
 
  اولین عھدنامھ دوستي تھران و كابل

هللا خان بھ تازگي سلسلھ امیران  آن زمان امان در. اولین عھدنامھ دوستي بین ایران و افغانستان در كابل منعقد شد 1300روز اول تیر 
كودتا در  اولین پادشاه افغانستان بر تخت سلطنت نشستھ بود و رضاخان پھلوي نیز بھ تازگي با این كشور را برانداختھ و بھ عنوان

 . ساخت كشور فراھم مي ایران بھ قدرت رسیده بود و مرحلھ بھ مرحلھ زمینھ انقراض سلسلھ قاجار را در

رفت در نخستین سال حكومت خود تالشھایي را براي آنچھ  تجددگرا بھ شمار مي هللا خان كھ در میان رجال افغانستان از نواندیشان امان
. دیني جامعھ افغانستان بھ وجود آورد اي را در امور فرھنگي و اجتماعي و او تغییرات گسترده. خواند، آغاز كرد مي» اصالحات« كھ

لویھ «و مجلسي مركب از نمایندگان انتصابي شاه و انتخابي سران قبایل تحت نام  نخستین قانون اساسي كشور را تدوین و تصویب كرد
با كشورھاي اروپایي و آسیایي گسیل  ھایي را بھ قصد مذاكره و ایجاد رابطھ هللا خان در مرحلھ بعد، ھیئت امان. تشكیل داد» جرگھ
ھاي مختلف جھان بویژه دولتھاي ھمسایھ بھ  پیمانھاي مودت متعددي را با دولت با دولت شوروي روابط دوستانھ برقرار كرد و. داشت
تالش و اولین پیمان دوستي منعقده   بخشي از ھمین میان دو كشور بھ امضا رسید، 1300پیمان مودتي كھ در اول تیر . رساند امضا

السلطنھ وزیر امور  عبدالعزیزخان وزیرمختار افغانستان و میرزا حسن خان محتشم این پیمان كھ سردار. میان تھران و كابل بود
اختالف اتباع، برقراري مناسبات  فصل بود و بھ لزوم تبادل ھیئتھاي سیاسي، حل 12ایران، آن را امضا كردند، مشتمل بر  خارجھ

 بھ سفارت 1299در پي امضاي این پیمان، مجدالملك كھ در آبان . ھا اشاره داشت زمینھ دوستانھ و تحكیم ھمكاریھاي دوجانبھ در تمامي
 . ایران در كابل تعیین شده بود، رھسپار حوزه مأموریت خود شد

بلژیك، انگلیس، ھلند،  ماھھ بھ كشورھاي فرانسھ، سوئیس، آلمان، 7اي  یك سفر زنجیره 1306ـ  7ھاي  فاصلھ سال هللا خان در امان
اي با رضاخان در ایران و  مظاھر تمدن غرب بود و روابط صمیمانھ او بھ شدت شیفتھ. تركیھ، ایران، ھندوستان و مصر بھ عمل آورد

افغانستان گسترش دھد، قوانین  او بھ تقلید از این دو سعي فراوان كرد كھ فرھنگ غرب را در. برقرار كرده بود آتاترك در تركیھ
او بھ مقابلھ با قوانین اسالمي برخاست، تعطیلي . مذھبي را محدود كند غربي را بھ جاي شریعت اسالم متداول سازد و حقوق رھبران

ولي با . اروپایي را اجباري كرد تغییر داد، مدارس مختلط را دائر كرد و حجاب از سر زنان برداشت و كاله و لباس ھا را جمعھ
سفرھاي اروپایي تأثیر زیادي در روحیھ وي براي . وي را تكفیر كردند مخالفت مردم و علماي مذھبي مواجھ شد و رھبران دیني

بود در مخالفت با اقدامات  كھ از سران قبایل تاجیك» بچھ سقا«هللا كلكاني معروف بھ  حبیب1307دي  24در . داشت زدایي تشدید اسالم
هللا خان  هللا غازي بھ سلطنت نشست و امان هللا دوم یا حبیب نام حبیب هللا خان كابل را بھ تصرف خود درآورد و بھ ضداسالمي امان

 . استعفا شد وادار بھ

 . درگذشت سالگي 68در  1339هللا خان سپس از طریق ھند بھ ایتالیا رفت و در  امان

 : نوشتھا پي

حكومت چند روزه نصرهللا خان عموي خود، سلطنت را در كابل آغاز كرد و خود  با قیام علیھ 1297هللا خان در چھارم اسفند  امان. ?
1297بھ قتل رسیدن وي در اول اسفند  هللا خان امیر افغانستان بود كھ پس از نصرهللا خان برادر حبیب. پادشاه كشورش خواند را اولین

 . هللا خان مواجھ گردید و شورش برادرزاده خود امان ، خود را امیر جدید این كشور خواند ولي با اعتراض

موجب  بھ 1304آبان  9گذاري شد، در  با تاجگذاري آقا محمدخان قاجار پایھ 1175اول فروردین  سالھ قاجار كھ در 130سلسلھ . 2
 . اي در مجلس شوراي ملي منقرض شد مصوبھ

 . 542، ص 9، ج 1380انتشارات مركز دایرةالمعارف بزرگ اسالمي،  المعارف بزرگ اسالمي، دایرة. 3
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