
  جستاری از خالد وداد

  برگردان از زبان هالندی و تحشیه از خلیل وداد

 بخش سوم. عوامل درونی و بیرونی )دگرگونیها در افغانستان(

۳.۱   

 محمود طرزی و سراج االخبار

 

( االی رویدادهای افغانستان در جنگ جهانی اولبترکی و تأثیر آن  -هیأت آلمانی )  

 

دار غالم در یک خانواده اشرافی افغان بدنیا آمد. او فرزند سر ۱۸۶۵اگست سال  ۲۳محمود طرزی در 

ل طرز و محمد خان از طایفه شاهی پشتون محمدزایی بود که که در اشعارش این نام مستعار را بدلی

الم محمد هنگام زمامداری امیر عبدالرحمان خانواده سردار غ شیوه ویژه نگارش اش استفاده میکرد.

ردار غالم سناچار به ترک افغانستان شده و به ترکیه عثمانی مهاجرت کرد. سلطان عبدالحمید دوم از 

ه در محمد با آغوش گرم پذیرایی نمود. آنها سپس در شهر دمشق در سوریه جابجا شدند. محمود ک

ی حاکم در د در دمشق به آموزش پرداخت. او در آنجا زیر تاثیر ایدیولوژآنوقت خود را طرزی مینامی

س از پترکیه عثمانی یعنی پان اسالمیزم و جوانان ترک قرار گرفت. محمود طرزی در آغاز بویژه 

  .دیدار با بنیانگذار این ایدیولوژی جمال الدین افغانی متمایل به پان اسالمیزم بود

سلمانان باید مترقی بوده و علوم مدرن غرب را در جهان اسالم بکار گیرند، جمال الدین میپنداشت که م

چونکه این کار برای بقای تمدن )اسالمی( در دوره استعمار امری بنیادی میباشد.1 محمود طرزی 

ژیهای عثمانی میزیست. در این سالها او با ایدیولوجوان بیست ساله در شهر دمشق مربوط به ترکیه 

محمود طرزی در استانبول با سید جمال الدین  ۱۸۹۷اروپایی پیرامون دولتمداری نیز آشنا شد. در سال 

افغانی مالقات کرد.2 این دیدار و همچنان ایدیولوژی جوانان ترک در اندیشه های بعدی طرزی از جمله 

هنگام زمامداری امیر حبیب هللا خان )وپسرش امان هللا خان(  تاثیر شگفتی داشتند.3 محمود طرزی پس 

از مالقات با سید جمال الدین افغانی جدا معتقد شد که کشورهای با اکتریت مسلمان باید آماده شوند تا 

    .اصالحات گسترده را در عرصه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی عملی نمایند

برتخت نشینی پسرش حبیب هللا پس از مرگ امیر عبدالرحمان خان و  ۱۹۰۲محمود طرزی در سال 

خان که اجازه برگشت خانواده ها و افراد ناگذیر مهاجر شده زمان پدرش را داد، به افغانستان آمد. با 

آمدن محمود طرزی4 گروه سیاسی شکل گرفت که الگویش جریان جوانان ترک بود. به این حرکت 
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سیاسی افراد بسیاری از نخبه گان سیاسی و درباری افغانستان پیوستند.5 جوانان افغان ضد انگلیس بوده 

و در آستانه جنگ یکم جهانی زمانیکه جانب اردوگاه آلمان را برگزیدند، برجسته تر شدند. چنانکه 

نیز به عضویتش پذیرفت: چنانچه پیشتر یاد شد، جریان جوانان افغان برخی افراد خاندان شاهی را 

شهزادگان امان هللا و عنایت هللا همانند برادر امیر سردار نصرهللا خان و سردارهای دیگر شامل این 

گروه بودند.6 چنانکه پیشترها تذکر رفت، نفوذ محمود طرزی پس از آنکه دو فرزند یاد شده امیر حبیب 

   7.هللا با دخترانش ازدواج کردند، باالی آنها )و بوسیله آنان در دربار( گسترش یافت

پس از آنکه امیر حبیب هللا خانوادههای نامور تبعیدی افغان را که در خارج بودند، دوباره به افغانستان 

به آنوسیله  برگرداند، محمود طرزی مقام مشاور ارشد و سرگروه ترجمانان دربار را بدست آورد تا

اطالعات مربوط به جهان اسالم و اروپار را به امیر نیز گذارش دهد. امیر افغانستان زیر تأثیر دانش، 

شناخت و توانمندیهای طرزی قرار گرفت. با آمدن طرزی به دربار افغانستان روابط امیر حبیب هللا با 

مسوول جریده دولتی سراج مدیر  ۱۹۱۱دولت عثمانی مستحکم شد. بعالوه محمود طرزی در سال 

االخبار شد.8 )تصویر پیوست ۳.۷ دیده شود(. انتقادات محمود طرزی  در زمان جنگهای ترکیه و ایتالیا 

شته هایش در سراج االخبار طرزی بریتانیا را نکوهش میکرد که بیشتر شد. چنانچه در یکی از نب

بیطرفی و بیتفاوتی کاذب دارد. این بیطرفی به پندار طرزی مسلمانان بیشماری را میتواند در برابر 

  9.انگلیسها قرار دهد زیرا آنها دولت عثمانی را حمایت نکردند

در برگهای سراج االخبار موضوعات گونه گونی شامل سیاست، آموزش و پرورش و مذهب مطرح 

میشدند. این جریده مورد توجه روشنفکران بود زیرا خبرهای داخلی و خارجی را نشر میکرد. 

لی گرایی به محمودطرزی تالش میکرد در سراج االخبار مفاد ناسیونالیزم افغانی را بازتاب دهد: این م

پندار وی متاثر از سیاست جوانان ترک ترکیه عثمانی بود. همزمان او میخواست با مقاله هایش در 

سراج االخبار اهمیت اصالحات اجتماعی- اقتصادی در جامعه افغانی را مستدل سازد.10 طرزی باچنین 

اندیشه هایش خواستار دگرگونی جدی فغانستان بدون رویارویی با شریعت اسالمی بود.11 در نهایت، 

گزینه مناسب برای اتحاد همه گروههای مسلمان از پان اسالمیزم رشد یابنده در شرق میانه به پندار وی 

طریق وحدت سیاسی مسلمانان در سراسر جهان بود. پان اسالمیزم در آنزمان یگانه راه بیرون رفت 

ضداستعماری و ضد انگلیسی پنداشته میشد. این موضوع همچنان برای شمار زیادی از افغانان دلچسپ 

بود. پان اسالمیزم از نفوذ گسترده در میان روشنفکران و روحانیون نیز برخوردار بود.12 به گفته 

طرزی ناسیونالیزم و اصالحات میتوانند افغانستان را بمثابه کشوری کثیرالمذهب و کثیرالقومی بیشتر 

 13.مستحکم نموده و مستقل از وابستگی خارجی بسازند
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نفوذ محمود طرزی با ایجاد نخستین سازمان سیاسی در آغاز سده بیستم در افغانستان بیشتر شد. این 

و همچنان بنام حنبش مشروطیت شهرت داشت. ریشه های  یاد شده جمیعت سری ملیجریان بنام 

در مقاله های سراج االخبار محمود طرزی پیرامون پان اسالمیزم نهفته سیاسی این حزب  -ایدیدلوژی

بودند.14 مرام اصلی این حزب شاهی مشروطه و مدرنیزاسیون افغانستان بود.15 حزب فعالیتش را 

همزمان به کسب استقالل افغانستان از انگلیسها متمرکز ساخته بود. همچنان اعضای این حزب 

ژی متاثر از سیاست میخواستند که الگوی اروپایی اداره سیاسی را در افغانستان پیاده کنند. این ایدیولو

  16.جوانان ترک بود

بوده  حزب جنگدر زمان جنگ اول جهانی در عرصه سیاسی افغانستان گروه  سیاسیونی که متعلق به 

هوادار دولت  حزب جنگو بیشترینه شان اعضای جنبش مشروطه خواهی بودند، نیرومند شدند. 

بود، درحالیکه امیر حبیب هللا و برخی سیاستمداران دیگر  عثمانی و آلمانیها و طرفدار جنگ با انگلیسها

خواستار بیطرفی افغانستان در جنگ جاری )همانگونه که انگلیسها از وی انتظار داشتند( بودند. البته 

گسترده  ۱۹۱۵فون هیتینگ( در سال  -آلمانی )نیدرمایر -نفوذ گروه ضد انگلیسی با آمدن هیات ترکی

مانیها درآنزمان برگهای تبلیغاتی و اعالمیه ها را که روی پان اسالمیزم متمرکز تر شد. عثمانیها و آل

آلمانی جایگاه محمود طرزی و جنبش مشروطیت  -بودند نیز پخش میکردند. پس از رفتن هیات عثمانی

تاحدی ضعیف شدند، مگر این کار با کشته شدن امیر حبیب هللا درسال ۱۹۱۹ دگرگون شد.17 پس از 

قتل امیر حبیب هللا زمام امارت افغانستان به پسر سوم وی امان هللا رسید که بالدرنگ پدر زنش 

)ُخسرش( محمود طرزی را بمقام وزارت امور خارجه برگزید.18 محمود طرزی در زمان وزارت 

۱۹۱۹-در سالهای (. ۳.۸خارجه اش بخشی از ایدیولوژی اش را عملی کرد )تصویر پیوست دیده شود 

امان هللا خان اصالحاتی را به منظور عصری سازی سریع افغانستان عملی نمود که محمود  ۱۹۲۸

   19.طرزی الهامبخش این دگرگونیها بود

 

فون هیتینگ –هیأت نیدر مایر  ۲.۳  

خاورمیانه از دیرباز میدان رقابتهای قدرتهای اروپایی بود. در آغاز سده بیستم  ترکیه عثمانی 

کشورهای بسیاری در شرق نزدیک را به انگلیسها باخت. همچنان دولت آلمان در جستجوی امکاناتی 

ود. در آستانه جنگ یکم جهانی یکی از سفیران آلمان به قیصر ویلهلم خاطرنشان بود تا درآنجا مستقر ش

کرد که دورنمای اتحاد دیپلماتیک در خاور میانه درخشان نیست.20 همچنان در سال ۱۹۱۴ وزیر جنگ 

انورپاشا به آلمانیها پیشنهاد دریافت کمکهای بیشتر را    جوانترکهای  ترکیه عثمانی وابسته به گروه

کرد. او روی گسیل هیأتی به این منطقه و بویژه افغانستان تأکید داشت. پس از این پیشنهاد عثمانیها و 

آلمانیها هیأتی را نزد امیرحبیب هللا پادشاه افغانستان فرستادند تا وی را معتقد سازند تا در جنگ جهانی 
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نیدرمایر انجامید )تصویر پیوست  -با آنها همکاری نماید. این تالشها به تشکیل هیأت فون هیتینگ اول

آلمانی پسانتر رهبران سیاسی ضدانگلیس هندوستان شامل -دیده شود(. به این هیأت عثمانی ۳.۹   

مهاراجه مهندرا پراتاب21 و مولوی برکت هللا نیز پیوستند. هیآت ترکی- آلمانی وظیفه داشت تا همنوایی 

و پشتیبانی امیر افغان را در کار حمله به هند برتانوی از خاک افغانستان در زمان جنگ یکم جهانی 

بدست آورد. درواقع هیأت گسیل شده آلمانی به افغانستان از دو گروه تشکیل شده بود، چونکه بریدمن 

ویرنر اوتو فون هیتینگ پیشتر از دیگران از برلین به سوی کابل حرکت کرد. اوسکار  )ستوان(

نیدرمایر پسانتر در اصفهان فارس )ایران امروزی( همچون همکار و کارشناس به فون هیتینگ 

  22.پیوست

میانه برای آلمانیها باید از طریق ترکیه عثمانی صورت انکشافات نو در روابط دیپلماتیک در خاور 

میگرفت، زیرا بیشترینه کشورهای اسالمی زیر نفوذ بریتانیای کبیر و برخی هم زیر نفوذ دولت روسیه 

تزاری بودند.23 پس از کودتای سال ۱۹۱۳ ترکهای جوان برضد سلطنت عثمانی که در آن انورپاشا 

 24.نقش برجسته یی داشت، ترکهای جوان قدرت را از سلطان عثمانی غصب کردند

ترکی به کابل رسید )تصویر  -یأت آلمانیپس از یک سفر دراز و دشوار ه ۱۹۱۵اکتوبر سال  ۱بروز 

فون هیتینگ بیطرف بودن افغانستان در زمان جنگ یکم  -دیده شود(. آمدن هیات نیدرمایر ۴.۰پیوست 

جهانی را زیر سوال برد. قدرتهای استعماری )همسایه( همچون بریتانیا و روسیه تزاری آمدن این 

هیأت را گامی تهاجمی تلقی نموده بودند.25 شانس پیروزی آلمان در جنگ یکم جهانی وابسته به مؤفقیت 

مأموریت نیدرمایر- فون هیتینگ در افغانستان بود.26 هیأت ترکی همکار با هیأت المانی با ریاست 

کاظم بی نیز همزمان به افغانستان رسیده بود که مرام شان پخش اندیشه های سرهنگان رووف بی و 

پان اسالمیزم و جهاد مقدس دربرابر انگلیسها در میان شهروندان افغانستان بود. آنها همزمان میخواستند 

  .تا امیر افغانستان را به اتحاد )با نیروهای محور( ترغیب نمایند

یکی از اعضای هیأت بارون ماکس فون اوپینهایم یک آلمانی کارشناس امور اورینتالیزم بود.27 وی 

عقیده داشت که رهبران جهان اسالم به حمایت نیروهای محور )در جنگ اول جهانی( ضرورت دارند 

تا وظایف شان را در دنیای اسالم بدرستی انجام داده و آنرا با جهاد مقدس دفاع نمایند.28 پس از کودتای 

در سلطنت عثمانی سلطان محمد پنجم به همکاری با جوانان ترک آغاز کرد. در مقابل او  ۱۹۱۳سال 

همزمان جایگاه خلیفه )اسالم( میتوانست در مقام سلطنت بماند. انورپاشا تالش کرد تا محمد پنجم را که 

را داشت به اعالم جهاد برضد بریتانیا وادارد. امپراتور عثمانی از همه مسلمانان جهان خواست تا بپا 

خاسته و دربرابر استعمارگران مسیحی مبارزه کنند. این فراخوان تبلیغاتی مبنی بر جهاد از سوی 
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 29.رهبران روحانی مسلمان پخش میشد

هیأت سومی که هندی بود، شانس بیشتری داشت تا امیر افغان و رهبری سیاسی افغانستان را در این 

راستا معتقد سازد، چونکه برخی از اعضای جنبش مشروطیت شهروندان افغانی- هندوستانی بودند.30 

جاسوسهایی در  ۱۹۱۴عثمانیها آگهی داشتند. درماه سپتامبر  -أموریت آلمانیهاانگلیسها و روسها از م

جنرال هند برتانوی خبر دادند که عثمانیها و آلمانیها راهی افغانستان اند. بروز  -خلیج فارس به گورنر

 او از امیر حبیب هللا خواست تا گروهی را متشکل از اتریشیها، هندیها، آلمانیها و ۱۹۱۵جوالی  ۶

عثمانیها اجازه ندهد تا بسوی افغانستان بیآیند، چونکه این هیأت اهداف سیاسی داشت. نایب السلطنه به 

امیر افغان فشار آورد تا این گروه را تا پایان جنگ اول جهانی زندانی ساخته و به اینگونه بیطرفی 

دیده شود( ۴.۱افغانستان را حفظ کند )تصویر پیوست شماره  . 

فون هیتینگ انقطاب سیاسی در میان سیاسیون افغانستان ژرفتر شد،  -أت نیدرمایرپس از آمدن هی

چنانچه جنبش مشروطیت جانب کشورهای محور را گزید، تا هند برتانوی را به سقوط هند از طریق 

افغانستان وادارد.31 با آمدن هیأت عثمانی- آلمانی تأثیر پان اسالمیزم و ناسیونالیزم افغانی در کشور 

نیرومندتر شد. برعالوه حس ضدانگلیسی گسترده تر شد. مگر امیر حبیب هللا به انگلیسها وفادار مانده 

ومیخواست حتی پس از پایان جنگ جهانی سیاست بیطرفی را دنبال کند. رهبران جنبش مشروطیت که 

پسانها خودرا حزب جنگ مینامیدند، هنوزهم با آلمانیها و عثمانیها ارتباط داشتند.32 برخی از رهبران 

برجسته این جریان مانند فرزندان امیر حبیب هللا، شهزاده گان امان هللا و عنایت هللا و همچنان محمود 

   33.طرزی و برادر امیر سردار نصرهللا در انجمله شامل بودند

امیر حبیب هللا کشته شد. این کار باعث بقدرت رسیدن امیر امان هللا و آغاز جنگ  ۱۹۱۹در آغاز سال 

بنام دهه اصالحات سریع زیر  ۱۹۱۹-۱۹۲۸سوم افغان و انگلیس بود. چنانچه پیشترها آمد سالهای 

رهبری شاه امان هللا معروف اند.34 این رفورمها در عمل کاری نبودند، چون از باال و بدون نقش فعال 

)بنابر آن به ناکامی انجامیدند( خود افغانها اجرا میشدند  .   

 

****** 

 

 

 

 

                                                           
29 - Ibid p.450 
30 - Adamec Afghanistan:1900-1923, A Diplomatic History p.85 
31 - Poullada Reform and rebellion in Afghanistan p.44 
32 - Stewart The Kaiser’s Mission to Kabul p.75 
33 - Adamec Afghanistan:1900-1923, A Diplomatic History p.95 
34  



 

 

 

 نتیجه گیری

 

)هریک امیر در افغانستان با گونه ها و آهنگهای مختلف زیر اداره شاهان گونه گون  ۱۹از پایان قرن 

-۱۹۱۹و امان هللا خان  ۱۹۱۹-۱۹۰۱، امیر حبیب هللا از سال ۱۹۰۱تا  ۱۸۸۰عبدالرحمان خان از 

( اصالحاتی عملی شدند۱۹۲۹ . 

اصالحاتی که ازسوی امیر عبدالرحمان خان عملی شدند، محدود بوده و باعث انزوای بیشتر افغانستان 

گسترده را با تایید انگلیسها اجرا نموده و نخستین  شدند. مگر پسرش امیر حبیب هللا رفرومهای نسبتا

مکتب مدرن را در کابل بنیان نهاد. البته محدودیتهای اصالحات ناشی از عقد معاهده گندمک بودند که 

پس از جنگ سوم افغان و انگلیس نافذ شده بود. برشالوده این معاهده امیران افغانستان  ۱۸۸۷در سال 

ه سیاست خارجی افغانستان دربرابر تمویل پولی بریتانیا از دست داده آزادی عمل شان را در عرص

  .بودند

در زمان جنگ یکم جهانی در جامعه افغانستان دگرگونیهای بیشماری روی دادند. تغییرات در دنیای 

 .بیرونی در زمان جنگ اول جهانی بیشترینه تأثیر را باالی امور خارجی و دیپلماتیک کشور داشتند

غانستان در زمان جنگ اول جهانی بیطرف بود مگر سیاتمداران افغانستان برخالف اراده شاه، گرچه اف

منقسم شده و بیشترینه افراد دربار هوادار جنگ برضد انگلیسها بود. )چنانچه که پیشتر نیز تذکر 

 -درمایرعثمانی )نی -رفت(، احساسات ضدانگلیسی در میان سیاستدانان افغانستان با آمدن هیأت آلمانی

نیرو گرفت. این مأموریت در دارالسلطنه کابل باعث  ۱۹۱۵تا آغاز  ۱۹۱۴فون هیتینگ( در پایان سال 

انقطاب شده و ازجمله فرزندان و برادر امیر حبیب هللا جانب کشورهای محور )را در جنگ اول 

رفی جهانی( و جنبش مشروطیت )مشهور به حزب جنگ( را برگزیدند. با چنین انکشافات بیط

افغانستان زیر سؤال قرار گرفت. این نخستین مأموریت خارجی بود که تاثیر درازمدت تقریبا یک سده 

  .یی را باالی رویدادهای سیاسی و دیپلماتیک افغانستان داشت

این انقطاب پس ازجنگ جهانی یکم نیز مانده و درنهایت باعث کشتن امیر حبیب هللا در فبروری سال 

تل شاه و بقدرت رسیدن پسرش امان هللا جنگ سوم افغان و انگلیس در همانسال شد. پس از ق ۱۹۱۹

   .آغاز شد. این جنگ در تاریخنگاری افغانستان بنام جنگ استقالل نیز یاد میشود

جهانبینی و ایدیولوژی محمود طرزی که متأثر از دگرگونیهای اروپا بودند با سرعت ازسوی امیر امان 

اصالحات گونه گونی در افغانستان اجرا شدند. ایران  ۱۹۲۸تا  ۱۹۱۹. از سال هللا خان عملی میشدند

زیر اداره رضا خان و ترکیه تحت رهبری مصطفی کمال بهترین نمونه ها برای وی بودند. در این 

راستا دولت افغانستان بیشرینه کمکها را از ترکها، روسها و بطور عمده از آلمانها دریافت میکرد. 



 -از جمله اعضای هیأت یادشدٔه آلمانی ۱۹۲۸تا  ۱۹۱۹ران خارجی اصالحات سالهای برخی مستشا

فون هیتنینگ( در زمان جنگ اول جهانی بودند -عثمانی )نیدرمایر .   

فون هیتنینگ و بویژه پس از جنگ سوم افغان و انگلیس ما شاهد نقش فعال  -پس از مأموریت نیدرمایر

دی افغانستان آغاز قرن بیستم استیم. چنانچه پیشتر نوشته شد، اقتصا -آلمان در اصالحات اجتماعی

فون هیتنینگ در کشورآغاز شد، پسانها نقش  -کارشناسان خارجی که آمدن شان با همین هیأت نیدرمایر

بازی کردند ۱۹۲۹-۱۹۱۹بارزی را در اجرای رفورمهای امانی در میان سالهای  . 

ر شخصا منبع ایدیولوژیکی و تلقین این اصالحات بود. از سویی محمود طرزی وزیر امور خارجه کشو

سیاسی در قرن  -دوره سلطنت امان هللا خان نخستین تالش در راستای اصالحات گسترده اجتماعی

بیستم بود که پس از فراز و فرودهایی بعد از یکدهه ناکام شد. مسأله اصالحات و مدرنیزاسیون در 

هم از اهمیت باالیی برخوردار اند. بیشترینه قبایل در کشور تا سال هنوز ۹۰افغانستان پس از تقریبا 

امروزه روز دربرابر اصالحات مقاومت میکنند. این مخالفتها مانع جدی یی در جامعه سنتی افغانستان 

اقتصادی نقش ویژه یی دارند -بشمار میروند، جایی که دین، سنن و محیط اجتماعی .  

انجام شده در یک قرن اخیر منافع شهروندان عادی افغانستان و نقش شوربختانه که در همه اصالحات 

 خودشان در این راستا درنظر گرفته نشده و نمیشود
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۱پیوندها بخش   

 

 

Afbeelding 1.1 Afghanistan en Perzië 19e eeuw. Victorian Print Bartholomew 

Map, 1886, Persia/Afghanistan/Baluchistan 

 ، ویکتوریان۱۸۸۶نقشه مربوط به سال . ۱۹افغانستان، فارس و بلوچستان در قرن  ۱.۱تصویر 

 بارتولومیو

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Afbeelding 1.2 Tweede Anglo-Afghaanse Oorlog 1878-1880. The Illustrated 

London News, 8 oktober 1881, No. 2212, Vol. IXXIX 

 ۸صور لندن مورخ م. نشریه ۱۸۸۰-۱۸۷۸، تصویری از جنگ دوم افغان و انگلیس ۱.۲پیوست 

۲۲۱۲، شماره ۱۸۸۱اکتوبر  . 

 

 



 

Afbeelding 1.3 Kaart van Afghanistan na de Tweede Anglo-Afghaanse Oorlog, 

na het tekenen van het Verdrag van Gandamak 

هده همسایگان پس از جنگ دوم افغان و انگلیس بعد از عقد معا. نقشه افغانستان و ۱.۳پیوست 

 .گندمک



 

 

Afbeelding 1.4 Murray, J. London. The Life of Abdur Rahman, Amir of 

Afghanistan 1900 

۹۰۰۱، عکسی از مورای. ج. از لندن. زندگی عبدالرحمان امیر افغانستان سال ۱.۴پیوست  .  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1.5 Amir Abdur Rahman Khan 1880-1901. The Sphere, Oktober 

1901, No 90, Vol. VII 

۱.۵پیوست    

۷جلد  ۹۰، شماره ۱۹۰۱نشریه ِد سپیر، اکاوبر  ۹۰۱۱-۱۸۸۰امیر عبدالرحمان خان  .  



 

 

Afbeelding 1.6 De dood van Amir Abdur Rahman Khan, The Illustrated London 

News, 12 oktober 1901 

۱۹۰۱اکتوبر  ۱۲نیوز مورخ  خبر مرگ امیر عبدالرحمان، لندن مصور ۱.۶تصویر    

 

 

 

 

 

 



 

 

 ب  ۱.۶تصویر 

 گور امیر عبدالرحمان خان در کاخ بوستان سرای کابل در پارک زرنگار کابل 

 اد(وددر این محل اداره حفظ آبدات تاریخی وزارت اطالعات و فرهنگ قرار دارد.)عکس از خلیل 

 

 



 

 

Afbeelding1.7 Troonrede van Amir Habibullah na de machtsovername in 1901. 

Foto door D. Downey en W. Downey 

ی. عکس از د. دونی و وی. دون۱۹۰۱امیر حبیب هللا خان پس از تاجپوشی در سال  ۱.۷پیوست   

 

 

 

 



 

Afbeelding 1. 8 Amir Habibullah: Relatie tussen Groot-Brittannië en 

Afghanistan, conflict bij Khybarpas, het Verdrag van Gandamak in geding. The 

Byslander, 13 mei 1908 

ک پس از پیوست. امیر حبیب هللا: مناسبات افغانستان با بریتانیای کبیر، معاهده گندم ۱.۸تصویر

۱۹۰۸می  ۱۳رویدادی در خیبر در خطر است. نشریه بایسالندرمورخ   

 



 

Afbeelding 1.9 Tweede uitgave van Siraj al-Akhbar met portret van Amir 

Habibullah uit 1912 

م ۱۹۱۲. عکسی از امیر حبیب هللا در یکی از شماره های سال دوم سراج االخبار  ۱.۹تصویر  .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Appendix 2 

۲تصاویر شماره   \ 

 

 

 
Afbeelding 2.0 De dood van Amir Habibullah in 1919 

خبر مرگ امیر حبیب هللا خان و عکس شهزاده عنایت هللا ولیعهد سلطنت ۲.۰پیوست شماره   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Afbeelding 2.1 Mahmud Tarzi, minister van Buitenlandse Zaken van Afghanistan in Brits-

Indië in 1919. 

۲.۱تصویر پیوست    

 امور خارجه افغانستان با هیأت همراهانش در هند برتانوی در سالمحمود طرزی وزیر 

۱۹۱۹  

 

 



 

Afbeelding 2.2 The Kyogle Examiner, 20 March 1928 

۱۹۲۸مارچ سال  ۲۰گذارشی از کیوگل اکزامینر مورخ  ۲.۲تصویر    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Afbeelding 2.3 Het leger van Afghanistan in 1920 (gemoderniseerd leger) 

۲.۳پیوست    

۱۹۲۰عکسی از ارتش )مدرن شده( افغانستان سال    

 

 

 

 

 

 



 

Afbeelding 2.4 Het koninklijk paleis van Koning Amanullah, gebouwd door 

Duitse architecten in 1920 

 خته شدهسا ۲۰. کاخ شاه امان هللا در داراالمان که بکمک مهندسان آلمانی در سالهای ۲.۴پیوست 

 .بود

 

 

 

 



 

Afbeelding 2.5 Foto van de eerste trein in Kabul (spoorlengte 7 km). Deze 

spoorweg is gebouwd door Duitsland medio 1920. 

۲.۵تصویر  .  

 کیلومتر بود(. این راه آهن توسط ۷عکسی از نخستین قطار راه آهن در کابل )طول این خط 

در کابل ساخته شده بود ۰۱۹۲کارشناسان آلمانی در سالهای  .  

 

 

 

 

 

 



 

Afbeelding 2.6 Taj Beg paleis, 1928, gebouwd door Duitse specialisten. 

که توسط کارشناسان المانی ساخته شده بود ۱۹۲۸قصر تاج بیگ ، سال  ۲.۶تصویر  .  

 

 

 

 

 



 

Afbeelding 2.7 Fotokopie van geplande landelijke spoorweg in Afghanistan eind 

1928. Het project werd uitgevoerd door de Berlijnse Spoorwegen. Het hoofd van 

dat project was een Nederlandse ingenieur, Adrianus van Lutsenburg Maas. 

ه . این پروژ۱۹۲۸. فوتوکاپی نقشه سروی شده راه آهن سراسری افغانستان در سال ۲.۷پیوست 

ه ست دولت امانی از سوی شرکت راه آهن سازی برلین باید عملی میشد. رییس این پروژبدرخوا

ه گون انجینیر ادریانوس فان لوتسنبورگ ماس هالندی بود، که برای سروی بشهرها و روالیات گون

ه در بایگانی افغانستان سفر کرده بود. او از افغانستان آنزمان عکسهای بینظیری را به ارث گذاشته ک

لی هالند حفظ میشود. بعلت سقوط دولت امانی این پروژه از سروی بیشتر اجرا نشدم .  

 



 

Afbeelding 2.8 Duitse ambassade in Kabul, 1928. Foto van Adrianus van 

Lutsenburg Maas. 

ان . عکس از مهندس هالندی ادریانوس ف۱۹۲۸. سفارت آلمان درباغ بابر کابل سال  ۲.۸پیوست 

قامت داشتاترکی وهندی  -هیأت آلمانی ۱۹۱۵رگ ماس. درست درهمین ساختمان درسال لوتسنبو .    

 

 



 

 

Afbeelding 2.9 Amir Amanullah in Turkije bij Mustafa Kemal en in Iran bij 

Reza Khan in 1928 

۱۹۲۸شاه امان هللا در ترکیه با مصطفی کمال و در ایران با رضا شاه در سال  ۲.۹پیوست     

 

 

 

 

  



 

Afbeelding.3.0 The Sun (Sydney, NSW: 1910-1954) Thursday 29 March 

1928 p.1 Article Illustrated 

پیوست ۳.۰ گذارشی از دی سن )سندی ن.اس.وی. ۱۹۱۰-۱۹۵۴( پنجشنبه ۲۹ مارچ ۱۹۲۸ 

 صفحه ۱. مقاله مصور، درباره سفر امان هللا خان به مانچستر

 

 

 

 

 



 

Afbeelding 3.1 Daily Telegraph (Launceston, Tas.: 1883-1928) Monday 19 

March 1928 p.4 Article 

پیوست ۳.۱. گذارش دیلی تلگراف. )النکاستن، تاس.۱۸۸۳- ۱۹۲۸( دوشنبه ۱۹ مارچ ۱۹۲۸ 

  .مقاله ص. ۴ درباره سفر امان هللا خان به لندن

 

 

 

 

 



 

Afbeelding 3.2 Koning Amanullah tijdens zijn reis in Frankrijk in 1928 

۱۹۲۸شاه امان هللا و هیأت همراهش در سفر فرانسه سال  عکس  ۳.۲پیوست  . 

 

 

 

 



 

Afbeelding 3.3 Koning Amanullah in Londen in 1928 

۱۹۲۸شاه امان هللا در لندن سال  ۳.۳پیوست    

 

 

 

 

 



 

Weekly Times (Melbourne, Vic.: 1869-1954) Saturday 27 April 1929 p.8 

Afbeelding 3.4  

پیوست ۳.۴ ِوکلی تایمز)میلبورن، مجموعه ۱۸۶۹-۱۹۵۴( شماره مورخ ۲۷ اپریل ۱۹۲۸ 

  ص. ۸

 

 

 

 

 

 



 

Afbeelding 3.5 The Queenslander (Brisbane, Qld.: 1866-1939) Thursday 

24 January 1929 p.45 

 ۴۲( مورخ ۱۹۳۹-۱۸۶۶)بریسبان.. مجموعه .  گذارشی از روزنامه ِد کوینسالندر ۳.۵پیوست 

درباره کناره گیری اش از سلطنت به نفع برادرش عنایت هللا خان ۴۵ص.  ۱۹۲۹جنوری  .  

 

 

 

Afbeelding 3.6 The West Australian (Perth, WA: 1879-1954) Tuesday 19 

February 1929 

پیوست ۳.۶ گذارشی از روزنامه ویست آسترالیان )پِرت...مجموعه ۱۸۷۹-۱۹۵۴( سه 

شنبه ۱۹ فبروری ۱۹۲۹ درباره برگشت افسران تحصیلکرده افغان از ترکیه و اعالم حمایت 

 .«شان از شاه مغلوع دربرابر امیر حبیب هللا کلکانی »بچه سقا

 

 

 

 



 

 

Afbeelding 3.7 Het eerste nummer van Siraj al-Akhbar, datum uitgave 1912  

شمسی به مدیریت و  ۱۲۹۰میزان  ۱۶. نخستین شماره سراج االخبار مورخ ۳.۷پیوست 

م ۱۹۱۲سرمحرری محمود طرزی. سال  .  

 

 

 

 

 

 



 

Afbeelding 3.8 Mahmud Tarzi en Asma Tarzi 

عکس محمود طرزی و همسرش اسمأ رسمیه ۳.۸پیوست    

 

 

Afbeelding 3.9 Oskar Ritter von Niedermayer in Mesopetamia (huidige 

Irak) 

عراق اوسکار ریتر فون نیدرمایر و همراهان با پوشاک محلی در بین النهرین ) ۳.۹پیوست 

  .کنونی( هنگام سفر شان به خاور بسوی افغانستان



 

 

 

 

Afbeelding 4.0 De leden van de Niedermayer-Von Hentig missie met Turkse en 

Indiase leden. 1915, Kabul 

ز چپ براست اهندی هریک:  -. هیأت نیدرمایر فون هیتینگ بااعضای هیات ترکی ۴.۰پیوست 

گنر سرهنگ عثمانی کاظم اروبی، هینتینگ روهر، )راجه مهندرا( پراتاب، افسر آلمانی کورت وا

دی( در باغ )ایستاده( نیدرمایر )نشسته( ، گونتر فولگت )ایستاده( و نشسته )مولوی( برکت هللا )هن

۱۹۱۵ل در سال بابر کاب .    

 

 



 

Afbeelding 4.1 Leden van de Niedermayer-Von Hentig expeditie worden in 

Afghanistan opgepakt. 

 

رب گذارش گرفتاری اعضای هیأت نیدرمایر فون هیتینگ توسط مرزبانان در غ ۴.۱پیوست 

۱۹۲۹مارچ  ۲۹افغانستان در جریده لندن مصور مورخ  .  

 


