدرن( مشهور است، رهبر انقالب 1911 ميالدي و اولين رئيس 
جمهور چين نيز بوده است که رهبري حزب گومين تانگ را تا سال 1921ميالدى به عهده داشت.                              

انقالب 1949 ميالدي                                                               
در بهار سال 1928ميالدي افراد باقي مانده از شورش شکست خوردة )فصل خزان( به رهبري مائو 
و سربازاني که از شورش نافرجام نانچانگ جان به سالمت برده بودند با فرمانده جوده به يکديگر 
ملحق شدند. مالقات اين دو رهبر مانع از هم پاشيده گي نيرو هاي حزب کمونيست گرديد و آن 
باقي مانده در چوکات ارتش سرخ چين، سازمان داده شود و اولين  نيرو هاي  دو تصميم گرفتند 
کانگ شن(  )چنگ  کرد  تأسيس  چين(  )ارتش سرخ  استقرار  براي  کمونيست  که حزب  پايگاه 
بود. هم چنان مائو در اواخر سال 1931 ميالدي اولين جمهوري شوراي چين را در ناحيه گيانگسي اعالم 

داشت.

سون يات سن
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در پايان جنگ جهاني دوم عمًال دو چين وجود داشت. يك، قلمروي که زير نظارت گوميندان 
گوميندان  داشت.  قرار  چين  کمونيست  حزب  رهبري  تحت  که  شده  آزاد  مناطق  ديگري  و 
انتقال  و  به شکل سالح و مهمات، آموزش  امريکا  اياالت متحدة  از طرف  کمك هاي وسيعي 
سربازان به نواحي شرقي، ساختمان و نگهداشت راه هاي ارتباطي، پشتيباني و حمايت نظامي و 
ديپلوماتيك وغيره به دست مى آورد. نيرو هاي کمونيست چين از نگاه نظامي، اقتصادي و تأمين 
ارتباطات در مقايسه با رژيم چانکاي شيك عقب بودند؛ اما حمايت و پشتيباني مردم را با خود 

داشتند.
بود  گرفته  مقاومت  براي  مؤثري  آماده گي  چين  کمونيست  حزب 
کمونيست  حزب  مرکزي  کميتة  م.  مى 1946   4 مؤرخ  مصوبة  مطابق 
و  اجتماعي  زمينة  اقدامى در  بزرگ،  مالکان  زمين هاي  چين مصادرة 
اقتصادي بود. همزمان با آن تدابيري در جهت جلب و احضار عسکري 
مبارزه  مختلف  اشکال  از  استفاده  با  کمونيست  حزب  گرديد.  اتخاذ 
مسالمت آميز و نظامي توانست مردم را در مقابله با حمالت گوميندان 

آماده سازد.
اردوي آزادي بخش در تابستان و خزان سال 1948م. به عمليات موفقيت آميز قاطع و تعيين کننده 
دست زد. سربازان گوميندان در شمال شرق چين در شهر ها محاصره شده و درهم شکسته، اسير ويا 
تسليم شدند. عمده ترين ناحية صنعتي چين، يعني مرکز کارخانه هاي ذوب فلز، استخراج زغال سنگ، 

ماشين سازي، مراکز انرژي با شبکه هاي پيشرفتة حمل و نقل به تصرف نيرو هاي کمونيست افتاد.
مسلط  و شمال شرق چين  به سراسر شمال  قوت هاي حزب کمونيست  پايان سال 1948م.  در 
به دست قوت هاي حزب  گرديدند. در سال 1949م. بي جينگ بدون مقاومت سقوط کرد و 
کمونيست افتاد و در فاصله بين ماه هاي اپريل و نوامبر همان سال اغلب شهرهاي چين بدون خون 
ريزى به دست کمونيست ها افتاد. چانکاى شيك با گروه کوچك از سربازان خود به تايوان فرار 
نمود. بعد از اشغال پکن و درهم شکستن قواي چانکاى شيك حزب کمونيست به پيروزي قاطع و 
نهايي رسيد و مائو روز اول ماه اکتوبر 1949م. را در ميدان صلح آسماني پيکن، تأسيس جمهوري 

خلق چين اعالن نمود.
چون سياست خارجي چين از 1949م. به بعد بر اساس نظريات و عقايد مائو رقم زده شد، نظريات، 
افکار و عکس العمل هاي او در قبال مسايل داخلي و خارجي بر آن تأثير کلي داشت. از اين رو 
و  چين  داخلي  هاي  نشيب  و  فراز  مبناي  بر  نيز  بعد  به    50 دهة  از  کشور  آن  خارجي  سياست 

تحوالت در عرصه بين المللي، متأثر از آن بوده است.
مائو در دورة جنگ هاي انقالبي و پيش از کسب قدرت کامل نيز مانند دوره هاي بعد هيچگاه از يك 
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الگوي ثابت براي اعمال سياست هاي مورد نظر خويش استفاده نمي کرد، بلکه با توجه به شرايط سياسي، 
اقتصادي، نظامي و فني چين و اوضاع بين الملي، اصول ستراتيژيکي قابل انعطاف را به کار مى برد.

سياست چين بعد از سال هاي 1980 موجب افزايش روابط کشور مذکور با کشور هاي منطقه و جهان 
گرديد با توجه به تازه گي ورود فعال چين به صحنة رقابت در منطقه حايز اهميت بسيار گرديد.

اعتقادي  جنبة  بيشتر  آن،  کمك هاي  به خصوص  و  المللي  بين  مناسبات  عرصة  در  قبًال  چين 
)ايديولوژيك( داشت و به منظور سهم بي جينگ در گسترش سوسياليزم و تقويت نهضت هاي 
ضد استعماري در نقاط مختلف دنيا صورت مي گرفت، اما از اوايل دهه 80 ميزان، شکل و نحوة 

آن دستخوش تحول گرديد.
سياست و پاليسي جديد چين در مناسبات بين المللي بر اساس برابري، نفع متقابل، تنوع شکل هاي 
همکاري، نتايج عملي و کيفيت بهتر استوار گرديد. هدف اين سياست حضور بيشتر و مؤثر چين 
در جامعه بين المللي مي باشد. با اتخاذ سياست درهاي باز در چين و گسترش مناسبات سياسي و 
اقتصادي آن با جهان، چين در رديف کشور هاي پيشرفته؛ چون جاپان، امريکا و اروپاي غربي 

قرار گرفته است و امروز يکي از قدرت هاى بزرگ جهان مي باشد.

 
  فعاليت داخل صنف

شاگردان به گروه هاي جداگانه تقسيم شوند. گروه اولي در مورد سوابق، گروه دوم راجع به 
تحوالت چين از همديگر سؤال نمايند.

 سؤاالت
1- کشور چين در کجا موقعيت دارد و در مورد سابقة تاريخى آن چه مى دانيد؟

2- نظام جمهورى در چين چه وقت ايجاد شد و اولين رئيس جمهور آن کى بود؟
3- علت پيروزى حزب کمونيست چه بود؟

قرار  حالت  کدام  در  اقتصادى  و  اجتماعى  سياسى،  نگاه  از  چين  دوم،  جهانى  جنگ  از  بعد   -4
داشت؟

5- تغييرات عمدة چين را بعد از دهة 80 چگونه ارزيابى مى کنيد؟

 فعاليت بيرون از صنف
شاگردان به کمك و همکارى معلمان ، شخصيت هاى فرهنگى و منابع دست داشته شان راجع به 

عوامل انقالب 1949م. در چين معلومات حاصل نموده و آن را در صنف ارائه نمايند.
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درس سى و دوم

تاجيكستان

در شمال افغانستان سرزمين حاصل خيزى واقع است که بسياري از علما و دانشمندان عقيده 

دارند که نژاد آريايي در آن سرزمين، جوار دامنة کوه هاي هندوکش کنار رود جيحون 

و سيحون اولين روز هاي زنده گي خويش را گذرانيده است. در کتاب قديم آريايي ها از 

سرزمينى نام برده شده که آب و هواي آن خلد زمين بود و اجداد ما در آن جا پرورش 

يافتند و به قرينه مى توان گفت که مراد همان اراضي دلکش جوار جيحون و سيحون باشد.

به قول هنري فيلد )تاجيکان مردم مشهوري هستند که در سراسر مشرق زمين پراگنده اند نه 

تنها در کشور هاي ايران و افغانستان، بلکه در شهر هاي ماورالنهر و کشور هاي تحت تسلط 

تاتارها سکونت دارند و به قول بعضي، آن ها تا مرز هاي چين الاقل تا تبت پراگنده شده 

اند(.

به  راجع  شما  نهم  صنف  در  مى باشد.  افغانستان  همسايه هاى  از  يکى  تاجيکستان  کشور 
به  راجع  فعلي  درس  در  نموديد.  حاصل  معلومات  تاجکستان  در  ساکن  اقوام  و  زبان  نفوس، 

ريشه نژادي، سابقة تاريخي و وضع فرهنگي اين سرزمين معلومات به دست مى آوريد.
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عديى قابل مالحظه يى تاجيکان در ازبکستان و قرغزستان به سر مى برند. مردم تاجيك نسل 

آريايي قديم بودند. اينان نمايانگر بسط يکي از کهن ترين تمدن هاي آسياي ميانه پيش از 

ظهور ترکان به شمار مى روند. زبان ملي مردم تاجيکستان، زبان تاجيکي مى باشد که با زبان 

ادبيات مشترکي  دري و فارسي قرابت نزديك دارد و هر دو، وارث خصوصيات زبان و 

هستند.

اسکندر در سده 4- ق م. سرزمين تاجيکان را تصرف کرد و بعد از مطيع ساختن مردم آن، 

لشکرى از يونانيان و مقدونيان را ايجاد کرد و 30 هزار تن از ايشان در آن جا ساکن شدند 

و با بوميان اختالط و امتزاج نمودند.

در قرن دوم ق. م. سکاها جاي يونانيان را گرفتند. در سال هاي 39- 27 ق.م. کواي شانگ 

)کوشان( قبايل ديگر يوچي ها را به تصرف خويش در آورد و امپراتوري کوشان را تأسيس 

نمود که توانست حدود 200 سال بر آسياي 

کوشاني  امپراتوري  کند.  حکومت  مرکزي 

در اواخر سدة سوم ميالدي رو به ضعف نهاد 

و قوم ديگرى که روميان آنان را )افتاليت( يا 

اهياطله مى گفتند روي  يا  هون هاي سفيد و 

کار آمدند. يورش هاي پي در پي مهاجران 

ترك، اين سرزمين را چنان ترك زده کرد 

که مهاجمان مغول را نيز در سده هاي 13 ميالدي در خود فرو برد و آنان را هم تحت تأثير 

قرار داد.

در وسط قرن 19 م. که به مرور زمان دامنة توسعة اراضي روسيه در جهت جنوب به سوي 

امام على رحمان
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افغانستان کشيده شد، مراکز عمدة تاجيك نظير 

اورا، توبه و خجند به روسيه ضميمه شد. شمال 

تاجيکستان در قلمرو حکومت روسية تزاري و 

جنوب آن زير فرمان امير بخارا درآمد.

حکومت  حاکميت  ميالدي   1918 سال  در 

شوروي در متصرفات پيشين روسيه در آسياي 

شمال  سال،  همين  جريان  در  شد.  برقرار  ميانه 

خودمختار  جمهوري  از  بخشي  تاجيکستان، 

ترکستان شوروي شد و در سال 1921 ميالدي 

ارتش سرخ وارد بخش شرقي بخارا گرديد و 

شهر دوشنبه را تصرف کرد.

جمهوري هاي  1924م.  سال  ملي  مرزبندي  در 

آسياي ميانه، جمهوري شورايى تاجيك جزو ازبکستان و شهر دوشنبه در سال 1929 م. 

استالين آباد و در 1961م. دوباره دوشنبه نامگذاري شد و هم به اساس سرحد بندي سال 

نواحي  و  قشقادريا  دريا،  سرخان  چون  مناطق؛  بخارا  سمرقند،  چون  شهر هاي؛  1924م. 

وادي فرغانه از پيکر تاجيکستان جدا گرديد و از همان روز هاي مرزبندي تا اکنون کدام 

تغيير در آن رونما نه گرديده است.

اتحاد شوروي در سال 1991م. تاجيکستان استقالل سياسي خويش را  از فروپاشي  بعد 

اعالم نمود. و عضويت سازمان ملل متحد و تعداد مجامع بين المللي را حاصل کرد.
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  فعاليت داخل صنف

شاگردان به دو گروه تقسيم شوند. گروه اول راجع به اقوام ساکن در تاجکستان، گروه دوم 

در مورد تجاوز روس ها بر تاجيکستان با يکديگر بحث نمايند.

 سؤاالت

1- ساکنان تاجيکستان مربوط کدام نژاد مى باشند؟

شوروى  ترکستان  خودمختار  جمهورى  قلمرو  از  جزء  سال  کدام  در  تاجيکستان   -2

گرديد؟

3- تاجيکستان در کدام سال استقالل سياسى خويش را کسب نمود؟

 فعاليت بيرون از صنف

 شاگردان با استفاده از منابع و مآخذ و هم به کمك استادان خويش راجع به پخش ونشر 

اسالم در سر زمين تاجيکستان معلومات حاصل و در صنف ارائه نمايند.
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درس سى و سوم

ازبكستان

ازبکستان کشوريست که در آسياي مرکزي ميان رودخانه هاي آمو و سيردريا موقعيت 

دارد. 

مى دهند.  تشکيل  را  کشور  نفوس  فيصد   71 از  بيش  با  قومي  گروه  بزرگترين  ازبك ها، 

ساير اقليت هاي قومي؛ مانند: روس ها، تاجك ها، قزاق ها  و تاتارها نيز در ازبکستان به سر 

مى برند. 63 در صد جمعيت در قريه ها و قصبه ها امرار معيشت دارند. زبان رسمي مردم 

ازبکستان ازبکي و روسي مى باشد.

سرزمين ازبکستان از ادوار قبل از ميالد مسکوني بوده است. در قرن ششم پيش از ميالد 

بخش بزرگى از اين سرزمين جزء قلمرو هخامنشي ها شمرده مى شد.

يونان-  قلمرو  از  را جزء  فعلي  ازبکستان  و  مقدوني سمرقند  اسکندر  م.  در سال 329 ق. 

ازبکستان  در گذشته جزء مهمى از منطقة پهناور ماورالنهر و يکي از مراکز بزرگ فرهنگ و 
تمدن اسالمي بود. دراين درس به موقعيت، اقتصاد، فرهنگ و فشردة تاريخ آن آشنا مى شويد.
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باختري ساخت. در اواسط قرن ششم ميالدي تحت سلطة خان هاى ترك  قرار گرفت.

مسلمانان در نيمة دوم قرن هفتم ميالدي بر قسمت هاي مهمي از آسياي مرکزي تسلط يافتند. 

قتيبه بن مسلم والي عربي خراسان مأمور 

فتح نهايي ماوراءالنهر شد و طي بيست 

سال تا نزديکي مرز هاي چين و کاشغر، 

لشکرکشيد  کنوني  تاشکند  تا  شمال  از 

و سرانجام سمرقند، تاشکند و فرغانه را 

تصرف نمود.

با ظهور و توسعة دين مقدس اسالم، در قرن دهم ميالدي، منطقة کنوني ازبکستان جزء از 

قلمرو سامانيان گرديد و با گذشت زمان به ترتيب سالله هاي؛ چون: غزنويان، سلجوقيان، 

خوارزمشاهان، مغوالن و تيموريان در ازبکستان  حکمروايي نموده اند.

به  اما  را تصرف کردند،  از آسياي مرکزي  بزرگي  منطقه، بخش  اين  به  با هجوم  مغوالن 

از  پس  به خصوص  مغول،  قدرت  تضعيف  وبا  تدريج 

پايتخت  عنوان  به  را  سمرقند  شهر  که  تيمور  حاکميت 

به  بار  براي نخستين  ازبك ها  نهاد،  بنيان  امپراتوري خود 

عنوان يك قوم ظهور کردند.

ازبك ها، نام خود را از ازبك خان 1282- 1342م. که 

چنانکه  کردند؛  اقتباس  بود  شده  مشرف  اسالم  دين  به 

ابوالخير خان )1412( يکي از اخالف شيبان جوان فرزند 

اسالم کريموفجوجي پايه و قدرت ازبك ها را در آسياي ميانه بنا نهاد.

مسجد طالکارى
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مسلمان  ازبکستان  مردم  فيصد   85 به  نزديك 

باوجود  مي باشند.  حنفي  مذهب  پيرو  و  بوده 

ارزش  و  به سنت ها  متعدد،  فرهنگى  تهاجمات 

هاي اسالمي پابند مى باشند. ارزش هاي اسالمي 

سپاري  خاك  به  مراسم  تدفين،  نکاح،  ،مانند 

ميت، ختنه پسران، قرباني، ذبح اسالمي تالوت 

استماع قرآن مجيد، ساختمان مساجد، دادن  و 

صدقات در اين کشور  رعايت مي گردد.   

ترکيب ملي جمعيت ازبکستان از نيمة قرن 19 

از  پس  است.  گرفته  شکل  بيستم  قرن  آغاز  و 

کوچ  و  روسيه  توسط  مرکزي  آسيايي  اشغال 

دادن تعداد زيادي از روس ها به آسياي مرکزي 

اکتوبر سال 1917م.  انقالب  از  بعد  به خصوص 

از روسيه، قفقاز و اوکراين دهقانان و کارگران به اين منطقه سرازير شدند.

سير تحوالت سريع در اتحاد شوروي سابق در سال 1991 ميالدي به رهبري ازبکستان 

به عنوان کشور آزاد و  ازبکستان را  اين فرصت را داد که در اول سپتمبر سال مذکور 

مستقل اعالن نمايد. حزب کمونست ازبکستان منحل اعالن شده و اولين انتخابات رياست 

جمهوري صورت گرفت و اسالم کريموف به صفت رئيس جمهور انتخاب گرديد.

ازبکستان از بدو استقالل به عضويت سازمان ملل متحد و تعداد نهاد ها، مجامع اقتصادي،      

بين المللي و منطقوي داخل گرديد.
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ازبکستان در ميان کشور هاي آسياي مرکزي داراي امکانات نسبتاً خوب اقتصادي در زمينه 

هاي رشد زراعت مى باشد. سرزمين ازبکستان داراي معادن مس، سنگ زغال و نفت بوده، 

در توليد صنعت فوالد، مواد غذايي، منسوجات و پنبه به پيشرفت هاي زياد نايل گرديده 

است.

زراعت، مهمترين بخش اقتصاد ازبکستان را تشکيل مى دهد، 28 در صد از ميزان رشد و 35 

در صد از جمعيت فعال کشور به اين بخش وابسته اند. ازبکستان دومين کشور صادر کنندة 

پنبه در جهان مى باشد.

  فعاليت داخل صنف

شاگردان به دو گروه تقسيم شوند. گروه اول در مورد آبدات اسالمى و گروه دوم در مورد 

صنايع مهم ازبکستان باهم بحث نمايند.

  سؤاالت

1- موقعيت ازبکستان را مختصر توضيح نماييد.

2- کدام گروه هاي قومي در ازبکستان زنده گي مى کنند؟

3- کدام سلسله يا دودمان ها در سرزمين ازبکستان حکمروايي نمودند؟

4- مردم ازبکستان به کدام زبان تکلم مى کنند؟

5- صنايع عمدة ازبکستان را نام بگيريد.

 فعاليت بيرون از صنف

کشور هاى  و  صنعتى  مراکز  واليات،  آن  در  و  نموده  ترسيم  را  ازبکستان  نقشة  شاگردان 

همجوار را نشانى نمايند.
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درس سى و چهارم

تركمنستان

ترکمنستان کشوريست با سوابق تاريخى کهن. سرزميني است که مهد تمدن هاي چند هزار 

ساله بوده و مراکز بزرگ فرهنگي؛ مانند گوك تپه، نمازگاه تپه، شهر مرو، نساء قلعه و اورگنج 

شهر در آن موقعيت دارد. ترکمن ها از لحاظ چهره شبيه مغول ها بوده، مردمي نسبتاً بلند قد با 

مو هاي سياه و الغر اندام مي باشند.

تحقيقات باستان شناسي نشان داده که ترکمنستان در گذشته يکي از مراکز بزرگ مالداري و 

زراعت جهان بوده است. در عصر برونز تمدن هاي پيشرفته از اين محل نشأت کرد. يکي از 

آثار معماري تمدن باستاني ترکمنستان »اليتن رپ« است که بين روستا هاي مينا و چاجا قرار 

دارد. دراين محل مقبره بزرگي که از نظر معماري شبيه به آثار بابل است قرار داشته و نيز باستان 

شناسان ثابت کرده اند که دراين ناحيه زبان نوشتاري وجود داشته و مردم آن از فرهنگ عالى 

و واحد برخوردار بوده اند.

مؤرخان مى گويند سرزمين ترکمنستان از دوران قبل التاريخ مسکوني، در قرن 6-4 ق.م. بخشى 

ترکمنستان در گذشته جزيى از منطقة ماورالنهر بوده و امروز يکي از بزرگترين کشورهاى 
زبان  و  نفوس  موقعيت،  به  راجع  شما  نهم  صنف  در  مى باشد.  جهان  در  گاز  کنندة  صادر 
ترکمنستان آشنايي حاصل نموديد. دراين درس به گذشتة تاريخي، سلسلة نسب ترکمن ها و 

اوضاع فرهنگي و اقتصادي ترکمنستان به طور مشرح معلومات حاصل مى نماييد.
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از قلمرو امپراتوري هخامنشي بوده و پس از آن به دست پارت ها افتاد.

ترکمنستان به دليل موقعيت جغرافيايى خود نقش مهمي را در جاده بزرگ ابريشم ايفا کرده و 

طي قرون متمادي باعث اتصال شرق و غرب گريدده است. در قرن 5 ميالدي اين سرزمين در 

اثر هجوم هون ها و هپتاليان و عقب نشيني ساسانيان تحت سلطة ايشان درآمد. اين نخستين نفوذ 

اقوام ترك به شمال خراسان بزرگ است. در قرن هفت ميالدي با حملة مسلمانان به خراسان اين 

منطقه نيز به تصرف ايشان درآمد. مرو پايتخت حکام عرب خراسان به شمار مى رفت و حمالت 

ايشان به ماورالنهر ازين مرکز هدايت مى گرديد؛ هم چنان حضور مامون الرشيد در مرو و آمدن 

امام رضا رحمه اهللا در تاريخ ثبت شده است.

گرچه نخستين حضور ترکان درين منطقه و ماورالنهر با هجوم هياطله در قرن 5 ميالدي مصادف 

بوده، ليکن هجوم ترکان غور يا اغوز از مرز هاي مغولستان در قرن 10 ميالدي بافت جمعيتي اين 

منطقه را برهم زد. سلجوق خان با کمك ترکمن هاى مسلمان موفق شد بر سيحون مسلط گردد 

و سلسلة سلجوقيان را تشکيل دهد.

در قرن 4 هجري، مقدسي تاريخ نويس عرب اولين فردي بود که از طايفه يى به نام ترکمن ياد 

کرد و براين نکته تأکيد داشت که ترکمن ها، اولين ترك هاي مسلمان بوده و به همين دليل به 

عنوان )ترك ايمان( از آن ها ياد شده است.

بر اساس کتاب جوامع التواريخ سلسلة نسبى ترکمن چنين تنظيم مي گردد.

بافث بن نوح- ديب يا قوي- قراخان- اوغوز خان »جد اصلي ترکمن ها   اورخان کرخان       مى باشد.

ترکمنستان محل سکونت اقوام مختلف آسياي مرکزي بوده است؛ ولي اکثريت جمعيت آن را 

ترکمن ها تشکيل مى دهند و قبيله هاي ذيل در آن سکونت دارند:

1- عالي ايلي

2- اتا

3- چاودار

4- امراي )يمره لي(

5- ارساري

6- گوکالن

7- ساکار )ساقار(

8- سايور

9- ناريق

ساختمان پارلمان ترکمنستان10- تکه اريموت
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از اين که اکثر ترکمن ها در طول تاريخ از طريق مالدارى زنده گي نموده اند؛ بنا براين بسياري از 
آن ها در نقاط دهاتى که امکان تداوم اين گونه فعاليت هاى اقتصادي ميسر بود مسکن گزين شدند.

تهاجم مغول ها و شکست حکومت خوارزمشاهيان باعث از هم گسيخته گي شديد اوضاع شد 
و شهر هاي آباد آسياي مرکزي در مجموع ويران و به دست مغوالن افتاد. سرزمين مذکور به 
دو قسمت شمال در اختيار مغول و خان هاي ازبك و جنوب در اختيار ايلخانان قرار گرفت.
بعد از شکست شيبك خان ازبك از قرن 15- 17م  اين سرزمين به تصرف صفوي ها درآمد.

به  را  ترکستان  پهناور  منطقه  روسيه  سياسي  تحريکات  ميالدي   1873  -1850 سال هاي  در 
حکومت هاي بخارا، خيوه، فرغانه، خوقند و قازان تقسيم کرد.

روس ها در يك حرکت زنجيره يى به ترتيب، بخارا، خيوه، فرغانه و باآلخره در سال 1881 
جنرال اسکوبلوف روسي با حمله به اخال و تصرف قلعة گوك تپه توانست بر ترکمن ها غلبه 
روسيه  جزء  داوطلبانه  ترکمنستان  غربي  بخش  نمايد.  اشغال  را  ترکمنستان  و  نموده  حاصل 
ترکمنستان  جمهورى  از  جزء  ترکمنستان  روسيه،  در  1917ميالدى  انقالب  از  بعد  شدند. 

شوروى گرديد.
آسيايى  يافته  استقالل  تازه  جمهوري هاي  ديگر  همانند  ترکمنستان  اقتصاد  استقالل،  از  بعد 
از کل محصوالت کشور  بر مالکيت دولتي بود طبق آمار نشر شده 95 در صد  ميانه مبتني 
توسط واحد هاي دولتي توليد مى شد. بانك ها، بيمه، تجارت خارجي و فروشگاه هاى بزرگ 
همه گي دولتي بودند. اين سيستم اقتصادي متمرکز دولتي به علت عدم داشتن روحيه ابتکار، 
کم کاري، بوروکراسي فلج کننده و فقدان تکنالوژي دچار مشکالت جدي بود و جهت رفع 

مشکالت فوق دولت به دو اقدام ذيل دست زد:
1- قطع رشته هاي وابسته گي به مسکو و ديگر کشور هاي عضو کامنولت.

2- پايه گذارى يك اقتصاد ملي به منظور استفادة مستقل از منابع طبيعي و تأمين نياز هاي مهم 
داخلي جهت برآورده شدن موارد فوق يك ستراتيژي ملي چند مرحله يى را مطرح نمودند.

عنوان  به  روسيه  فدراسيون  از  بعد  گاز  ذخاير  متر مکعب  تريليون   2.7 داشتن  با  ترکمنستان 
بزرگترين کشور داراى ذخاير گازي در بين کشور هاي مشترك المنافع شناخته شده است. 
در حدود 48 در صد مردم ترکمنستان در امور زراعت و مالداري اشتغال داشته. 80 در صد 
سرزمين هاي اين کشور به فقدان منابع آبي مواجه مى باشند. مالداري در ترکمنستان توسعة 
نسبتاً مناسبي داشته است. گوسفند قره قل با پشم و پوست بسيار مرغوب مهم ترين حيوان براي 
بين زنان ترکمن  بافي مى باشد که در  قالين  پرورش است. يکي ديگر از صنايع ترکمنستان 

رواج داشته و قالين هاي ترکمنى شهرت بين المللي دارد.
ستراتيژيك  موقعيت  از  جغرافيايي  خاص  شرايط  لحاظ  به  مرکزي  آسياي  در  ترکمنستان 
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مناسب برخوردار است.
نفت و گاز مى باشد، همين موضوع  به خصوص  و  زميني  زير  منابع عظيم  داراي  �tاين کشور 

توجه دولت هاي منطقه را به ترکمنستان جلب نموده است.
�tترکمنستان داراي پتانسيل)بالقوه( انتقال گاز به اروپا و تعداد از کشور هاي ديگر مى باشد و 

به عنوان يکي از تأمين کننده هاي انرژي اروپا به حساب مى رود.
انرژي  بزرگ  داراي ذخاير  بحيرة کسپين،  از کشور هاي ساحلي  به عنوان يکي  �tترکمنستان 

بوده و از ارزش اقتصادي بلندي برخوردار است.
ساير جمهوري هاي  همچون  سابق  شوروي  اتحاد  نظام  حاکميت  سال   60 طي  در  ترکمنستان 
آسياي مرکزي، مرحله يى از نظر تحوالت تاريخي منجمد را سپري نموده است. تنها واقعة قابل 

ذکر در اين دوران اعمار کانال قره قوم مى باشد.
با باال گرفتن بحران در اتحاد شوروي سابق، حزب کمونست ترکمنستان منحل گرديد و حزب 
نيازاف بر عهده  دموکراتيك ترکمنستان در 26 اکتوبر 1991 ايجاد گرديد که رهبري آن را 
داشت. در 27 اکتوبر سال مذکور ترکمنستان به شکل رسمى استقالل خويش را اعالم نموده و 
به حيث يك کشور مستقل به رسميت شناخته شد. يك سال بعد قانون اساسي جديد اين کشور 
از طرف پارلمان تصويب شد، که بر اساس مواد آن به صالحيت هاي رئيس جمهور افزوده شد. 
اقتصادي کشور هاي  از استقالل، عضويت سازمان ملل متحد، سازمان همکاري  بعد  ترکمنستان 
مستقل مشترك المنافع، بانك توسعة، آسيايى، بانك توسعة اسالمي، سازمان کنفرانس اسالمي، 

سازمان بين المللي کار و ده ها سازمان بين المللي ديگر را کسب نموده است.

  فعاليت داخل صنف
شاگردان در صنف به سه گروه جداگانه تقسيم شوند. گروه اول راجع به موقعيت ترکمنستان، گروه دوم 

در مورد استقرار ترك تبار ها و گروه سوم در رابطه ريشة نژادي ترکمن ها از همديگر سؤال نمايند.

  سؤاالت
1- قبايل مشهور ترکمن ها را نام بگيريد.

2- روس ها در کدام سال ترکمنستان را اشغال نمودند؟
3- ترکمنستان بعد از استقالل چگونه ستراتيژى را مطرح نمود؟

 فعاليت بيرون از صنف
و  پايتخت  فرهنگى،  مراکز صنعتى،  آن  در روى  نموده،  ترسيم  را  ترکمنستان  نقشة  شاگردان 

همسايه گان آن را نشانى نمايند.
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بررسى فصل سوم

ترتيب  و  تهيه  همجوار«  »کشور هاى  عنوان  تحت  دوازدهم  صنف  تاريخ  کتاب  سوم  فصل 

گرديده است که شامل تاريخ معاصر کشور هاى چين، پاکستان، ايران، تاجيکستان، ترکمنستان 

و ازبکستان مى باشد. در تأليف اين فصل تا حدى زياد کوشش شده تا شاگردان به طور فشرده با 

رويداد ها، حوادث، موقعيت، نفوس، زبان هاى مروج و معمول، ميراث هاى فرهنگى، اقتصاد و 

صنعت هر کشور معرفت و آشنايى حاصل نمايند؛ هم چنان در تعدادى از درس ها سعى به عمل 

آمده است تا حوادث تاريخى کشور هاى همجوار در طى دوره هاى خاص فهرست گرديده 

و به تفصيل بيشتر وقايع پرداخته شده تا شاگردان در عمق قضايا و رويداد هاى تاريخى قرار 

بگيرند و حوادث تاريخى براى شان واضح و قابل فهم باشد. در اين فصل تاريخ از چارچوب 

خشك سياسى بيرون گرديده انعکاس دهندة فعاليت هاى فرهنگى، سياسى و اقتصادى جوامع 

يادشدة بشرى مى باشد. گرچه ذکر تمام حوادث و رويداد هاى تاريخى کشور هاى همجوار 

در طى يك فصل کار بى نهايت مشکل است؛ ولى تا سرحد امکان، کوشش شده که به مأمول 

و هدف مورد نظر رسيده باشيم.
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فصل چهارم

رويداد هاي مهم جهان در قرن بيستم

اهداف فصل چهارم

1- آشنايى شاگردان با بعضى از رويداد هاى مهم جهان در قرن بيستم 

2- شاگردان جنگ جهانى اول و علل آن را تحليل کرده بتوانند 

3- شاگردان جنگ جهانى دوم و علل آن را تحليل کرده بتوانند 

4-  شاگردان ضرورت تشکيل سازمان ملل متحد را درك کرده بتوانند 

5- دانستن زمينه هاى تبديل جاپان به قدرت صنعتى 

کرده  تفسير  و  تحليل  را  سابق  شوروى  اتحاد  فروپاشى  عوامل  شاگردان   -6

بتوانند 

7- استفاده از نقشه و اطلس ها

8-  ساختارهاى سياسى آلمان فدرال، فرانسه و انگليس را بدانند.



درس سى و پنجم

جنگ جهانى اول و علل آن

غرب در اوايل قرن بيستم با سلطة نظامى و اقتصادى بر جهان دست يافت. درين قرن سربازان 

افريقا حکومت مى کردند.  بيشتر  هند، جنوب شرق آسيا و قسمت هاى  بر  اروپايى  مقامات  و 

و  ايران  و سياسى چين،  اقتصادى  امور  تجارتى دولت هاى غربى  و  ماموران سياست خارجى 

جمع  در  که  اياالت متحدة امريکا  غربى،  کرة  نيم  در  داشتند.  دست  در  را  عثمانى  امپراتورى 

قدرت هاى غربى نو مطرح شده بود، به قدرت بزرگ جهانى تبديل مى شد.

تحول اوضاع و احوال جهان به گونة بود که وقوع جنگ عمومى را محتمل مى ساخت و اين 

اوضاع و احوال سرانجام به جنگ جهانى اول انجاميد. نخست رقابت اقتصادى بر سر بازار ها آغاز 

شد و اتحاد اروپا، کشور ها را بر ضد يکديگر متحد ساخت و در گروه هاى قومى احساسات 

ملى گرايانه با نيرومندى رشد کرد.

کشور هاى صنعتى اروپا بر سر نفوذ و مستعمره ساختن کشورهاى ديگر با هم رقابت داشتند. 

دراين درس شاگردان با علل و عوامل جنگ جهانى اول و پيامد هاى ناگوار آن آشنايى 

حاصل مى نمايند.
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انگلستان تا 1870م کشور صنعتى پيشگام در سراسر جهان بود؛ سپس آلمان پا به عرصة صنعت 

نهاد و به سرعت صنعتى شد و شبکة حمل و نقل و ارتباطات جديد را ايجاد نمود. تاجران آلمانى 

رقابت موفقيت آميزى را با تاجران انگليسى در شرق آسيا، خاور ميانه و امريکاى التين آغاز 

کردند.

رقابت بر سر قدرت بين المللى به مسابقة تسليحاتى دريايى نيز مبدل گرديد. کشور هاى بزرگ ؛مانند 

اياالت متحدة امريکا و جاپان، براى محافظت از مسير هاى کشتى رانى خود، نيرو هاى دريايى شان را 

تقويت کردند.

انگلستان ساختن کشتى ها و توپ هاى دريايى غول پيکر را در 1884م آغاز کرد. آلمان که رقيب 

اصلى انگلستان در عرصة اقتصادى بود، به زودى از آن کشور تقليد کرد.

رشد سريع نيروى دريايى جرمنى در اوايل سدة بيستم؛ تهديدى براى نيروى دريايى انگلستان 

بود. انگليس سعى کرد براى پايان دادن به مسابقة تسليحاتى دريايى، با آلمان به توافقى دست 

يابند. زمانى که اين کوشش ناکام ماند، انگلستان نيز به جستجوى متحدان برخاست.

فرانسه و انگلستان موافقتنامة يى ميان کشور هاى خويش در 1904م امضا کردند. انگلستان در 

1907م با روسيه نيز متحد شد و اتحاد اين کشورها به اتفاق سه گانه )مثلث( تبديل گرديد.

قدرت هاى بزرگ اروپا در آن زمان در دو نظام اتحادى بر ضد يکديگر صف بسته بودند و 

هردو نظام خود را مسلح مى ساختند. تهديد جنگ جهانى بيشتر شد، بدگمانى و بى اعتمادى، 

سياست خارجى صلح آميز را بيش از پيش دشوار ساخت. قبل از وقوع جنگ جهانى اول وليعهد 

اتريش در سارايو مرکز بوسنى به قتل رسيد.

آلمان مصمم بود که تنها از متحد بزرگش اتريش پشتيبانى کند. متحد ديگرش ايتاليا بود. روسيه 

بر عکس تصميم گرفت که به صربستان، کمك کند. ارتش روس نخستين ارتشى بود که براى 
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جنگ آماده شد. حکومت آلمان از روس ها خواست تا دست از بسيج قوا بردارد، زيرا از آن 

بيمناك بود که روسيه و فرانسه هر دو و همزمان به خاکش حمله کنند. روسيه درخواست 

آلمان را رد کرد و در اول اگست 1914م. آلمان به روسيه و بعد به فرانسه اعالن جنگ داد.

آلمان ها بى طرفى بلژيك را در 3 اگست 1914 نقض و به آن کشور حمله کردند، روز بعد 

انگلستان به آلمان و اتريش اعالن جنگ داد. در ظرف يك هفته پس از تصميم اتريش براى 

حمله به صربستان، کشور هاى دو اتحاد بزرگ وارد جنگ شدند.

جنگ جهانى اول در اگست 1914 آغاز گرديد و کشور هاى عضو هردو اتحاد اميدوار بودند 

که به سرعت پيروز شوند، البته همة آن ها به اشتباه محاسبه مى کردند. روس ها به سرعت بسيج 

شدند. فرانسه حملة آلمان را از طريق بلژيك پيش بينى نمى کرد. ايتاليا از جنگيدن در جبهة 

متحد آلمانى ها و اتريشى ها سرباز زد. اتريش، بيشتر به لحاظ دست پاچگى، نتوانست حتى بر 

صربستان کوچك پيروز شود.

امريکا سنت جدايى از امور اروپا را حفظ کرد و بى طرفى خود را اعالم داشت. جبهه هاى 

شرقى و غربى دو ميدان اصلى جنگ بود. جبهة غربى از مرز سويس و در خاك فرانسه تا 

بحيرة شمال ادامه داشت. جبهة شرقى به خاك لهستان و روسيه کشيده شده بود در 1916م 

جبهة شرقى در بالکان باز شد.

آبناى  در  پايى  جاى  عثمانى،  امپراتورى  دادن  شکست  براى  کوشيدند  1915م.  در  متفقين 

استراليايى  جوانان  آنان  از  بسيارى  که  متفق،  نيرو هاى  از  تن  هزاران  کنند،  ايجاد  دردانيل 

بودند، در دامنه کوهستان هاى که ترکان عثمانى، با توپ و سالح دست داشته از آن ها دفاع 

مى کردند، جان خود را از دست دادند. اتباع عرب امپراتورى عثمانى در سال 1916 بر ضد 

حاکمان ترك شان قيام کردند. اين قيام به رهبرى ملك فيصل، از خاندان اصيل هاشمى از 

عربستان به فلسطين و سوريه کشيده شد. فرانسه و انگلستان هردو نياز هاى شورشيان عرب را 
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تأمين کردند. و به اين ترتيب، امپراتورى عثمانى با پيشروى جنگ فرو پاشيد و باسقوط خالفت 

عثمانى، مسلمانان سمبول وحدت سياسى خود را از دست دادند.

آلمانى ها در فبرورى 1916 با مشکل اقتصادى روبه رو شدند. مرکز و فرماندهى ارتش آلمان 

انتظار  البته  کند.  حمله  فرانسه  در  وردن  شهر  به  گرفت  تصميم  بست  بن  از  رفتن  بيرون  براى 

نداشتند که در جبهة نيرو هاى متفق پيروزى بزرگ به دست آورد؛ بلکه اميدوار بودند تا نيرو هاى 

فرانسوى را در جريان دفاع از شهر به تدريج از بين ببرند.

مدافعان، براى برداشتن فشار از وردن نيروى، مرکب از انگليس ها و فرانسوى ها را تشکيل دادند 

و حملة سنگين را در امتداد رود ُسوم1 آغاز کردند. در نخستين روز نبرد سوم، انگليس ها حدود 

60000 نفر تلفات دادند. در 24 ساعت اول، در هر دقيقه 15 انگليس کشته و 30 تن مجروح 

شدند.

انگليس ها در جريان نبرد سوم وسايل جنگى تازة ديگر را وارد کردند. نبرد شهر وردن تا دسامبر 

ادامه يافت. آلمانى ها در اين نبرد 330000 و فرانسوى ها 350000 تلفات دادند. تلفات در جبهة 

نبرد کشته  تن در  ميليون  بالغ شد. در جبهة شرقى شايد حدود 2،1  ايتاليا در حدود 300000 

شدند. نبرد سوم بيش از يك ميليون مجروح بر جاى گذاشت.

در 7 مى 1915م. يك زيردريايى آلمانى به کشتى اقيانوس پيماى لوسى تانيا که در درياى ايرلند 

در حال حرکت بود، حمله برد. اين کشتى به سرعت غرق شد و 1200 تن تلفات جانى داشت 

بيش از 100 تن از غرق شده گان اتباع اياالت متحدة امريکا بودند. لوسى تانيا به مقصد انگلستان 

مخفيانه سالح و مهمات حمل مى کرد.

تنش ها  بعد  ماه  ميدان جنگ کشانيد 10  به  را  آلمان  و  متحده  اياالت  تانيا،  لوسى  غرق شدن 

غرق  را  مانش  بحيرة  در  ساکن  فرانسوى  کشتى  آلمانى ها   1916 مارچ   24 در  يافت.  افزايش 

1- سوم )Somme( منطقه يى است در شمال شرق فرانسه مشرف به بحيرة مانش
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کردند و بار ديگر اتباع امريکا کشته شدند.

جنگ جهانى اول نخستين نبرد هوايى تاريخ بود در مراحل نخستين جنگ اکثر کشور هاى 

درگير براى شناسايى موقعيت واحد هاى دشمن از هواپيماها استفاده کردند.

اياالت متحده امريکا و متفقانش با نظام مراقبت دريايى به حمله هاى آلمان پاسخ دادند. تعدادى 

از کشتى ها به منظور مراقبت همراه يکديگر حرکت مى کردند.

نيرو هاى  انتقال  ليتوفسك،  از امضاى معاهده برست  در مارچ 1918. در مدت 18 روز پس 

را در  بارى  آلمانى ها حملة وحشت  پذير شد.  امکان  به جبهة غرب  از جبهة روسيه  آلمانى 

جبهة غربى آغاز کردند و با بمباران سنگين آتش توپخانه و بم هاى گازى يورش آوردند و 

واحد هاى انگليسى، فرانسوى، بلژيکى را به سمت دريا عقب راندند.

بلغارستان در سپتامبر 1918 م. با درخواست آتش بس موقت موافقت کرد. امپراتورى عثمانى 

در پايان اکتوبر تسليم شد. در سوم نوامبر  1918 م. اتريش و مجارستان توافق آتش بس را 

امضا کردند که به منزلة پايان يافتن مداخله آن ها در جنگ بود.

در صبح 11 نوامبر 1918 م آتش بس عمومى به اجرا درآمد و غرش توپ ها در جبهة غربى 

خاموش شد. پس از چهار سال سرانجام جنگ جهانى اول به پايان رسيد.

بر اساس آمار رسمى جنگ جهانى اول 9،1 ميليون سرباز نيرو هاى زمينى و بحرى در جنگ 

کشته شدند و يا از جراحت و بيمارى جان باختند و بيش از 21 مليون تن نظامى مجروح شدند. 

7،4 ميليون تن اسير يا مفقوداالثر گرديدند. اين ارقام شامل غير نظاميان نمى گردد.

پيامد هاى اقتصادى جنگ
در اثر جنگ جهانى بيشتر نواحى شمال شرقى فرانسه، لهستان)پولند(، صربستان و شمال شرق 

ايتاليا به ويرانه تبديل شد. تنها در فرانسه حدود 4800 کيلومتر مربع زمين هاى جنگلى سوزانده 

شده و حدود 12800 کيلومتر مربع زمين هاى زراعتى نابود گرديد. زراعت ميکانيزه در اطراف 
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وردن تا يك نسل پس از جنگ ناممکن بود، به خاطرى که پارچه هاى فلز روى اراضى را پر 

کرده بود. خسارات مادى، مردم نواحى روستايى و شهرى، هردو را با مشکل اقتصادى روبه رو 

ساخت. زارعان )کشاورزان( بيشتر از يك ميلون رأس مواشى و حيوانات را از دست دادند. در 

شهر ها زيادتر از 600000 ساختمان ويران ويا آسيب ديد. پل ها، راه هاى بزرگ، تونل ها، راه هاى 

آهن، خطوط تلگراف و تيليفون از بين رفت.

جنگ جهانى اول پرمصرف ترين و ويرانگرترين جنگ تاريخ بشريت به حساب مى رود. اين 

جنگ امپراتورى روسيه، آلمان، اتريش، مجارستان و ترکيه عثمانى را متالشى کرد. سلسله هاى 

رومانوف هونسولرن و هاپسبورگ از قدرت ساقط شدند. بيشتر نقشة اروپا و جنوب غربى آسيا 

از نو کشيده شد و امپراتورى فرانسوى در ميان فاتحان تقسيم گرديد.

جنگ فرانسه و روسيه را ويران کرد و آلمان، بلژيك و انگلستان را نيز متضرر ساخت. اياالت 

متحدة امريکا به انزوا بازگشت. قحطى و بيمارى تلفات زياد را ببار آورد و امپراتورى هاى قديم 

اروپا از هم گسيخت و باآلخره صلح پس از چهار سال جنگ طوالنى فرا رسيد.

  فعاليت داخل صنف

شاگردان به دو گروه تقسيم شوند. گروه اول راجع به علل جنگ جهانى اول و گروه دوم در 

مورد رقابت کشور هاى اروپايى باهم بحث نمايند.

  سؤاالت

1. جنگ جهانى اول در کدام سال به وقوع پيوست؟

2. در دو اتحاد جداگانه کدام کشور ها عضويت داشتند؟

3. بيشترين تلفات را درين جنگ کدام کشور ها متقبل شدند؟

 فعاليت بيرون از صنف
شاگردان در مورد عواقب و پيامد هاى بعد از جنگ از روى منابع و مآخذ، مطالبى تهيه و در 

صنف ارائه نمايند.
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درس سى و ششم

جنگ جهانى دوم

بحران و رکود اقتصادى بين سال هاى 1929- 1933 م. در آلمان با قوت خاص گسترش يافت 

اين بحران سه سال دوام نمود و صنايع 40 درصد کاهش يافت. تعداد بيکاران به 7،5 ميليون نفر 

رسيد، مزد واقعى 25 – 40 در صد تنزيل يافت. زراعت دستخوش حوادث شده، تعدادى از 

بانك ها ورشکست گرديد. بحران اقتصادى، ساختار سياسى جمهورى ويمار را متزلزل ساخت 

و زمينه را براى ظهور هيتلر در صحنة سياسى فراهم کرد.

ادولف هيتلر در سال 1889 م. در اتريش به دنيا آمد، پس از جنگ جهانى اول حزب نازى 

افراط گرايى،  ملى گرايى،  که  گرفت  دست  به  آن را  رهبرى  م.   1920 اوايل  در  و  تشکيل  را 

نژاد گرايى و يهود ستيزى اصول حزب نازى بود. هيتلر در جنگ عمومى اول چند بار مجروح 

شد. يکى از شعار هاى نازى ها اين بود: )امروز آلمان، فردا جهان( هيتلر معتقد بود که هر کسى 

بر اروپاى مرکزى مسلط شود، مى تواند بر سراسر قارة اروپا و جهان تسلط يابد.

فرمان روايان سلطه طلب اروپا، تهديدى عليه صلح بودند. در اتحاد شوروى، استالين مى خواست 

قدرتش را گسترش دهد، موسولينى در اروپا استقرار دوباره امپراتورى روم باستان را در سر 

در اين درس راجع به بحران سال هاى قبل از جنگ جهانى دوم، عوامل جنگ و پيامد هاى 

آن آشنا مى شويد.
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مى پرورانيد.

در 1936ميالدى جامعة ملل به کلى بى اعتبار شده بود. هيتلر و موسولينى در اکتوبر همان سال 

محور روم- برلين را تشکيل داده و آن را »پيمان پوالدين« ناميدند.  پس از مدت کوتاهى جاپان 

و ايتاليا پيمان ضد کمنترن را امضا کردند، پيمانى که هدف آن جلوگيرى از گسترش کمونيزم 

بود.

نتوانست  بار ديگر  برد. جامعه ملل  به شمال چين يورش  تابستان 1937م.  امپراتورى جاپان در 

الحاق  خواستار  سپس  کرد،  آلمان  ضميمة  را  اتريش  1938م.  در  هيتلر  سازد.  برقرار  را  صلح 

سودت و مناطق آلمانى که بر اساس پيمان ورساى جزو چکوسلواکيا شده بود، دوباره به آلمان 

يکجا ساخت. هيتلر و موسولينى در ماه دسامبر با نخست وزيران انگلستان و فرانسه در مونيخ 

ديدار کردند.

ارتش آلمان در اول دسامبر 1939م به لهستان )پولند(هجوم برد و اردوى لهستان به سرعت درهم 

شکست. انگلستان و فرانسه در ظرف 24 ساعت به آلمان اعالن جنگ دادند ديگر جنگ دوم 

جهانى آغاز شده بود. پيش از آن که جنگ در اروپا آغاز شود، موسولينى ديکتاتور ايتاليا ايتوپيا 

را فتح کرد. در شمال افريقا بر سر تسلط بر مصر و کانال سويز جنگ درگرفت. طرف برنده که 

بر کانال سويز مسلط مى شد، از اين طريق مى توانست کشتى هاى جنگى را به گونه مستقيم به 

جبهة آسيا بفرستند. کشورى که بر شمال افريقا مسلط مى گرديد به مناطق نفت خيز خاور ميانه 

نيز دسترسى حاصل مى نمود.

نيرو هاى متفقين پيشروى نازى ها را در العلعين، مصر متوقف ساختند و در  سال1942م. به ضد 

حمله دست زدند و 9000 سرباز آلمانى را به اسارت گرفتند.

جنگ جهانى دوم در اروپا آغاز شد، آلمانى ها به طور کامل  براى جنگ آماده گى داشتند و 

وسايل جنگى ايشان جديد بود و واحد هاى نظامى آنان به خوبى آموزش ديده بودند. در دسامبر 

1939 تعداد 53 لشکر)فرقه( آلمانى به لهستان يورش بردند و ارتش بزرگ لهستان را در ظرف 

لهستان  آلمان،  با  توافق محرمانه  اساس  بر  ميان، شوروى ها،  چهار هفته درهم کوبيدند. دراين 

شرقى را گرفتند.

يورش  از  جلوگيرى  براى  و  بود  کرده  تقويت  آلمان  با  را  مرزش  اول،  از جنگ  پس  فرانسه 
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ديگرى از جانب شرق خطى از استحکامات، به طول 320 کيلومتر ساخت. اين استحکامات 

بر اساس نام سياستمدارى که نقشه آن را کشيد، خط ماژينو ناميده شد. بيشتر اين استحکامات 

زير زمين ساخته شده بود.

از  انگليس ها  فرانسوى در خط ماژينو مستقر شدند و  نيرو هاى  لهستان حمله کرد،  به  آلمان 

بندر هاى  انگليس  دريايى  نيرو هاى  يافتند.  استقرار  فرانسه  در شمال  و  مانش گذشتند  بحيرة 

آلمانى را محاصره کردند.

در جريان جنگ شوروى ها در شرق، دولت هاى التويا، استونيا و ليتوانيا را، در حوزه بالتيك  

وادار به اتحاد کردند. واحد هاى شوروى همچنين اردوى فنالند را شکست دادند، و مرز هاى 

قديمى روسيه را باز گرفتند.

کردند.  حمله  ناروى  و  دنمارك  به  هوا  و  زمين  از  آلمانى  نيرو هاى  1940م.  اپريل  نهم  در 

دنمارکى ها اردو نداشتند و فورى تسليم شدند. ناروژى ها سعى کردند بجنگند، اما در ظرف 

سه هفته شکست خوردند.

نيرو هاى دريايى،  از  آلمانى ها  هالند حمله کردند،  و  بلژيك  به  نازى ها  در دهم مى 1940م. 

پياده، تانك، طيارات بمب افگن و قواى کماندو استفاده مى کردند و در اطراف خط ماژينو 

متمرکز شدند.

آلمانى ها در جون همين سال نيرو هاى شان را در جبهة غرب متمرکز کردند و بعد از طريق 

دشت هاى شمال به فرانسه حمله کردند. از خط ماژينو گذشتند و در مدتى کمتر از شش هفته 

به پاريس رسيدند.

فرانسه در 22 جون 1940م. در برابر آلمان تسليم شد. مارشال هانرى پتن، قهرمان سالخورده 

جنگ جهانى اول، حکومت تازه تشکيل داد و با آلمان قرار داد آتش بس امضا کرد. بر اساس 

شرايط تسليمى، ارتش فرانسه خلع سالح شد. آلمان شمال فرانسه، از جمله پاريس را اشغال 

نمود. دولت پتن براى ادارة فرانسه اشغال نشده در جنوب کشور، به ويشى انتقال يافت. در 

انگلستان رهبرى مردم را صدراعظم جديد به نام وينستون چرچيل به عهده گرفت، انگليس ها 

مصمم بودند جنگ را ادامه دهند.

دامنة جنگ به شبه جزيره بالکان نيز کشيده شد. موسولينى در خزان 1940م. به يونان حمله 

کرد. در پايان سال مذکور، مجارستان و رومانى به نيرو هاى محور پيوستند. در اوايل سال بعد 
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بلغارستان نيز با فاشيست ها متحد شد، در بهار 1941م. نازى ها به يوگوسالوى حمله بردند و بر 

يونان به شکل کامل مسلط شدند. در افريقا، ارتش ايتاليا در سومالى و مصر با انگليس ها جنگيد. 

تا بهار 1941م. سراسر شمال افريقا به صحنه جنگ کشيده شد.

نبرد با انگلستان به درازا کشيد، هيتلر شکيبايى خود را نسبت به جبهة غربى از دست داد و توجه 

بود که  معتقد  نام برده  تلقى کرد،  واقعى  را دشمن  و کمونيزم  نمود  معطوف  به شرق  را  خود 

پيروزى بر اتحاد شوروى گام ديگرى به سوى تسلط بر جهان است و در 22 جوالى، آلمانى ها 

با جبهه يى  اتحاد شوروى،  به  آلمانى  را آغاز کردند. واحد هاى  عليه روس ها  عمليات جنگى 

حدود 3200 کيلومتر از درياى بالتيك تا بحيرة سياه، يورش بردند. آلمانى ها به شرق لهستان و 

سرزمين هاى بالتيك و بعد به روسية مرکزى و اوکراين هجوم بردند در سپتامبر 1941م. محاصرة 

ليننگراد آغاز گرديد و صد روز به درازا کشيد. نازى ها در ماه اکتوبر اوکراين را تصرف و وارد 

کريمه شدند.

در نوامبر 1941م. نيرو هاى آلمانى و خطوط تدارکاتى آن بى اندازه گسترش يافت و نشانه هاى 

شروع فرسوده گى در ماشين جنگى بزرگ آلمان ديده شد.

  فعاليت داخل صنف
شاگردان به دو گروه تقسيم شوند. گروه اول راجع به علل جنگ جهانى دوم و گروه دوم راجع 

به نقش ادولف هيتلردر اين جنگ باهم بحث نموده و نتيجه را در صنف ارائه نمايند. 

  سؤاالت
1. جنگ جهانى دوم در کدام سال واقع گرديد؟

2. کشور هاى محور شامل کدام ممالك مى گرديد؟

3. آلمان باالى روسيه شوروى در کدام سال حمله نمود؟

 فعاليت بيرون از صنف
شاگردان از روى  منابع ومآخذ و به کمك استادان خويش راجع به شکست کشورهاى محور 

معلومات حاصل کرده و آن را در صنف ارائه نمايند.
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درس سى و هفتم

حملة جاپان به هندوچين

در حالى که اردوى هيتلر در سراسر اروپا پخش مى شد. جاپانى ها به فتوحات شان در شرق 

از زمين و منابع شان  ناحية وسيعى در شرق مسلط شوند و  بر  ادامه مى دادند و مى خواستند 

استفاده کنند. جاپان در 1932م. بر منچوريا مسلط شد. در 1937م. واحد هاى جاپانى و چينايى 

نزديك پيکن زد و خورد کردند. اردوى جاپان شهر مذکور را گرفت و سپس به سوى جنوب 

حرکت کرد و جاپانى ها تا سال 1939م تقريباً يك چهارم چين را اشغال کردند، اما چينايى ها 

تن به تسليمى ندادند و پايتخت را به يانگ تسه منتقل ساخته و به جنگ پراگنده پرداختند.

هندوچين  ساحل  نزديك  کوچك  جزاير  بعضى  و  هانيان  جزيرة  1939م.  سال  در  جاپان 

به خطر  سنگاپور  تا  هانکانگ  از  را  انگلستان  تدارکاتى  مسير  پيروزى  اين  تصرف کرد.  را 

امريکا در  متحدة  اياالت  نگران ساخت.  را  اياالت متحده امريکا  تهاجمات مذکور  انداخت. 

اوايل 1941م. همه روابط تجارتى خود را  با جاپان  قطع نموده و دارايى اين کشور را در 

امريکا ضبط نمود.

نيز  و  فيليپين  و  هاوايى  جزاير  در  امريکايى  پايگاه هاى  به  جاپانى ها  سال،  همين  دسامبر  در 

دراين درس با حملة جاپان به جزاير هندو چين، شکست قواى محور و پيامدهاى جنگ 

دوم جهانى آشنا مى گرديد. 
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پايگاه هاى انگليسى در هانکانگ و مااليا حمله بردند. جاپانى ها طيارات و کشتى هاى جنگى 

اياالت متحدة امريکا در اقيانوس آرام را که در پرل هاربر لنگر انداخته بود بمباران کرد. پيلوتان 

جاپانى 18 کشتى جنگى و 180 فروند طيارة امريکايى را منفجر کرده و در حدود 3500 تن 

را کشتند.

تا  و  بدست آورد  بزرگى  بسيار  امتياز  آرام  اقيانوس  در  از حمله هاى دسامبر 1941م.  جاپان 

اوايل 1942م. به سوى هدف خويش که تسلط بر قسمت هاى شرق آسيا بود، پيش مى رفت. 

ارتش امپراتورى جاپان در جنگ هاى برما پيش رفت  وگورم، جزيرة ويك، و جزاير فيليپين 

را تصرف نمود. هانگ کانگ، سنگاپور، جزاير هند شرقى نيز سقوط کرد. نيرو هاى جاپانى 

حمله يى را به هند برتانوى، تدارك مى ديد. در آستراليا، زيالند جديد و جزيره هاى هاوايى 

نيز پيشروى کردند. و چنين به نظر مى رسيد که هيتلر و موسولينى پيروزى را به دست آوردند. 

و  شوروى  رهبر  استالين  انگليس،  صدراعظم  چرچيل  رهبرى  به  محور  نيرو هاى  بالمقابل 

روزولت رئيس جمهور امريکا براى مقابله با تهاجم باهم پيوستند. انزوا جويى اياالت متحدة 

امريکا پس از حمله به پرل هاربر پايان يافت. نيرو هاى هوايى و دريايى امريکايى و استراليايى 

امريکا  اياالت متحدة  اقيانوس آرام متوقف ساختند.  در مى 1942م پيشروى جاپانى ها را در 

يك ماه بعد کشتى برزگترى  جاپانى را که براى حمله به جزيرة ميدوى به سمت شرق در 

و دريا در شمال جزيرة  هوا  متحده، سه روز در  اياالت  و  متوقف کرد. جاپان  بود  حرکت 

ميدوى جنگيدند که سرانجام اياالت متحدة امريکا پيروز شد.

شكست قواى محور

در نوامبر 1942م. حمالت شديد قواى شوروى، آلمانى ها را وادار به عقب نشينى کرد  و آن ها 

اما در جون  ادامه بدهند؛  به جنگ  به واحد هايش دستور داد  به محاصره درآورد. هيتلر  را 

1943م. واحد هاى آلمانى تسليم شدند.

در تابستان 1943م. نيرو هاى انگليسى- امريکايى، سيسيل را تصرف کردند. در آخرين ماه هاى 

همين سال، متفقين آهسته آهسته به سمت شمال پيشروى مى کردند. در اقيانوس آرام جاپانى ها  

را نيز جزيره به جزيره عقب راندند.

روزولت، چرچل و استالين در نوامبر 1943م. در تهران ديدار کردند. آن ها در باره نقشه يى 



صحبت کردند که به عمليات ارباب معروف است، و آن عبارت از حملة متفقين به فرانسه 

بود. نيرو هاى متفقين بر اساس اين نقشه بايد از بحيرة مانش مى گذشتند و در سواحل نرماندى 

پياده مى شدند.

بيش از 175000 سرباز و تجهيزات فراوان در اين حمله به کار گرفته شد. در ظرف 100 روز 

نيرو ها در نرماندى در حدود 2 مليون سرباز وارد فرانسه شدند و در 25  پياده شدن  از  پس 

آگست 1944م. پاريس را آزاد ساختند.

و   گرفتند  را  بلغارستان  و  رومانى  ليتويا،  ليتوانى،  ستونى،  1944م.  جون  در  شوروى  قواى 

نيرو هاى انگليسى آلمان ها را از خاك يونان بيرون راندند.

روزولت چرچل و استالين در فبرورى 1945م. در ايتاليا، در استراحت گاهى در کنار بحيرة سياه 

ديدارکردند. رهبران همچنين سعى کردند در بارة چگونه گى حل و فصل امور در اروپا پس از 

جنگ توافق کنند. آن ها نقشة تقسيم آلمان را به مناطق اشغالى کشيدند، براى هر يك از   نيرو هاى 

عمدة متفقين به اضافة فرانسه يك منطقه را مشخص کردند. کشور هاى اروپايى که از سلطه نازى 

آزاد شدند، بايد حکومت هاى شان را انتخاب مى کردند. روزولت موافقت کرد که اتحاد شوروى 

به سازمان ملل متحد بپيوندد و امتيازات اين کشور را در اروپاى شرقى تضمين کند.

در اوايل ماه مى 1945م. پس از نبرد خونين در جاده هاى شهر برلين، اين شهر در برابر روس ها 

سقوط کرد و زنده گى هيتلر در پناهگاهى زير زمينى اش به پايان رسيد.

جنگ با جاپان هنوز جريان داشت. روزولت در اپريل 1945 ناگهان درگذشت و هرى ترومن 

که به رياست جمهورى امريکا رسيد از طرح سرى مهنتن آگاه شد. گروهى از دانشمندان و 

مهندسان زير پوشش اين نام مشغول ساختن نخستين سالح اتمى بودند.

متفقين در 26 جوالى به حکومت جاپان اولتيماتوم دادند و از آن کشور خواستند تسليم شود، 

حکومت جاپان التيماتوم را نپذيرفت.

در 6 آگست 1945م. بمب افگن دور پرواز امريکايى بر فراز شهر هيروشيما، در جاپان، بمب 

اتمى انداخت، اين بمب بيش از 60 در صد شهر را ويران کرد و عالوه بر آن 150000 تن را 

کشت.

اما باز هم جاپان تسليم نشد و در 9 آگست 1945م. طيارة B- 29 بر فراز ناگاساکى بمب اتمى 

ديگر  انداخت و نزديك به 40000 تن از مردم بى دفاع به صورت وحشيانه کشته شد. حدود 
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70000  به شکل بسيار وحشتناك سوخته بودند.

جاپان در دوم سپتامبر 1945م. تسليم شد. خبر تسليمى جاپان به سراسر جهان رسيد. جمعيت هاى 

عظيم در همه شهر هاى بزرگ کشورهاى متفقين به جشن و شادى پرداختند. در هفته هاى بعد 

روس ها منچوريا را اشغال کردند. نيرو هاى جاپانى در اندونيزيا و مااليا تسليم انگلستان شدند. 

نيروهاى اياالت متحدة امريکا، جاپان را اشغال و چين را آزاد کردند و به اين ترتيب ويرانگرترين 

جنگ در تاريخ بشريت باآلخره به پايان رسيد.

ج( نتايج جنگ جهانى دوم

جنگ جهانى دوم خسارات جانى و مالى فراوان به جا گذاشت. در اين جنگ در حدود 40- 50 

مليون تن کشته شدند. اياالت متحدة امريکا 300000 تن از نيرو هاى مسلح اش را از دست داد. 

بالغ بر يك تريليون دالر گرديد. 230 مليارد دالر را کشور هاى محور خرج  مصارف جنگى، 

نمودند. اياالت متحدة امريکا- در حدود 317 تا 341 مليارد دالر مصرف نمود. شهر هاى بزرگ 

؛چون وارشا، لندن، برلين خسارات سنگين ديدند، هيروشيما و ناگاساکى تقريباً نابود شدند.

مردم سراسر اروپا و آسيا خانه ها، مزارع )کشتزارها( و هم چنان شغل هاى خويش را از دست دادند، 

اثر بمبارى و آتش توپخانه ها  بر  کليساها، کارخانه ها، جاده ها، راه هاى آهن و تأسيسات بندرى 

ويران شدند. اقتصاد اکثر کشور هاى جهان از مسير اصلى رشد و انکشاف منحرف گرديدند.

  فعاليت داخل صنف
شاگردان به دو گروه تقسيم شوند. گروه اول راجع به نقش رهبرانى؛ چون رزولت،چرچل و 

استالين در شکست کشورهاى محور و گروه دوم در مورد پيامد هاى جنگ با هم بحث نمايند.

  سؤاالت
1- اياالت متحدة امريکا چرا و روى کدام علت در جنگ دوم جهانى شرکت نمود؟

2- جاپان چرا در جنگ دوم جهانى تسليم امريکا گرديد؟

 فعاليت بيرون از صنف
شاگردان نقشة اروپا را ترسيم نموده و در آن کشور هاى محور و متفقين را نشان دهند.
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درس سى و هشتم

تشكيل سازمان ملل متحد

بعد از الغاى جامعه ملل در جريان سال 1945م. نماينده گان کشور هاى متفق براى تصميم گيرى 

در بارة موقعيت جهان پس از جنگ، ديدار کردند. آن ها توافق نمودند يك سازمان جهانى 

تأسيس شود که همه خود را به صلح و همکارى ميان کشور ها متعهد بدانند و هم متفقين در 

بارة سرنوشت کشور هاى که نيروى محور را تشکيل داده بودند تصميم بگيرند.

متفقين، سازمان ملل متحد را تشکيل دادند و نماينده گان 50 کشور متفق از اپريل تا جون 1945م. 

در سان فرانسسکو ديدار کردند. آن ها بر سر منشورى براى سازمان جهانى به توافق رسيدند. 

اين منشور در 19 فصل و 111 ماده تدوين گرديد و اساس نامة ديوان بين المللى محکمة الهه 

به عنوان جزو الينفك آن به تصويب رسيد. همة 50 کشور به ملل متحد پيوستند. کشور هاى 

عضو براى حفظ صلح و پيشبرد حقوق برابر و حق حاکميت ملت ها بين خود موافقت کردند و 

همکارى بين المللى را نيز تضمين نمودند.

سازمان ملل متحد، داراى شوراى بزرگ مى باشد. شوراى عمومى از نماينده گان همه کشور هاى 

اياالت متحدة امريکا،  امنيت است.  البته قدرت واقعى در دست شوراى  عضو تشکيل مى يابد، 

در اين درس راجع به ضرورت سازمان ملل متحد و زمينه هاى ايجاد و تأسيس آن معلومات 

حاصل مى نماييد.
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انگلستان، فرانسه، روسيه و چين درين شورا چوکى دايمى دارند. شش کشور ديگر به شکل 

دورانى انتخاب مى شوند.

رأى شوراى امنيت بر اساس رأى اکثريت است. در صورت تصويب قطعنامه، رأى پنج کشور 

عضو دايمى بايد جزء آراى اکثريت باشد، به اين ترتيب، هريك از پنج کشور بزرگ حق ويتو 

کردن هر يك از تصميمات شورا را دارد. شوراى اقتصادى و اجتماعى، محکمة بين المللى و 

سرمنشى، ساختار اصلى سازمان ملل متحد را تشکيل مى دهند. متفقين گذشته از سازمان ملل متحد، 

براى ادارة فورى و ضرورى وضعيت جنگ، انکشاف و توسعه در آينده، سازمان هاى متعدد بين 

المللى را ايجاد نمودند که فعاليت هاى جداگانه را در کشور هاى مختلف جهان انجام مى دهند.

پيدايش سازمان ملل متحد را مى توان مرهون اقدامات متعددى دانست که هر يك به نحوى ازآن ها 

در شکل گيرى اين سازمان مؤثر بوده اند. از جمله اين اقدامات با رعايت ترتيب زمانى مى توان به 

صدور اعالمية بين متحدين، منشور اتالنتيك، اعالمية ملل متحد، کنفرانس هاى مسکو و تهران، 

کنفراس هاى دامبارتن، اوکس و بالتا و سرانجام کنفرانس سانفرانسيسکو اشاره نمود.

  فعاليت داخل صنف
شاگردان به دو گروه جداگانه تقسيم شوند. گروه اول در مورد سازمان هاى بين المللى و گروه 

دوم در بارة اهداف اين سازمان ها باهم بحث نموده و نتيجه آن را در صنف ارائه نمايند.

  سؤاالت:
1- سازمان ملل متحد چگونه تشکيل گرديد؟

2- چند کشور اعضاى شوراى امنيت دايمى سازمان ملل متحد را تشکيل مى دهد؟

3- سازمان ملل متحد در کدام سال عرض اندام نمود؟

 فعاليت بيرون از صنف
ارائه  در صنف  و  ترتيب  باشند  سازمان ملل متحد  که عضويت  را  کشورى   30 لست  شاگردان 

نمايند.
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درس سى و نهم

تبديل شدن جاپان به يك قدرت صنعتى

قبل ازآن که در مورد تبديل شدن جاپان به يك قدرت صنعتى بپردازيم؛ بهتر خواهد بود تا 

راجع به گذشتة تاريخى آن چيزى بدانيم. در )660( قبل از ميالد نخستين امپراتور جاپان بر 

تخت نشست. در آن زمان بر طبق قوانين مذهبى )شينتو( امپراتور از قدرت باالتر برخوردار بود. 

مقارن قرون وسطى سامورايى ها بر جاپان مسلط گرديدند. پيش از اين افراد گارد امپراتورى 

به نام سامورايى ياد مى گرديدند. در اين زمان، جاپان به يك حکومت فيودالى و کشور ضعيف 

و عقب مانده تبديل گرديد.

دوران معاصر جاپان؛ با تخت نشستن امپراتور )موتسوهيتو( در 1868م. آغاز مى شود. دورة 

ياد مى گردد. در بخش  به نام دورة )ميچى(  ادامه داشت که  تا سال )1912(م.  او  امپراتورى 

ادارى و نظامى اصالحات زياد صورت گرفت و جاپان به يك قدرت جهانى تبديل گرديد. 

آيا مى دانيد جاپــان چگونه به يك 

قدرت صنعتى جهــان مبــدل گرديــد؟

در اين درس، جواب اين پرسش را 

درمــى يابيــد.
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در جنگ هاى متعدد چين و جاپان و روس و جاپان جاپان، چين و روس را شکست داد و در 

عين زمان توانست باالى کوريا، تايوان و جزيرة سخالين تسلط پيدا نمايد.

کشور جاپان مشتمل بر تعداد جزاير خورد و بزرگ مى باشد و در انتهاى شرق دور موقعيت 

دارد  جاپان با وجود داشتن سرزمين کوچك نفوس آن به يك صد و چهل مليون نفر مى رسد. 

بعد از جنگ جهانى اول و شکست آلمان، جاپان براى صنعتى شدن و تبديل به يك ابر قدرت 

تالش هاى زياد نمود و براى فرا گرفتن دانش هاى فنى از آلمان و کشور هاى اروپايى ديگر 

تالش نمود و به سرعت به يك قدرت منطقه يى از لحاظ اقتصادى و نظامى تبديل گرديد 

شروع  در  و  شده  نزديك  آلمان  با  دوم  جهانى  جنگ  از  قبل  تخنيکى  همکارى هاى  اثر  به 

جنگ دوم با آلمان و ايتاليا به دولت ها )محور( شامل گرديد. در جنگ جهانى دوم جاپان 

در بحر پسفيك )آرام( متصرفات زياد خود را از دست داد و در اخير پس از بمباردمان اتمى 

)هيروشيما و ناکازاکى( بدون قيد و شرط تسليم امريکا گرديد.

پس از پايان جنگ و برقرارى صلح، جاپانى ها با استفاده از مديران قوى و مفکوره هاى جديد 

بــراى ترميم ســاختار هاى صنعتى و اقتصادى خود شــروع به کار نمودنــد. جاپانى ها با اعزام 

کارشناسان و تکنيشن ها و ساير 

اهــل فن به امريکا جهت انتقال 

آموزش در اکثر زمينه ها و ضمناً 

برنامه ريزى درست و خصوصى 

ســازى معقول زمينه هاى رشد، 

نوآورى و توسعه را در کشور 

به وجــود آوردنــد. اقتباس از 
ساختمان پارلمان جاپان
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طرح هاى جديد امريکايى با توســعه و انکشــاف روز افزون نصيب جاپــان گرديد و تا کنون 

اين سياست ادامه دارد.جاپان پس از يکصد سال توانست به يکى از کشور هاى بزرگ صنعتى 

جهان تبديل گردد، اگر شــروع روند صنعتى شــدن را انقالب صنعتى انگلســتان قرار بدهيم، 

متباقى کشــور هاى پيشرفته غربى پس از دو صد ســال به اين مرحله رسيده اند و اگر خواسته 

باشــيم علت آن را جستجو نماييم که چطور جاپان در زمان کوتاه جدول زمانى را طى نمود و 

به يك کشور صنعتى تبديل گرديد جواب چنين خواهد بودکه:

 صنعتى شدن، تدريجى و مرحله به مرحله انجام گرديد. ابتدا صنايع ساده سپس صنايع پيچيده 

بعد تکنالوژى هاى عالى و  بعد صنايع سنگين، تکنالوجى هاى متوسط و  تر، صنايع سبك و 

پيشرفته در پروسة صنعتى شدن به کار گرفته مى شود. کشور جاپان با توليداتى به ارزش )4.5 

تريليون( دالر در سال )2005م.( بزرگترين قدرت اقتصادى دنيا پس از امريکا بود در براعظم 

با  ولى  مى باشد؛  محدود  طبيعى  منابع  داراى  جاپان  گرچه  گرفت.  قرار  اول  درجة  به  آسيا 

همکارى دولت در بخش سرمايه گذارى گسترده در تکنالوژى هاى پيشرفته، جاپان از لحاظ 

صنعت و تکنالوژى از کشور هاى عمدة شناخته شده و امريکا با )%٢٢.٧( چين با )%١٣.١( 

کوريای جنوبی با )%٧.٨( عمده ترين شرکاى تجارتى جاپان مى باشند. امروز جاپان به سرعت 

در مدت نسبتاً کوتاه به يك کشور صنعتى و پيشرفتة دنيا تبديل گرديده است.

محصوالت صادراتى عمدة جاپان؛ شامل تجهيزات حمل و نقل، موتر، صنايع الکترونيکى، 

ماشين آالت، صنايع کيمياوى، صنايع فوالدى، فلزات غير آهنى، کشتى سازى، نساجى وغيره 

مى باشد.

جاپان داراى چندين شرکت موترسازى بين المللى با مارك هاى معتبر همچون تويوتا، ُهندا، 

نيسان، داتسن و ميتسوبيشى وغيره است. 
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  فعاليت داخل صنف

شاگردان به دو گروه تقسيم شوند. گروه اول راجع به تاريخ جاپان و گروه دوم در مورد عوامل 

صنعتى شدن جاپان باهم بحث نموده و نتيجة آن را در صنف ارائه نمايند.

  سؤاالت

1. نخستين امپراتور جاپان چه وقت به تخت نشست؟

2. دوران معاصر در جاپان با کدام واقعه تاريخى آغاز مى گردد؟

3. جاپان در جنگ دوم جهانى به نفع و طرفدارى کدام کشور ها داخل جنگ گرديد؟

4. شرکاى تجارتى جاپان را کدام کشور ها تشکيل مى دهند؟

5. کمپنى هاى بزرگ موتر سازى جاپانى را نام بگيريد.

 فعاليت بيرون از صنف

شاگردان به همکارى استادان و منابع دست داشتة خود در مورد سرعت رشد و انکشاف جاپان 

معلومات حاصل نموده و آن را در صنف ارائه نمايند.
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درس چهلم

فروپاشى اتحاد شوروى

الف( عوامل داخلى

نظام مارکسيستى و لينسيستى در اتحاد شوروى از سال 1917 الى 1991م. براى تحقق سوسياليزم 

باوجود تالش هاى زيادى که صورت گرفت؛ اما از هم پاشيد نظام مارکسيستى بر اساس نظريات 

که توسط طرف داران مارکسيزم ارائه مى گرديد، استوار بود. نظام سياسى، اقتصادى و اجتماعى 

اتحاد شوروى نتوانست نيازمندى هاى مردم روسيه را برآورده سازد. از نظريات مارکسيستى با 

با يکديگر هيچ نوع  انقالبى روس و تداوم فرهنگ سياسى، ترکيبى به وجود آمد که  روش 

هماهنگى نداشت، گرچه کشور روسيه را به يك ابرقدرت تبديل نمود، ولى نسبت ناسازگارى 

با خصوصيات فطرى انسان ها سرانجام به اضمحالل روبه رو گرديد.

نظام سياسى مقتدر در اتحاد شوروى که حزب کمونيست را به عنوان نمايندة طبقه کارگر بر 

اين کشور حاکم ساخت و با وجود کنترول شديد و به کار بردن ابزار گوناگون سرکوبى و 

را تحت سلطة حکومت  اعتراضات مردم که ساليان طوالنى  امواج  مقابل  باآلخره در  اختناق 

دراين درس با عوامل داخلى و خارجى که باعث فروپاشى 

اتحاد شوروى گرديد، آشنا مى شويد.
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مرکزى سپرى نموده بودند تاب مقاومت نياورد و دگرگونى هاى وسيع اجتماعى، به خصوص 

در ساختار اجتماع و طبقه بندى و روش هاى کهن فردى که توسط حزب کمونيست در اين 

کشور اعمال مى گرديد، تحوالت دهة 1980م را تسريع بخشيد و باآلخره دروازة زندان مليت ها 

باز گرديد.

نظام حاکم بر اتحاد شوروى که تحت تأثير نظريات رهبرى کمونيزم و مخصوصاً لينن و استالين 

به گونه  اقتصاد که  آمرانة  و  ادارى  نظام کنترول  بود،  فروپاشى  از عوامل  شکل گرفت، خود 

کامل بر هر چيز اداره مسلط بود، فرصت هرگونه 

ابتکار و منافع فردى را در سطوح پايين و متوسط 

را  انسانى  فطرت  خصوصيات  و  مى برد  بين  از 

نمى پذيرفت. با وجود دستآورد هاى صنعتى اتحاد 

را  مردم  روزمره  عادى  نيازمندى هاى  شوروى 

برآورده نتوانست و منابع اقتصادى و قواى انسانى 

را که در اختيار داشت از آن در بخش نظامى و 

جنگى استفاده نمود.

فشار هاى امريکايى ها و ترس از بيگانگان که در 

داخل جامعة روسى ريشه داشت براى پرده پوشى 

از نارسايى هاى داخلى به شکل افراط آميز مورد 

توجه قرار داده مى شد.

نظام فدرالى ادعا مى کرد که حقوق کامل مليت ها 

و اقوام رعايت گرديده است؛ ولى در عمل چنين نبود. تبعيض مذکور نا آرامى و نارضايتى ها 

تا  نمود  در ستراتيژى جديد خود کوشش  بار آورد، هرچند گورباچف  به  مليت ها  بين  در  را 

اصالحات را به وجود آورد؛ اما موفق نگرديد تا اين که زمينه هاى فروپاشى نظام به تدريج آماده 

شد.

ريگن و گورباچوف
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هفتاد  مدت  که  شوروى  اجتماعى  و  اقتصادى  سياسى،  نظام  1991م.  سال  پايان  در  بآلخره 

و چهار سال با وجود کوشش هاى زياد موفق به تطبيق و تداوم سوسياليزم نگرديد و از هم 

پاشيد.

ب( عوامل خارجى

جنگ سرد بعد از ختم جنگ جهانى دوم شروع گرديد. زيرا در اين مدت کدام جنگ بزرگ 

و يا جنگ بين المللى رخ نداد و ابر قدرت ها در اين مدت به تبليغات عليه يکديگر پرداخته و 

مسابقات تسليحاتى شروع گرديد و هر يك کوشش مى نمودند تا سالح تخريب کننده توليد 

نمايند. دولت هاى غربى و در رأس آن اياالت متحدة امريکا عليه انتشار کمونيزم به تبليغات 

گسترده پرداخته. نظام کمونيستى را در اتحاد شوروى تخريب مى نمود.

محسوب         شوروى  اتحاد  فروپاشى  عوامل  از  يکى  هم  کيهانى  همچشمى هاى  و  رقابت ها 

مى گرديد، زيرا براى ساختن و پرتاب هر سفينه ملياردها دالر امريکايى به مصرف مى رسيد. و 

براى اتحاد شوروى  ساختن و پرتاب هر قمر مصنوعى خيلى گران تمام مى شد.

تصور  شوروى  اتحاد  و  گرفت  صورت  شوروى  اتحاد  توسط  1978م.  در  افغانستان  اشغال 

نمى کرد که اين جنگ آن قدر طوالنى گردد و به چنين مقاومت از طرف مردم غيور افغانستان 

و  غربى  دولت هاى  توسط  روس،  اشغال  از  بعد  افغانستان  مبارزين  و  مردم  گردد.  روبه  رو 

متحمل گرديد که  را  زياد  اين جنگ مصارف  در  اتحاد شوروى  و  اسالمى کمك مى شد 

اقتصاد ضعيف آن  را ضعيف تر ساخت.

تلفات  زيرا  بود؛  عوامل عمده  از  يکى  نيز  اتحاد شوروى  فروپاشى  در  مالى  و  تلفات جانى 

جوانان و معيوب شدن آن ها باعث خشم و تنفر مردم از نظام گرديده و خواستار خروج قواى 

خويش از افغانستان گرديدند؛ باآلخره، اتحاد شوروى در جنگ افغانستان شکست خورد و 

قواى خود را در ماه فبرورى 1989م. از افغانستان خارج ساخت.

زمينه ها و عوامل داخلى و خارجى چنان بستر مساعد و مناسب را براى فروپاشى اتحاد شوروى 
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بگيرد.  را  آن  جلو  نتوانست  حاکم  نظام  مساعى  و  تالش ها  تمام  وجود  با  که  گردانيد  مهيا 

سرانجام  حزب کمونيست بعد از حاکميت طوالنى بر جمهوريت هاى پانزده گانه، متالشى 

گرديده. نظام سوسياليستى پايان يافت و اکثر جمهوريت هاى شامل در اتحاد شوروى استقالل 

سياسى خويش را اعالم نمودند.

  فعاليت داخل صنف

شاگردان به دو گروه تقسيم شوند. گروه اول راجع به ماهيت نظام سوسياليستى، گروه دوم 

در مورد عوامل داخلى فروپاشى نظام سوسياليستى شوروى باهم بحث نموده و نتيجه آن را 

در صنف ارائه نمايند.

  سؤاالت

1- انقالب اکتوبر روسيه در کدام سال به وقوع پيوست؟

2- نظام سوسياليستى شوروى در کدام سال فرو پاشيد؟

3- در دهة 1980م. کدام تحوالت در اتحاد شوروى اتفاق افتاد؟

4- نظام شوروى چند سال دوام نمود و شامل چند جمهوريت فدرالى بود؟

5- جهاد ملت مسلمان و سلحشور افغانستان در سقوط و فروپاشى اتحاد شوروى و کمونيزم 

بين المللى چه نقشى را ايفا نمود؟

 فعاليت بيرون از صنف

شاگردان راجع به عوامل خارجى فروپاشى اتحاد شوروى از اوليا، بزرگان و شخصيت هاى 

فرهنگى معلومات حاصل نموده و در صنف ارائه نمايند.
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درس چهل و يکم

جمهورى فدرالى آلمان

جمهورى فدرالى آلمان 

ترين  صنعتى  از  يکى 

کشور هاى پيشرو جهان 

است. اين کشور که در 

از  شده  واقع  اروپا  قارة 

با  از جنوب  و جمهورى چك،  لهستان)پولند(  با  از شرق  بالتيك،  بحيرة  و  دنمارك  با  شمال 

اتريش و سويس و از غرب با فرانسه، بلژيك، لوکزامبورگ و هالند هم سرحد است.

آلمان داراى نظام جمهورى فدرال دموکرات پارلمانى بوده و مشتمل بر 16 ايالت مى باشد. اين 

ايالت ها مى توانند در برخى مسايل، مستقل عمل کنند. آلمان هنگام جنگ فرانسه و روس در 

سال 1871م. به عنوان يك ملت و دولت متحد شد.

که  مى دانيد  آيا 

آلمان  جمهورى 

ايالت  چند  داراى 

ساختار  نوع  چه  و 

سياسى مى باشد؟
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قدرت اجرايى در دولت فدرال به دست صدراعظم فدرال است. صدراعظم را شوراى فدرال 

)بوند سرات( انتخاب مى کند. رئيس جمهور فدرال طى نشست مشترك اعضاى )بوند سرات( 

و تعداد مساوى از نماينده گان اياالت)بوند ستاگ( براى دوره هاى پنج سال انتخاب مى گردد. 

پايتخت  برلين  با وجود آن که در آگست 1990 ميالدى 

و  جمهور  رئيس  وزيران،  پارلمان،  اما  شد؛  اعالم  آلمان 

صدراعظم فدرال در شهر بن استقرار دارند.

جمهورى فدرال آلمان يکى از اعضاى سازمان ملل متحد، 

گروه  و  هفت  گروه  کشور هاى  شمالى،  انتالنتيك  پيمان 

پنج، اتحادية اروپاى غربى، کنفرانس امنيت و همکارى در 

اروپا و هم از بنيان گذاران اتحادية اروپا مى باشد.

کشور آلمان پس از امريکا و جاپان، سومين قدرت صنعتى 

جهان است، رشد و انکشاف اقتصادى اين سرزمين پس از جنگ جهانى دوم »معجزة اقتصادى 

آلمان« خوانده شده است.

آلمان مملکتى است که در آن احزاب مختلف سياسى فعاليت دارند که بزرگترين آن عبارتند از:

�tحزب سوسيال دموکرات »سوسياليست«

�tحزب دموکرات مسيحى »محافظه کار«

�tحزب سوسياليستى مسيحى

�tحزب دموکرات آزاد »ليبرال«

�tحزب سبزها »حفاظت از محيط زيست«

�tحزب سوسياليسم دموکرات »حزب کمونيست آلمان شرق سابقه«

انگال مرکل صدراعظم آلمان
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تقويت  از اصول سياست خارجى آن  نيست و يکى  تنها  بازيگر  آلمان در سياست خارجى 

با  همراهى  و  همکارى  دارد.  فرانسه  به  نزديکى خاص  آلمان  مى رود.  به شمار  غرب  بالك 

اياالت متحدة امريکا، رکن ديگرى از سياست خارجى آلمان را تشکيل مى دهد. مبناى سياست 

خارجى آلمان را در سراسر جهان تحکيم صلح، گسترش روابط دوستانه و کمك به رشد 

اقتصادى کشور هاى »جهان سوم«، احترام و رعايت حقوق بشر تشکيل مى دهد.

با دنمارکى، ناروژى،  زبان آلمان، جزو گروه بزرگ زبان هاى هندو جرمن است. اين زبان 

گوناگون  لهجه هاى  به  آلمان  در  است.  خانواده  هم  انگليسى  همچنين  و  هالندى  سويدنى، 

صحبت مى شود، از اغلب لهجه ها و تلفظ مردم آلمان مى توان به منشأ محلى آن پى برد. در 

ابتدا در سرزمين کنونى آلمان قبايل مختلفى؛ مانند فرانك ها، زاکس ها، شواب ها و بايرى ها 

زنده گى مى کردند. در عصر حاضر اين قبايل خصوصيات و مميزات اولية خود را از دست 

دادند، ولى سنت ها و لهجه هاى شان در گروه هاى منطقه يى به حيات خود ادامه داده است.

وسايل  و  غذايى  مواد  منسوجات،  کيمياوى،  مواد  الکترونيکى،  وسايل  جرمنى  مهم  صنايع 

ترانسپورتى مى باشد؛ هم چنان آلمان داراى ذخاير زغال سنگ، معادن آهن، مس، قلعى، نکل، 

به  را تکميل نمى کند و شديداً  اقالم کفايت صنايع آلمان  اين  نقره، و نمك مى باشد؛ مگر 

واردات متکى است.
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  فعاليت داخل صنف

شاگردان به دو گروه تقسيم شوند. گروه اول در مورد موقعيت آلمان و گروه دوم در رابطه با 

نظام پارلمانى آلمان باهم بحث نموده و نتيجة آن را در صنف ارائه نمايند.

  سؤاالت

1- صدراعظم در آلمان چگونه انتخاب مى گردد؟

2- پارلمان آلمان داراى چند مجلس مى باشد؟

3- آلمان شرق و غرب در کدام سال باهم يکجا و متحد گرديد؟

4- احزاب مهم آلمان را نام بگيريد.

 فعاليت بيرون از صنف

شاگردان در مورد اقتصاد و زبان آلمانى به همکارى استادان و منابع دست داشتة خود معلومات 

حاصل و در صنف ارائه نمايند.
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درس چهل و دوم

جمهوري فرانسه

فرانسه در غرب اروپا واقع است که به طرف شمال آن بحيرة مانش، جنوب آن، بحيرة مديترانه، 

و در شرق آن بلجيم، سويس، ايتاليا، لوکزامبورگ و ماناکو و در غرب آن خليج بيسکاى و در 

جنوب شرق آن اسپانيا قرار دارد.

باشنده هاى اين کشور از نژاد سفيد فرانسوى مى باشد که 93% نفوس فرانسه را تشکيل مى دهند. 

به زبان فرانسوى تکلم  پيرو دين عيسوى هستند. و 97% ساکنان آن  اين مملکت  92% مردم 

مى کنند.

فرانسه کشورى است که قبل از ميالد به اسم گول Goul ياد مى گرديد. سليتيك، باسك و 

ژرمن ها در آن زنده گى مى کردند در حدود 125 ق.م. رومى ها به گول حمله نموده و مناطق 

اطراف بحيرة مديترانه را تصرف نمودند.

در قرن ششم و هفتم ميالدى در گول شاهان متعدد حکمروايى داشتند و جنگ هاى خونينى رخ 

داد؛ تمدنى که رومى ها اساس و بنياد گذاشته بود به خطر مواجه گرديد.

اروپايى  کشور هاى  از  يکي  فرانسه 

باستانى  و  کهن  بسيار  تاريخ  که  است 

دارد. در اين درس به طور خالصة با آن 

آشنا مى گرديد.
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در سال 771 ميالدى شارلمان پادشاه فرانسه گرديد و در جريان حکمروايى 50 ساله اش فرانسه 

به فتوحات زياد نايل آمد. در سال 774م. ايتاليا را تصرف نموده، قبايل جرمن را شکست داد و 

با سربازان اسالم که تا جنوب فرانسه رسيده بودند به نبرد هاى شديد پرداخت. در 800 ميالدى 

به سر شارلمان زمامدار فرانسه گذاشت. در ختم  امپراتورى روم را  رهبر مسيحيان )پاپ( تاج 

هنگرى،  سلواك،  چك،  اتريش،  سويس،  آلمان،  بلجيم،  هالند،  مناطق  شارلمان  حکمروايى 

يوگوسالويا، ايتاليا و اسپانيا زير نفوذ فرانسه قرار داشت.

از قرن دهم ميالدى به بعد، قدرت شاهان فرانسه به تدريج زياد شد. رهبران کليسا با شاهان يکجا 

گرديدند، تجارت توسعه نموده و سهم فرانسه د رجنگ هاى صليبى افزوده شد که باعث اعتبار 

فرانسه در غرب گرديد.

در قرن 13 ميالدى فرانسه در اروپا کشور قدرتمند به شمار مى رفت با وجود جنگ هاى زياد که 

با انگلستان کرد، نهاد هاى مدنى و قضايى در فرانسه ايجاد شد و فليپ چهارم خدمات شايان در 

بخش هنر، فلسفه و فرهنگ انجام داد.

در  اما  نمود،  انکشاف  و  رشد  نهايت  بى  فرانسه  فرهنگ  چهارده،  لويى  حکمروايى  دورة  در 

زمان لويى پانزد فرانسه دچار بحران شد و به تدريج زمينه هاى انقالب کبير فرانسه مهيا و آماده 

گرديد.

در سال 1789 ميالدى انقالب کبير فرانسه به پيروزى رسيد و مرحلة جديدى در تاريخ فرانسه 

و اروپا آغاز گرديد. قانون اساسى فرانسه تدوين يافت، ولسى جرگه شروع به کار کرد، زندان 

مشهور باستيل باز و به تصرف انقالبيون درآمد، زندانيان آزاد و لويى شانزده اعدام  و اعالمية 

جهانى حقوق بشر اعالم گرديد. نظام شاهى سرنگون، اساس و بنياد جمهوريت در فرانسه گذاشته شد.

که  نمود  ياد  وفادارى  سوگند  و  گرفت  قرار  فرانسه  نظام  رأس  در  ناپليون  1804م.  سال  در 

به يك قدرت  فرانسه  نتيجة  در  به دست آورد  زياد  متصرفات  فرانسه  در حاکميت موصوف، 

استعمارى بزرگ تبديل شد.

در دوران جنگ جهانى دوم در سال 1940م. فرانسه توسط نيرو هاى آلمانى اشغال گرديد؛ اما با 

بر اثر فشار نظامى متفقين در 1944م. دوباره از خاك فرانسه عقب نشينى کرد.
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بعد از ختم جنگ جهانى دوم در 1945م. فرانسه به تدريج مستعمرات خود را از دست داد، 

ابتدا سوريه، بعد ليبيا، کمى بعدتر، المغرب، تونس، مدغاسکر ويتنام، الوس، کمبوديا به اثر  

در  نمايند.  را حاصل  استقالل خويش  توانستند  مبارزات و جنگ هاى خونين  آزادى بخش 

1962م. آخرين کشور افريقايى الجزاير استقالل خود را به دست آورد و جمهوريت چهارم 

فرانسه منهدم گرديد.

در سال 1960م. فرانسه اولين بم اتومى خويش را در صحراى افريقا آزمايش نمود و به سرعت 

پهلوى جرمنى و ساير کشور هاى  فرانسه در  امروز  را در پيش گرفت.  انکشاف  راه رشد و 

اروپايى براى وحدت و يگانه گى اروپا سعى و تالش مى نمايد.

جمهورى فرانسه متشکل از 22 واليت و 96 ولسوالى مى باشد؛ هم چنان 75% نفوس فرانسه در 

شهر ها و 25% در روستاها به سر مى برند. در فرانسه رئيس جمهور از طريق انتخابات از طرف 

مردم براى مدت پنج سال انتخاب مى شود.

صدراعظم در فرانسه از طريق ائتالف احزابى که بيشترين کرسى را در پارلمان کسب نمايند 

 )National Assembly( انتخاب مى گردد. پارلمان فرانسه دو جرگه دارد: اول ولسى جرگه

که 577 عضو دارد و از طرف مردم انتخاب مى شود و ميعاد کار آن ها پنج سال مى باشد. دوم 

مشرانو جرگه يا مجلس سنا )Senate( که 321 عضو دارد. انتخاب اعضاى مشرانو جرگه از 

طرف انجمنى به نام Electoral college براى مدت 9 سال صورت مى گيرد. ولسى جرگه 

و مشرانو جرگه در فرانسه هرکدام رييس هاى مستقل خود را دارند. رئيس جمهور مى تواند 

رئيس جمهور،  غياب  در  دارد  مشرانو جرگه صالحيت  رئيس  کند.  منحل  را  ولسى جرگه 

وظايف رياست جمهورى را پيش ببرد.

کمونست  حزب  از  مى توان  مثال  گونة  به  دارند،  فعاليت  سياسى  متعدد  احزاب  فرانسه  در 

جنبش  ملى،  غورځنگ  ملى،  جبهة  فرانسه،  جنبش  خواه،  جمهورى  چپ،  راديکال  فرانسه، 

اصالح طلبان، حزب سوسياليست وغيره نام برد.

فرانسه در جملة هفت کشور صنعتى جهان قرار دارد. داراى اقتصاد انکشاف يافته مى باشد و 

تمام سکتور هاى اقتصادى آن به طور متوازن رشد و انکشاف نموده است.
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با وجود آن هم دولت  ولى  تدريج کم مى گردد؛  به  اقتصاد  در  امروز سهم دولت  فرانسه  در 

فرانسه در شبکه هاى راه آهن، تأسيسات برق، خطوط هوايى، مخابرات سرمايه گذارى نموده،             

مى خواهد در پروژه هاى بنيادى اقتصادى که جنبه عام المنفعه دارد حضور خود را حفظ نمايد.

در بخش صنعت، فرانسه ماشين آالت زراعتى، سامان آالت راه آهن، طيارات ميراژ، جگوار، 

ترانسال، کانکورد، ايربس Air-Bus، هليکوپترها، موتر، پرزه هاى وسايل ترانسپورتى، تکنالوژى 

توليد برق، سامان آالت و وسايل ساختمانى، کمپيوتر، راديو، تلويزيون، مواد کيمياوى، وسايل 

زينتى، عطريات وغيره را توليد مى نمايد.

فرانسه از جمله کشور هاى اروپايى است که از اول جنورى 1999 ميالدى پول واحد اروپا )ايرو( 

را به حيث واحد پولى خويش قبول نموده است.

  فعاليت داخل صنف
مورد  در  دوم  و گروه  تاريخى  سابقة  به  راجع  اول  شوند. گروه  تقسيم  دو گروه  به  شاگردان 

موقعيت، نفوس، دين و زبان مردم فرانسه باهم بحث نموده و نتيجه را در صنف ارائه نمايند.

  سؤاالت
1. فرانسه در گذشته به کدام نام ياد مى گرديد؟

2. در قرن هشتم ميالدى فرانسه کدام کشور هاى اروپايى را تصرف نمود؟

3. انقالب کبير فرانسه در کدام سال به وقوع پيوست؟

4. در جنگ دوم جهانى فرانسه توسط نيرو هاى کدام کشور اشغال گرديد؟

5. فرانسه بعد از جنگ جهانى دوم کدام مستعمرات خود را از دست داد؟

 فعاليت بيرون از صنف
شاگردان راجع به دست آورد هاى انقالب کبير فرانسه مطالبى تهيه و در صنف ارائه نمايند.
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درس چهل و سوم

دولت شاهى انگلستان

کانال  با  در جنوب  و  داشته  موقعيت  انتالنتيك  بحيرة  در شمال  است که  انگلستان، کشورى 

با ايرلند سرحد مشترك دارد. انگلستان از لحاظ  انگلند، در شرق با بحيرة شمال و در غرب 

ساخت طبيعى به سه قسمت تقسيم مى گردد.

اول اسكاتلند: اين منطقه در شمال انگلستان موقعيت داشته و کوهستانى مى باشد.

دوم ايرلند شمالى يا اولستر Ulster: منطقه اولستر در قسمت شمال شرق جزيرة ايرلند واقع 

است که مرکز آن بلفاست نام دارد.

سوم منطقه ويلز: ويلز قسمت جنوب جزاير انگلستان را تشکيل مى دهد.

به همين اساس گاهى  انگلستان سرزمينى است که داراى جزاير کالن و کوچك مى باشد و 

انگلستان را به نام کشورى)جزاير( مى شناسند.

 %72 مردم انگلستان مسيحى و %25 پيرو ساير اديان از جمله اسالم مى باشند.

اسکاتلند   Wales ويلز   England انگلند  بزرگ  به چهار واليت  ادارى  لحاظ  از  انگلستان 

Scotland و ايرلند شمالي Northern Ireland تقسيم مى گردد.

تاريخ  اين درس در مورد  در 

ديگر  مهم  مطالبى  و  انگلستان 

آشنا مى شويد.
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قبيلة  دو  بندان  يخ  دورة  ختم  در  است.  بوده  مسکونى  دور  گذشته هاى  از  انگلستان  سرزمين 

جداگانه همراى مواشى خود يکجا از خاك اسپانيا امروزى به 

انگلستان مهاجرت نمودند. باستانشناسان مردم اين قبيله را به نام 

ايبرى مى شناسند.

جهت  اسپانيا  از   Celt سلت  اقوام  ق.م.    4  -6 قرن هاى  در 

و  شدند  سرازير  انگلند  به  مواشى  و  اراضى  آوردن  دست  به 

ايبرى ها را از آن سرزمين بيرون راندند و آخرين هجوم اقوام 

سلت باالى انگلند در 75 ق.م صورت گرفت.

اميد کسب و  به  از ميالد سزار ژويوس  قبل  پنج سال  پنجاه و 

بر  ميالدى  در سال 43  روميان  تشديد حمالت  مگر  نمود،  انگلند حمله  باالى  اراضى  حصول 

انگلند صورت گرفت.

باآلخره در قرن پنجم ميالدى قدرت رومى ها رو به ضعف نهاد؛ به همين سبب اقوام انگلوؤساکسون 

از خاك جرمنى به انگلند هجوم بردند. انگلو ها و ساکسون ها در 829 م. وحدت انگلند را تأمين 

نمودند و ساکنان آن به انتخاب يك پادشاه موافق شدند. بعد ژرمن ها باالى انگلند حمله نموده و 

به مقاومت شديد روبه رو شدند و تنها قسمت هاى شرق و شمال انگلند را تصرف کردند.

در اوايل قرن 13م. پادشاه انگلند بعضى حقوق مدنى و سياسى را به رسميت شناخت، فرامينى 

اشراف، زمين  امروز شباهت داشت.  نهاد هاى مدنى  با مقتضيات  نظر محتوا  از  نمود که  صادر 

اشراف،  جرگة  پهلوى  در  نمودند.  اعالن  پادشاه  با  را  خويش  همبسته گى  روحانيون  و  داران 

جرگةعوام نيز تأسيس گرديد. در سال 1485م. هانرى از خانواده يتودور بر انگلند حاکم شد. 

به  را  انگلستان حکومت کردند، اصالحات زياد دينى و اجتماعى  بر  يتودور 120 سال  شاهان 

وجود آوردند، کليسا را از کليساى روم جدا و ايرلند را با انگلستان يکجا نمودند.

در سال 1558م. ملکه اليزابت اول حکمران انگلستان شد و انگلستان را به يکى از قدرت هاى 

اقتصادى و نظامى عصر خويش تبديل نمود.

با فراز و نشيب زياد تاريخى طى قرون متمادى، در دوران معاصر دو جنگ جهانى  انگلستان 

را سپرى نمود. بعد از ختم جنگ جهانى دوم در سال 1949م. انگليس و امريکا به خاطر مقابله 

در  انگلستان  نمودند.  ايجاد  را  )ناتو(  شمالى  انتالنتيك  پيمان  کمونيست ها  افزون  روز  قدرت 

ديويد کمرون صدراعظم انگلستان
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را  اروپا  بازار مشترك  اتومى خود را آزمايش کرد و در 1976م. عضويت  بم  اولين  1957م 

حاصل نمود.

حکومت انگلستان، شاهى مشروطه Constitutional Monarchy بوده برخالف ديگر 

کشور هاى جهان، قانون اساسى تصويب شده واحد ندارد. مگر اساس نامه ها، لوايح، قوانين 

و فيصله هاى ولسى جرگه را دارا مى باشد که منحيث قانون اساسى از آن کار گرفته مى شود. 

پس مالحظه مى توانيم که قانون اساسى انگليس مجموعه يى است که نظر به شرايط سياسى و 

تحوالت اجتماعى در آن تغييرات وارد شده مى تواند و برخى قسمت هاى آن توسط تصاميم 

ولسى جرگه لغو ويا تجديد شده مى تواند.

نظام پارلمانى انگليس به اساس کدام قانونى تدوين شده به وجود نيامده، بلکه نتيجة تکامل 

تدريجى قرون متمادى مى باشد.

مردم ساالرى،  با وجود آن که در چهار دهة گذشته  ميراثى مى باشد  انگلستان  در  پادشاهى 

باز هم، خاندان حاکم  را محدود و کم ساخته است  مقام سلطنت  امتيازات  پارلمان  قدرت 

شاهى داراى امتيازات زياد مى باشد.

بعضى صالحيت هاى تشريفاتى سمبول وحدت  با داشتن  بريتانيا  ملکة  امروزى  انگلستان  در 

را  قوانين  نهايى مى باشد.  و تصميم گير  نظام  تنظيم کننده  بوده در ضمن رهبر دولت،  ملى 

توشيح، حکم صلح و جنگ را صادر، کشور ها را به رسميت شناخته، قراداد ها و کنواسيون ها 

ملغا مى سازد.  مشوره صدراعظم  به  هم  و  تعليق  به حالت  را  ولسى جرگه  رد،  يا  و  قبول  را 

القاب اشرافى را توزيع  پست ها و مقامات بزرگ و مهم ملکى، قضايى و سياسى را تعيين، 

و صدراعظم را انتخاب مى کند، وزيران کابينه به خواست صدراعظم از طرف ملکه انتخاب 

House of Coomons و  مى شود. تعداد زيادى وزيران انگليس عضويت ولسى جرگه 

باقي مانده عضويت مشرانو جرگه House of Lords را دارا مى باشند.

و  دارد  يا مجلس عوام که 659 عضو  اول، ولسى جرگه  دارد:  انگلستان دو جرگه  پارلمان 

اعضاى آن از طريق انتخابات براى مدت پنج سال انتخاب مى شوند. دوم، مشرانو جرگه که 

500 نفر اشراف  به  صورت مادام العمر Life Peers عضو آن مى باشند. 

کار  محافظه  حزب  از  مثال  گونة  به  که  دارد  فعاليت  سياسى  مختلف  احزاب  انگلستان  در 
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 Democratic حزب دموکرات متحد ،Conservative and Unionist Party متحد

Unionist Party، حزب کارگر Labor Party، حزب ويلز Party of Wales و حزب 
ملى اسکاتلند Scottish National Party نام برد.

کارخانه هاى  را  آن  مهم  صنايع  که  است  جهان  صنعتى  بزرگ  کشور هاى  از  يکى  انگلستان 

بزرگ و کوچك، ماشين آالت مختلف و پرزه هاى آن، سامان آالت اتوماتيك، وسايط نقليه، 

طياره ها، کشتى هاى خورد و بزرگ وسايل زراعتى، خطوط آهن، توليد انرژى و تأسيسات آن، 

وسايل مخابرات، مواد کيمياوى و غير کيمياوى، وسايل ساختمانى وغيره تشکيل مى دهد.

انگلستان در 24 اکتوبر 1945 عضويت دايمى شوراى امنيت ملل متحد را کسب نمود و درآن 

شورا حق ويتو را دارا مى باشد.

  فعاليت داخل صنف
شاگردان به دو گروه تقسيم شوند. گروه اول در مورد اولين ساکنان انگلستان و گروه دومى 

در رابطه با تشکيالت ادارى و جزاير انگليس باهم بحث نموده و نتيجة آن را در صنف ارائه 

نمايند.

  سؤاالت
1- انگلستان به چند ايالت تقسيم شده است؟

2- در قرن 13 کدام تغييرات در انگلستان به وقوع پيوست؟

3- ملکه در انگلستان داراى کدام صالحيت ها مى باشد؟

4- صدراعظم در انگلستان چه وظايف را دارا مى باشد؟

5- صنايع مهم انگليس را نام بگيريد.

 فعاليت بيرون از صنف
نظام  و  انگلستان  تاريخ  به  داشته شان راجع  منابع دست  و  دانشمند  از شخصيت هاى  شاگردان 

پارلمانى معاصر آن معلومات حاصل نموده و آن را در صنف ارائه نمايند.
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بررسى فصل چهارم 
فصل چهارم کتاب تاريخ صنف دوازدهم تحت عنوان رويدادهاى مهم جهان در قرن بيستم 

آن،  علت هاى  و  اول جهانى  مى باشد:  جنگ  ذيل  مطالب  که حاوى  است  تأليف گرديده 

جنگ دوم جهانى، تشکيل سازمان ملل متحد، تبديل جاپان به يك قدرت صنعتى، فروپاشى 

با در  اين کتاب  انگليس مى باشد. در  فرانسه و  اتحاد شوروى و ساختارهاى سياسى آلمان، 

نظر داشت عناوين تا حد امکان تالش گرديده تا راجع به علل و عوامل بحران هاى اقتصادى 

و سياسى، جهان در سال هاى 1914، 1918م -  1933، 1945م  معلومات مفيد ارائه گردد؛ 

هم چنان مطالب و مفاهيمى که بتواند خسارات، نتايج ناگوار و تلفات بزرگ انسانى و مالى 

را در طى دو جنگ جهانى به معرفى بگيرد. در اين فصل، انعکاس يافته است. دوم، معلومات 

فشرده راجع به تاريخ، فرهنگ، زبان، و ساختارهاى سياسى آلمان، فرانسه و انگليس به طورى 

را  شاگرد  ذهن  مى تواند  که  ديگرى  موضوع  است.  شده  بندى  جمع  معلومات  همه جانبه 

تحريك و انکشاف دهد فروپاشى اتحاد شوروى با وجود حاکميت بى نهايت پيچيده و تبديل 

جاپان به يك قدرت بزرگ صنعتى در مدت زمان کوتاه و ايجاد سازمان ملل متحد پس از 

جنگ جهانى جهت تنظيم روابط جهانى و جلوگيرى از فاجعه هاى بزرگ انسانى مى باشد. اميد 

است اين مطالب در ايجاد انگيزه و بلند بردن سطح معلومات و مهارت هاى شاگردان مفيد و 

موثر باشد.
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