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  ٢٠١٤/ ٧/٩کانديد اکادميسين سيستانی                                                                                        
  

  !آقای ستانيزی
  

  برای بی اعتبار ساختن استق�ل کشور،

  يريد؟ـگ میان انگليس وپاکست پول ازدر ــچق

  

  )٢٠١٤ سپتمبر/١٥-٧نوشته شده در روزھای          (

  

 مين سالروز استرداد ٩٥، خانم زھره داود، بمناسبت بزرگداشت از ٢٠١٤ اگست ٢٣درتاريخ [ 
استق�ل افغانستان،بدترين وتوھين آميز ترين برنامه تلويزيونی را به مردم افغانستان تقديم کرد، 

سوی مصاحبه شنيدن کلمات توھين به استق�ل افغانستان،وشاه امان ; محصل استق�ل کشور،از 
برای من چنان تکاندھنده بود که دوشب خواب را از چشمانم  ربود، وشايد مثل ) داکترستانيزی(شونده

من، قلوب ميليونھا افغان با احساس ديگر را نيزجريحه دارکرده باشد،من برای کاھش اين درد 
  ]٢٠١۴/ ٩/ ٧یسيستان. بزرگ،با نوشتن اين مقاله ميخواھم درد ھموطنان خود را نيز کاھش دھم

 

  : بررسی قرارگرفته استبحث و موردشش قسمتدراين مقاله موضوعات ذيل در 

   جايگاه شاه امان ; درتاريخ معاصر افغانستان،-

  آيا افغانستان قبل از شاه امان ; يک کشور مستقل بود ؟

  آغاز ت�ش انگليس برای سلب استق�ل خارجی افغانستان،

  بھتراز تمام معاھدات قبلی با انگليس بود،  معاھدۀ صلح راولپندی -

آيا جنگ با انگليس بخاطراستق�ل افغانستان موجوده براه افتاده بود يا برای استرداد سرزمين ھای -

  آنسوی خط ديورند؟ 

   اثرات سوء بازی بزرگ برجغرافيای سياسی افغانستان ،-

  از دست رفتن سيستان، زمينه ساز جنگ دوم افغان وانگليس،-

  افغانستان پاشنۀ آشيل بريتانيا در شرق ،-

  اميرمحمديعقوبخان ومعاھدۀ گندمک،-

  امير عبدالرحمن خان وپذيرش شرايط انگليس ،-

  اشغال مرو، پنجده،پاميراز جانب روسھا ،-

   ،١٨٩٣تحميل معاھدۀ ديورند در-

  شاه امان ; ھرگز به وطن خود خيانت نکرده ،-

  ; خان،شايستۀ زعامت بود  امان ; خان نسبت به نصر-
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  نظريات برخی از نخبه گان سياسی در بارۀ شاه امان ; ،-

  . نظريات داکتر ستانيزی ووحيد مژده از يک منبع آب ميخورند-
  

  

  :مدخل

 سال پيش به بعد،  ما شاھديم که تجليل از روز ١٣از زمان حملۀ امريکا برافغانستان، يعنی  از 

حکومت مافيائی .  سال به سال کمرنگ تر و بی رونق تر برگزار شده استاسترداد استق(ل کشور،

کرزی که بد نام ترين غاصبان حقوق بشر را  در خود جای داده است، گاھی به بھانۀ عدم امنيت در 

کشور،زمانی به بھانۀ صرف جوئی در مصارف دولتی و وقتی  به بھانۀ تعيين روز شھيد بجای روز 

بزرگداشت روز استرداد استق(ل ، طفره ميرود واين روز بزرگ ملی را، حتی  اسد، از تجليل و ٢٨

امسال نيز کرزی خان، فقط با گذاشتن . درساحتی بوسعت ستديوم ورزشی کابل ھم  برگزار نمی کند

  .يک دسته گل برپای مينار استق(ل در در وازۀ وزارت دفاع ملی ، اين روز را به سخريه گرفت

 داخلی از جمله تلويزوينھای کابل، در تدوير ميز ھای گرد در بارۀ اھميت در رسانه ھای جمعی

 اسد، روز اع(ن استق(ل کشور نيز از زبان برخی کارشناسان وتحليل گران افغانی ٢٨و ارزش روز 

طورمثال، . ، سخنان کم بنيه وبی ريشه  وضد ونقيضی شنيده می شد که انسان را به خنده و اميداشت

در روز :  يکی از مدعوين که استاد تاريخ در پوھنتون کابل بود، ميگفت که - ١-  کانالدر تلويزيون

پس چرا بايد ازاين روز تجليل .  اسد ھيچ حادثه ای به ارتباط استق(ل افغانستان رخ نداده است٢٨

 اسد ١٨ اگست صورت گرفته که مطابق ٨بعمل آيد؟ او افزود که قرارداد صلح راولپندی درتاريخ 

 اسد چه مناسبتی با روز استرداد استق(ل دارد وسپس يک تعداد روز ھای ديگر را از ٢٨ود، پس ميش

 فبروی ٢٨و روز ) روز سخنرانی شاه امان O در ميدان مرادخانی کابل( ١٩١٩ فبروی٢٤: قبيل

، و روزھای ديگری را نام برد ودر آخر ھم اظھارکرد که ) روز تاج پوشی امان O خان( ١٩١٩

به اين استاد بی خبر از خدا واز تاريخ کشور، بايد ياد . روز استق(ل افغانستان برای ما  معلوم نيست

  . اسد روز توشيح قرارداد صلح راولپندی از جانب شاه امان O است٢٨دھانی نمايم که 

ود  از راولپندی به کابل ده روز را در برگرفت تا نتيجه مذاکرات خ صلح افغانىأتيبرگشتن ھ

  کامل سياسیاستق(لاع(م  به مناسبت ١٢٩٨ اسد٢٨روز . را به شاه پيش کند وبه توشيح شاه برسد
 واقع بوستان سراى پارک )سابق وزارت امور خارجه(  زرنگارقصر در تاVرمحفلی افغانستان 

على " افغانى أتي ھسين رئيقراردادى که بعد از مذاكرات راولپندى بو. برگزار شدزرنگار کنونى 

 ھند برتانوى به ۀ امور خارجسكرتر " گرانتلتونيميھ" وقت افغانستان و ۀ داخلريوز" احمد خان

با  على احمد خان،  قرائت گرديد،درنتيجهبود،رسيده امضاء به  (دىي م١٩١٩ آگست سال ٨ خيتأر

 بدست آورد؛مگر آنکه توانسته بود تائيد استق(ل افغانستان را توسط نامه يی جداگانه ازجانب انگليسھا

از سوی محمودطرزی وزيرخارجه وشاه مورد  لغزش در قبول خط ديورند دراين قراردادبه خاطر 

از طرف شاه امان O خان مورد سرزنش و عتاب قرار گرفته ، احمد خان ی عل.انتقاد شديد قرارگرفت

 . شدفي سبکدوش و توقمقامش از

 از مردم ،اى سند استرداد استق�ل كشور محفل بعد از امضنھميغازى امان ; خان در
 اسد، روزى که افغانستان ٢٨سان، نيبد. ندي نمااستقبال» جشن ملی «ۀ روز به مثابنيخواست تا از
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 روز رسمى استرداد استق�ل ثي به ح،ه بودآوردحق ارتباط با جھان خارج را بدست و اريًرسما اخت
  ١.افغانستان شناخته شد

 اسد، باز ھم  در بی بی سی، کسی از افغانھا از  ٢٨ مورد روز باوجود چنين صراحتی در

دوسال بدينسو، يک مقاله را تکرار پخش و نشرميکند و مينويسد که تا ھنوز  روز دقيق استق(ل 

افغانستان مشخص نيست،و مردم افغانستان از اين روز گاھی در نھم حوت، زمانی در ماه عقرب و 

ل سنبله  و روزگاری ھم در ششم جوزا از استق(ل افغانستان تجليل  اسد ويا در او٢٨گاھی ھم در 

  بنابرين افغانھا تا ھنوز نميدانند که روز استق(ل شان کدام روز است؟. شده است

 اسد وعلت تفاوت ٢٨سال گذشته داکتر عبدالرحمن زمانی، وچندسال قبل من ھم ،در مورد روز 

ش، ١٢٩٨ اسد ١٨ مطابق ١٩١٩ھشتم اگست بين روز امضای قرارداد صلح راولپندی در 

توضيحاتی داده ايم و من گفته بودم، ده روز را در برگرفت تا ھيأت مذاکرات صلح افغانی از ھند 

برتانوی به کابل برسند و نتيجه مذاکرات خود را به توشيح شاه برسانند، و بعد ھا نيز در مقاVت 

در مورد روز استق(ل افغانستان و » بی بی سی«جداگانه توضيح داديم و به ترديد چرنديات اجير

برخی عناصر مغرض واجير شده پرداختيم ، ولی از آنجايی که اشخاص اجير وموظف شده ، وظيفۀ 

خود را انجام ميدھند، به نوشته ھا و توضيحات من و داکتر زمانی و داکتر سيد عبدO کاظم و داکتر 

ای گوش نميدھند ودر سرنای خود پف کرده راھی ھستند تا نجيب O بارکزی وساير افغانھای مليگر

   .ذھن جوانان را مغشوش و دل باداران خود ودشمنان افغانستان را خوشنود کنند

 من  تمام اين نوع تبصره ھا و نوشته ھا ومصاحبات را جزئی از برنامه ھای  حساب شده 

 انگليس MI٦رويس ھای جاسوسی تبليغات مخربی ميدانم که در نھايت سر از زير لحاف کثيف س

زيرا انگليس وپاکستان ھردو  با افغان وافغانستان، دشمنی ديرينه دارند و تا .  پاکستان می کشندISIو

 Vنيستند) رھاکردنی(افغانھا را از غرور آزادمنشی واستق(ل طلبی از درون، تھی  نکنند، ماندن وا.  

 پس از تھاجم امريکا ٢١ نزدھم و در قرن  شکست ھای مکررانگليس از دست افغانھا در قرن

برافغانستان، و ناکامی نيروھای نظامی انگليس در ھلمند به بھانۀ محو کشت ترياک، ولی در واقع 

غارت منابع يورانيم افغانستان از  کوه ھای خان نشين در ھلمند سفلی توسط اين نيروھا، و  تلفات صد 

دVيل و عواملی اند که نفرت و کينه و حس انتقام گيری ھا سرباز انگليسی در وVيت ھلمند ،  از

  .انگليس از افغانستان را قمچين ميزند

پاکستان نيز از روز تولدش از بطن استعمار تا کنون، بدليل ادعای افغانستان برمناطق آنسوی 

از پشت خط ديورند، با مردم افغانستان ھيچگاھی سرآشتی نداشته وندارد و تا توانسته افغانستان را 

ًواکنون ھم عم( جنگ اع(ن نشده ای را عليه مردم افغانستان در وVيات جنوب . خنجر زده است

شرقی به راه انداخته است و ميخواھد سرحدات خود را  به داخل خاک افغانستان تا ھرکجا که ممکن 

  .باشد پيش بکشد

  ، برای تخريب و سازمان ھای مخفی مخوف انگليس و پاکستان درھمفکری  وھمکاری کامل

آنھا برای آنکه ، غرور و . نابودی ونا امنی افغانستان از ھيچ توطئه ودسيسه يی دريغ نمی کنند

احساسات آزادی طلبی افغانھا  را جريحه دار بسازند، اين بار يکی از افغانھای فرومايه را که در 
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 درس موVنا شناسی ميدھد، دکتورا دارد،و دريک پوھنتون امريکائی) نوعی انگليسی(رشتۀ الھيات 

 و بدنام ساختن محبوب ترين پادشاه »استق�ل کشور«برای تخريب يگانه افتخار افغانھا، يعنی 

 وارد ميدان کرده اند  تا در جامۀ يک پشتون از قبيلۀ )اعليحضرت امان O خان غازی(افغانستان

 سال  قبل استق(ل داشته ٩٥ن، نه در  به روی پردۀ تلويزيون بيايد و بگويد که افغانستا٢»ستانيزی«

و با بی حيائی بگويد که، شاه امان O، يکی از شاھان وطن فروش . است و نه اکنون استق(ل دارد

کسيکه معاھدۀ ( افغانستان بود و حتی بدتر از پدر وپدرک(ن خود، ونيز بدتر از امير محمديعقوب خان

  ؟؟؟بوده است ) گندمک را با انگليس امضاءکرد،

  

 جايگاه شاه امان ; در تاريخ معاصرافغانستان

  

 بعد از احمدشاه بابا،ھيچ يک از شاھان وشھزادگان واميران ورئيسان درتاريخ معاصرکشور
  : زير جمھور افغانستان، به پايۀ شاه امان ; غازی نميرسند،بخصوص در موارد

�ل افغانستان را از کام استعمار استق: شاه امان ;،يگانه پادشاھی درافغانستان بود که
  .انگليس حاصل نمود

شاه امان ;، يگانه رھبری درافغانستان است که برای تساوی حقوق زنان با مردان وتساوی 
ًحقوق احاد افراد اين کشورعم� دست بکار شد و برسرعملی کردن اين برنامه ھا، تاج وتخت خود 

  .را از دست داد

 شاھی درافغانستان است که  برای نخستين بار درافغانستان  قانون  شاه امان ; ، يگانه
اساسی را با عالی ترين مبانی حقوقی  آن برای مردم کشور وضع وتصويب نمود و در راه تطبيق آن 

  .ًعم� گام نھاد

شاه امان ;، نخستين شاھی درافغانستان است که در طول دورۀ زعامتش ، ھيچ فردی از 
  . منتقدين خود را به زندان نسپرد و جان کسی از آزادی خواھان را نگرفتآزادی طلبان و

شاه امان ;، نخستين پاشاھی درافغانستان است که دست به تعميم معارف در سراسر کشور 
زد و بازھم نخستين شاھی است که خود به تدريس ک�ن ساdن پرداخت و در اين زمينه،روش 

  . ساdن وضع نمودخاصی را برای سواد آموزی ک�ن

شاه امان ;، نخستين پادشاھی درافغانستان است که درمدت ده سال زعامت خود،از ھيچ 
  .کشور خارجی کمک پولی نگرفت  ومستق�نه حکومت کرد

 در پغمان؛ آزادی زن افغان را با ١٩٢٨شاه امان ;،يگانه شاھی است که در لويۀ جرگۀ 
از روی ملکه ثريا وخواھرخود زينب، اع�م نمود )  واستحماراين نماد استعمار(برداشتن چادری 

  .ويک گام انق�بی ديگر بر گام ھای اص�حی دولت خود به جلو گذاشت

                                            
ًسليمان خيل ھا، عمدتا از پيروان ومريدان حضرات .  قبيله غلجی ميباشدبه  مربوطنخيل    وسليماخيلستانيزی، شاخه ای از طايفۀ سليمان-  ٢

شوربازار کابل اند وھنگامی که شاه امان هللا در رأس قوتھای قندھاری برای فتح مجدد کابل بسوی غزنی پيش می آمدند، درنزديکی غزنی 
وچون شاه نميتوانست ناظرخون ريزی افغانھا برای تاج وتخت خود . ی گذاشتمورد  حم@ت شديد اقوام سليمانخيل واقع شد وتلفاتی برجا

باشد،عساکر ورجال معيتی خود را مخاطب ساخته بعد از سخنرانی کوتاھی آنھا را از جنگ کردن منع نمود وازغزنی دوباره به قندھار برگشت 
يمان خيل با شاه امان هللا  ناشی از خصومت ذاتی وتاريخی قبيلۀ سلبنابرين بعضيھا، سخنان تخريش گر  داکتر ستانيزی را. واز کشورخارج شد

  .اما من منشاء سخنان او را  توطئه سازمان ھای مخفی پاکستان وانگليس تصورميکنم. موع حاکميت درانی ھا ميدانندودر مج
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 شاه امان ;، يگانه شاھی درافغانستان است که برای نخستين  بار، محراب و منبررا در نماز 
 را خود قرائت ميکرد و پيش از او جمعه از اختيار م� وخطيب  بدست خود گرفت وخطبه  ونماز

وبعد از او ھيچ يک از شاھان و رھبران افغانستان جرئت گرفتن منبر ومحراب نماز را از م�يان 
  .وخطيبان مساجد نداشتند

آيا يک چنين رھبری دلسوز،مردم دوست،روشنفکر، تحول طلب،مترقی،عاشق استق�ل وتعالی  
ن و ناسزا گوئی در سطح يک رسانۀ  بين المللی ميباشد؟ اگر وسربلندی افغانستان ، dيق توھين کرد

  !ھرگز نه:کمی عقل وانصاف داشته باشيم، خواھيم گفت

حال از شما ھموطنان با احساس وآگاه می پرسم که اگر ما ،استق�ل کشور ومحصل آن شاه 
 وضد امان ; ملقب به اعليحضرت غازی،و دورۀ ده سالۀ حکومت مشروطه خوھان وطن پرست

استعمارانگليس  را از تاريخ کشور خود پاک کنيم، آيا چيز ديگری ھست که فرزندان ما به آن 
افتخار کنند ودر ميان ساير ملل جھان خود را سربلند احساس نمايند ؟  منکه چيزديگری برای 

  .افتخار ونگارش  تاريخ کشورنمی بينم

  

 کشور و شاه امان O ،يک موضع در برابر استق(ل» ستانيزی«اين موضع گيری خصمانۀ 

گيری خاينانه وضد ملی است که نظير آن را در طول تاريخ استق(ل کشور از زبان ھيچ افغان با 

حتی گروه خراسان طلبان ھم، که در . نشده استوشنيده وجدان ونيز ھيچ افغان وطن فروشی گفته 

وجدان وشرف خود را زير پا ننموده اند صدد تعويض نام افغانستان اند،تا کنون مثل آقای ستانيزی، 

ونسبت به  استق(ل افغانستان که محصول فداکاری  وجانبازی مشترک پدران و نياکان با شرف ما، 

وشاه . در راه حصول استق(ل وآزادی بوده است،چنين  بی حرمتی ننموده و آنرا به تمسخر نگرفته اند

ۀ استعمار انگليس ، تاج و تخت خود را از دست داد، امان O را که در راه حصول استق(ل از سلط

ولی آقای ستانيزی ، با وقاحت وزبونی تمام، بدون احترام به . نيزخاين و وطن فروش نگفته اند

خونھای ريخته شده مردم افغانستان در راه استق(ل و آزادی،اين گوھر بی ھمتای زندگی افغانھا را به 

 استق(ل کشور وخاين ناميدن شاه امان O، وظيفه ای که ازجانب تمسخر گرفت و با بيھوده خواندن

استخبارات پاکستان وانگليس به وی محول شده بود،بخوبی  ادا نمود ومردم وطنپرست و استق(ل طلب 

  .افغانستان را شوکه نمود
  

کسی،ازشخصی پرسيد چطور ميتوان به شھرت رسيد،شخص گفت : متل معروفی است که گويند

، آنگاه بزودی ھمه مردم ترا )نجاست کن(خواھی زود به شھرت برسی، برو در مسجد بريناگر مي

  .خواھند شناخت وھر لحظه از تو ياد خواھند نمود

، )البته به حيث يک عنصر ضد مفاخرملی( اکنون ھم، آقای ستانيزی، برای رسيدن به شھرت

دن به  چنين شھرت کاذب را آسان ترين راه رسي. خواست راه صد ساله را يک شبه طی نمايد

مصاحبه با خانم زھره داود، در تلويزيون آرياناافغانستان تشخيص داد، و با جفنگيات تھوع آورش، 

يک شبه تمام مردم افغانستان وجھان او را شناختند که يک آدم خاين به افغانستان ، خاين به ملت 

 تا خود و وجدان خود را نفروخته باشد، افغانستان، وخاين به استق(ل افغانستان است وکسی است که

  وملت افغانستان را چنين توھين ودر انظار جھانيان خوار . دھن به گفتن چنين Vطاي(ت باز نميکند
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  .وکوچک نمی کند

   

  !مردم شرافتمند افغانستان 

 داکترستانيزی بدون شرم وخجالت از مردم افغانستان ، از مردمی که وی را به اميد خدمت به 

يھن و استق(ل کشور خود برای تحصي(ت عالی به خارج فرستادند، با زير پا نمودن وجدان علمی م

. خود، از پشت تريبون يک شبکۀ جھانی ،يک باره برتمام افتخارات تاريخ افغانستان خط بط(ن کشيد

ا وقاحت تمام وملت سربلند و آزادی دوست افغانستان را در انظار جھانيان ، خوار و ذليل جلوه داد و ب

تجليل از روز استرداد استق(ل افغانستان، غلط است ، وبرای فريب دادن اذھان عامه، ع(وه : گفت

کرد که ما ھيچ وقت زير سلطۀ بيگانه نبوده ايم  وبنابرين ھيچ ضرورتی وجود نداشت که مردم 

تان را از ميان برد وپول بنابرين اين جنگ با انگليسھا منافع افغانس. افغانستان با انگليس ھا بجنگد

بدينگونه اين . سبسايدی که انگليسھا  به افغانستان که تا حيات امير حبيب O خان می دادند قطع گرديد

  .داکتر وظيفۀ خود را در برابر باداران انگليسی خود ادا کرد و دل دشمنان افغانستان  را شاد نمود

يری ضد ملی خود، به ھزاران شھيدا فغان ،با چنان موضعگ) ISI (و ) ٦MI( اين داکترساخت

در جبھات  خيبر وپکتيا و قندھاردر راه حصول استق(ل خونھای خود را ١٩١٩که در جون ومی 

  .ريخته بودند توھين روا داشت 

 سال، ھرساله ٩٥ اين داکتر وجدان باخته ، به عقل و شعور مردم افغانستان که در طول  

  . ميگرفتند و شادمانی مينمودند، توھين کردروزی را بنام روز استق(ل جشن

اين داکتر،به عقل و فراست و تعھد مشروطه خواھان دوم و تمام آزادی دوستان افغانستان،  که 

  .گرفتن استق(ل کامل سياسی  از استعمار انگليس درسرلوحۀ مرام شان مشخص شده بود، توھين نمود

ظمان و سياستمداران جامعه افغانی ، بعد از اين داکتر، به فھم و شعور تمام شاھان وصدراع

  .امير حبيب O خان تا امروز ، توھين نمود

اين داکتر، به تمام جنراVن وافسران عالی رتبه که حافظ استق(ل وتماميت ارضی وحاکميت 

  . ملی افغانستان از روز استق(ل تا امروز بوده وھستند، توھين کرد

منسوبين اردو که در روز ھای جشن استق(ل ازمقابل پادشاھان يا اين داکتر، به تمام سربازان و

  . رؤسای جمھور افغانستان ، رژه رفته اند و بيرق استق(ل را بلند داشته  بودند، توھين کرده است

 ٩٠اين داکتر ، به تمام زنان ودختران و شاگردان معارف و محص(ن پوھنتونھا که در طول 

ترانه خوانده اند و از داشتن استق(ل و جشن آن  احساس  غرور و سال گذشته، بخاطر استق(ل 

  .شادمانی ميکرده اند، توھين کرده است

اين داکتر،به درک وفھم تمام نويسندگان، شاعران، متفکرين و تاريخدانان وآزادی خواھان 

ه اند و يا شعر افغانستان که تا امروز در وصف استق(ل و آزادی افغانستان قلم زده اند و تاريخ نوشت

  .وچکامه سروده اند، توھين کرد

 آنانی که در جشن استرداد استق�ل افغانستان شادمانی ميکنند،مثل :اين داکتر آنجا که ميگويد
 به مقام زن وتمام مادرانی توھين ميکند، که ميخواھند با اينست که در عروسی مادر خود برقصند،

  .مرد دومی ازدواج کنند
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انش و دپلوماسی تمام رؤسای جمھور کشورھای متحابۀ جھان که ھرساله به اين داکتر، به د

مناسبت روزاسترداد استق(ل افغانستان پيامھای تبريکه عنوانی زعامت افغانستان فرستاده اند، توھين 

  . روا داشت

اين داکتر الھيات ، چون از تاريخ افغانستان آگاھی اندک دارد ،در مصاحبه خود با گرداننده 

نامه،آسمان را با ريسمان گز ميکرد  وتا اخير مصاحبه  برای اثبات مدعيات خود، ھيچ سندی ارائه بر

ولی بی . و اين نشان ميداد که اط(عات وی از تاريخ افغانستان، در سطح پائينی قرار دارد. نکرد

وند آنرا در شرمانه طوری افاده ميفروخت که جامع الکماVت و يگانه نابغۀ تاريخ است که اينک خدا

  .سرزمين امريکا به افغانھا ارزانی کرده است

مگربزودی صحبت ھای بی منطق و ضد ملی و ضد افتخارات تاريخی افغانستان از زبان او،ما 

را از وجود چنين نابغه ای نا اميد ساخت، واين ترس در دلھا ايجاد گرديد که نکند، يک صديق افغان 

رده که با در فشانی ھای تھوع آورش،دل آدمی را به اوق می ديگر از آنسوی اوقيانوسھا سربرآو

بدبختی افغانھا اينست که نوابغش يا ديوانه اند يا اجنت ھای وجدان  فروخته در خدمت بيگانه ھا . آورد

  .اند و به دھل بيگانگان ميرقصند وآبروی خود وکشور ونواميس ملی را به باد ميدھند
  

! ، ھرگاھی که خانم زھره داود به او ھوشدار ميداد که احتياط جالب است که اين انسان فرومايه

لعنت به چنين . ًکه من يک امانيستم ، ولی او فورا بجواب خانم زھره ميگفت منھم امانيست ھستم

امانيستی باد، که يکسو مدعی باشد که من امانيستم واز سوی ديگر شاه امان O غازی را خاين ووطن 

 آدم بايد خيلی بی وجدان و بی حيا و فرومايه ونراد باشد تا به چشم مردم ًواقعا. فروش بشمارد

  .خاک بپاشد و بازھم بگويد من امانيست ھستم» ستانيزی«وشنونده ھايش مثل 

مردم افغانستان، بايد ھوشيار باشند و بدانند که داشتن ديپلوم داکتری و داشتن کرسی استادی 

. ،ھيچ کدام  به معنی وطن دوستی  وحق بجانب بودن نيستدرپوھنتون ھای خارجی، و پشتون بودن

سرويس ھای اط(عاتی ميتوانند با پول يا انتريگ ھای ديگر، استادان و پروفيسران و داکتران و 

سرويس ھای مخفی  برای رسيدن به اھداف . تحصيل يافته گان را بخرند و در خدمت خود قرار دھند

. خاص تحصيل کرده استفاده ميکنند تا تير خود را به ھدف بنشانندخود، از وجود ھمينگونه افراد و اش

بدون ترديد، داکتر ستانيزی، تمام خصوصيات يک جاسوس تحصيل کرده با داشتن کرسی تدريس در 

پوھنتون امريکائی را دارد و ھيج کس ھم بر او بدگمان نميشود که او در بدل گرفتن امتيازات ، به 

ند، بنابرين او را به اين لحاظ در خدمت گرفته اند که ميتواند با زبان نرم وطن و مردم وطنش خيانت ک

و استادانه خود، ميليونھای پشتون ساده و بيسواد وقوميت گرا را بدنبال خود بکشد، و به بھانه دفاع از 

م بمنزلۀ حقوق تلف شده شان، به آنھا تلقين نمايد که پشتونھا حيثيت قلب افغانستان را  دارند،و بقيه مرد

دست و پا و روده و شکمبه وغيره عمل ميکنند که بايد برای حرکت اين قلب پر ازعاشقان پاکستان 

  .وعاشقان نابودی افغانستان کار کنند

آقای ستانيزی با پرروئی ادعا ميکرد که پاکستان خواھان نابودی وتجزيۀ افغانستان نيست، چون 

مگر . نھای آنسوی خط ديورند با افغانستان يکجا خواھد شداگر افغانستان تجزيه شود، ميترسد که پشتو

ساير ھمسايه ھای افغانستان،مثل ايران و ازبکستان وتاجيکستان وترکمنستان خواھان تجزيۀ افغانستان 

چونکه در افغانستان، مردم بسياری از ھمتباران خود را دارند، ستانيزی ميگويد که سايراقوام . اند
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 قومی درکشور ھای ھمسايه شمال وغرب ، قابليت پيوستن به آن کشورھا را افغانستان بخاطرع(يق

ستانيزی برای اثبات اين ادعای . دارند،مگر پشتونھا چنين ع(يقی برای پيوستن با ھمسايه را ندارند

ميان تھی خود ھيچ سند و برگه ای ارائه نميداد، ولی سعی ميکرد، ع(يق وانگيزه ھای قومی را در 

م با ھم برادر افغانستان ،تحريک نمايد تا ھريک خود را جدا از ساير اقوام افغانستان تصور ميان اقوا

اين سخنان آقای ستانيزی مثل زھر کشنده ايست که . نمايند و از ھرگونه وحدت با ھمديگر بپرھيزند

دتر فراھم افتراق قومی را در افغانستان دامن ميزند و زمينۀ تجزيه و نابودی افغانستان را ھرچه زو

پس لعنت باد برچنين پشتون بی وجدان که نه تنھا به استق(ل افغانستان اھانت ميکند، بلکه . ميکند

  . برای تفرقه وجدائی اقوام افغانستان مزبوحانه ت(ش ميکند

  

 قسمت دم

  آيا افغانستان قبل از شاه امان ;، يک کشور مستقل بود؟

داکتر زمانی،داکتر سيد : کشورھريک ونيک نام موضعگيری وطن پرستانۀ شخصيت ھای ملی 

صالحه  عبدO کاظم، جناب ولی احمدنوری، پوھندوی شيماغفوری،  م(لی نظام، زرغونه عبيدی،

فارانی،داکتر سيدخليل O  مسعود جان وھاب،احسان O مايار،جليل غنی، عارف عباسی،

دوست،در برابر جفنگيات داکتر ستانيزی،نه ھاشميان،داکتر نجيب O بارکزی وديگرھموطنان ميھن 

 ی برایتنھا حقانيت موقف مرا تائيد ميکند، بلکه نظريات ھريک از اين بزرگواران درس ھای سودمند

رسالت ودين ملی ھرصاحب قلم وطن دوستی است تا مثل شخصيت ھای .جوانان وطن نيز خواھند بود

افتخارات تاريخی اين کشور، به جواب ياوه گوئی فوق الذکر با احساس مسئوليت در برابر استق(ل و

  .ھای اشخاصی امثال ستانيزی ھا بپردازند

 اين نوشته را که بنابر تکليف صحی کمی به تأخير اين موضعگيری ھا مرا برآن داشت تا بقيۀ

  . افتاد،درمعرض  قضاوت خوانندگان ارجمند بگذارم

ه استرداد استق�ل افغانستان افسان  : غانستان، ميگويد داکترستانيزی ، در ارتباط  استرداد استق(ل اف

 دارای سياست آزاد بوده و با  مستقل و زيرا افغانستان ھيچوقت آزادی اش را از دست نداده و ھميشهيست بيش نای 
 اوع�وه  ميکند که جنگ سوم افغان وانگليس، بخاطر استرداد استق�ل کشور، .کشور ھای ديگر روابط داشته است

ی معنی وغير ضروری بود و نتيجه اش فقط  به باز شدن سفارت شوروی درافغانستان وقطع امداد پولی انگليس به ب
  .افغانستان انجاميد

تاريخ، اسطوره نيست، وخواننده !  آقا: ولی به جواب اين داکتر اسطوره ھا بايد گفت که

يسواد و V شعور نيستند، که بدوران سنگ جديد وعصرمغاره نشينی ووشنوندۀ امروز نيز، افراد 

مردم امروز، برخ(ف شما . ھرچه از يک ذھن خيال پرست، برون آيد، چشم وگوش بسته  قبول کنند

فھم و درک  ومنطق دارند وھيچ سخنی را بدون سند و برھان وشواھد  دانش دارند، خيلی عقل دارند،

انی از اسطوره و افسانه فکر ميکنيد و اين فقط شما استيد که ھر واقعيت  را ، بازت. قبول نمی کنند

  .پروای آنرا نداريد که با گفتن چنين افسانه ھايی مردم بريش تان می خندند

اگر افغانستان، بگفتۀ شما ھميشه مستقل بوده است، :  بگذار، ازاين داکتر افسانه ھا بپرسم که 

 وسپس در عھد اميردوست ًپس لطفا سفراء افغانستان را در عھد شاه زمان وشاه محمود سدوزائی

م ببريد و بگوئيد اسمحمدخان و امير شيرعلی خان وامير عبدالرحمن خان وامير حبيب O خان ،
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افغانستان در کدام يک ازکشورھای ھمسايه مثل،ايران و ھند برتانوی، بخارا و ترکيه عثمانی  و ديگر 

  کشورھای اس(می سفير داشت ؟

پس معلوم ميشود که . چون سندی دراين زمينه ارائه کرده نميتوانيدالبته که اسم برده نمی توانيد،

افغانستان ھيچ سفيری در کشورھای ھمسايه از مسلمان تا نا مسلمان نداشته است وعلت آن، اينست که 

افغانستان از ھنگامی که با انگليس داخل راوبط دپلوماتيک شده است، يعنی از زمان شاه شجاع تا 

، در سياست خارجی خود مستقل نبوده است و بدون اجازۀ )١٩١٩-١٨٠٩از(نامير حبيب O خا

 به ک(م ديگر، افغانستان .باشدانگليس ھا نميتوانسته با ھيچ کشوری ديگر روابط ديپلوماتيک داشته 

  .يک کشور تحت الحمايه و زير نفوذ سياسی انگليس بوده است

يک خود را زير سلطه ونفوذ سياسی استعمارانگليس به اشکال مختلف کشورھای دور و نزد

ًمث( از طريق ايجاد کمپنی تجارتی ،بعد از طريق حملۀ نظامی واشغال آن کشور  خود در می آورد،

راه سومی . را به مستعمرۀ خود مبدل ميکرد، اقداماتی که در نيمقارۀ ھند، وغيره کشورھا عملی نمود

ی خارجی بود که شاه ، امير، خان وسرکردۀ زير نفوذ قراردادن کشورھا،از طريق تحميل  فشارھا

يک اميرنشين را وادار به بستن قرارداد دوجانبه وسه جانبه ميکرد وبا قيد موادی که رنگ وبوی 

دوستی داشت، انگليس خود را مکلف به پرداخت کمک مالی ومعاش   مستمری به امير يا رئيس 

واميران سند،که اين  نوع ) بلوچستان((تکشور مورد نظر ميساخت، مانند امير افغانستان، خان ک

  .روابط نيز شکل ديگری از استعمار است

قبل ازشاه امان O بطورکل  تحت الحمايۀ انگليسھا  بدينسان ديده ميشود که اميران افغانستان،

 .بودند و از خود اراده واختياری در برقراری مناسبات دپلوماتيک با کشورھای آزاد جھان نداشتند

  .ب آتی در ھمين راستا ارائه ميگرددمطال

  

  آغازت�ش انگليس برای سلب استق�ل خارجی افغانستان

بخصوص بعد ازآغاز بازی بزرگ  (١٩ و ١٨بايد توجه داشت که انگليس ھا در سراسر قرون

، از ھرقدمی که از )ميان انگليس و روسيه در آسيای مرکزی که افغانستان مرکز ثقل اين بازی بود

يه يا فرانسه به قصد رسيدن به ھند برداشته ميشد ، بسيار نفرت داشتند و در برابر آن از سوی روس

  .ًخود شديدا عکس العمل نشان ميدادند

 زمانشاه براى فتح دھلى دست به لشکرکشى زد وتا Vھورًمث(، زمانی که زمامدار افغانستان 

  وه زمانشاه با ناپلئون دست يکى کردهکآوازه  يکجا با اين ،زمانشاهاين اقدام  ،)١٧٩٨( پيش رفت

 )تفتين(دپلوماسىانگليس ھا را سخت پريشان ساخت، و ازطريق  پيش می ايد، بمنظور فتح ھند

ھند Vرد ويسلى حاکم اعلى کمپنى : نخستين ضربت مھلک خود را بر پيکر افغانستان وارد کردند

 )ايرانبھادرجنگ نمايندۀ کمپنى در بوشھر مھدى خان ملقب به  (به نمايندۀ ايرانى اVصل خودشرقی؛ 

 را بر ضد دولت افغانستان تحريک و به دولت ايرانھدايت داد تا با دربار قاجاری تماس گرفته، 

بار يافت و در ضمن مطالب ) فتح عليشاه قاجار(مھديخان بحضور شاه. کمک انگليس اميدوار کند

شيعان آنجا ظلم ميکند، ھزاران نفر شيعى از زمانشاه که در Vھور است بر « : ديگر اظھار داشت 

ممالک کمپنى ھند شرقى پناھنده شده اند، اگر پادشاه ايران بر افغانھا حمله نمايد، ثواب ه ظلم او ب

راکه در ايران پناھنده ) برادر زمانشاه(براى اينکار بھتر است محمودشاه . جميل حاصل خواھد کرد
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گرى زمانشاه بر شيعان  رستد تا بر برادرش غلبه نمايد و ستماست با نيروى کمکى به افغانستان بف

  »٣.خاتمه يابد

ر سر حاکميت خراسان و حدود دوکشور مکاتبات جدى  بين زمانشاه و بّاتفاقا در اين ھنگام 

فتحعلى شاه قاجار رد وبدل شده بود و اين پيش آمدھا کار تفتين انگليس را موثر تر ساخت و دولت 

  .داشت تا براى زمانشاه که درVھور رسيده بود، درخراسان مزاحمت خلق کندآن  را برايران 

وقتى شاه قاجار قريه مزينان سبزوار را محاصره « :  فرھنگ از قول سرجان ملکم ، مينويسد

نامه اى با چند شال ظريف به عنوان ،کرد يک نفر افغان از طرف وفادارخان وزير اعظم زمانشاه 

اگر « : در اين نامه صدراعظم زمانشاه نوشته بود. يم وزير اعظم قاجار آوردخلعت براى حاجى ابراھ

حکمران ايران از حمايت شھزاده محمود دست بکشد و اطمينان بدھد که به متصرفات افغانستان حمله 

نخواھد کرد تا زمانشاه بتواند بدرستى نقشه اش را در کشور ھندوستان تعقيب کند، زمانشاه از حمايت 

خراسان خود دارى خواھد کرد و تمام ايالت را تا چند ميلى ھرات رھا خواھد کرد تا به رؤساى 

  »٤.تصرف شاه ايران درآيد

 معلوم نيست زمانشاه چگونه ودرتحت تاثير چه عواملی از متصرفات خود درغرب کشور 

ار ، صرف نظر کرده و آن را درعوض سرزمينی که ھنوز بدست نياورده بود، در اختي)خراسان(

ًدولت فارس قرار داد؟ ظاھرا چنين مينمايد که زمانشاه در پايان کشيدگى ھا با دولت فارس به اين 

فيصله رسيده باشد که درصورتی که فتحعليشاه از کمک به برادرش، شاه محمود صرف نظر نمايد او 

  . درعوض ازخراسان در ميگذرد

خراسان وارد شد و  افغانستان ی  تماميت ارض انگليس بر ضد ضربت کمرشکناولين،بدينسان 

به تصرف ايران در آمد، درحالى که زمانشاه به فتح ھند نايل نشد و بدون جنگ و رويا روئی نظامی 

بزودى توسط مخالفان خود دستگير و به دستور برادر خود شاه محمود از نعمت بينائى محروم گرديد 

)١٨٠١ .(  

 مستحکم دفاعى در برابر روسيه و فرانسه ، با براى ايجاد کمربندانگليسھا  ، ١٨٠٩در سال 

رنجيت سنگ حکمران  پنجاب را وادار ساختند تا عھد نامه يى را به امضاء  ،يک مانور نظامى 

برساند که در آن دوست و دشمن انگليس را دوست و دشمن خود بشناسد و تعھد نمايد که بدون از 

   .نظامى نگرددانگليس با ھيچ کشور ديگرى داخل روابط سياسى و 

با شاه شجاع نيز توسط ) ١٨٠٩(عين محتوای  قرار داد رنجيت سنگ  را انگليس ھا در سال 

که در برابر خطر حمله رساند واز وی تعھد گرفت مونت ستوارت الفسنتن در پشاور به امضاى 

رد فرانسوى دفاع از ھند بريتانوى بپردازد و نگذارد که پاى ھيچ فه فارس و فرانسه بر اين کشور، ب

  ٥.البته انگليس نيز به شاه شجاع عندالموقع کمک خواھد کرد.به افغانستان داخل گردد

،ايران با تشويق ]که سال آغاز بازی بزرگ ميان انگليس وروسيه ثبت شده است[١٨٣٧درسال 

وھمراھی مشاورين روسيه، برھرات حمله نمود و انگليس ھا خواستند جلو روسيه را در ھرات که 

بنابرين الکساندر برنس را به دربار امير دوست محمدخان به . ازۀ ھندوستان پنداشته ميشد، بگيرنددرو

                                            
٣
   ١٩١، ص ١ افغانستان در پنج قرن اخير ، چاپ ايران ، ج -  

٤
  ١٩٢، ص ١ فرھنگ ، ج -  
٥

  ١٨٣، مشھد ايران،ص١٩٩٩ ،چاپ ١٩ نظامی افغانستان درنيمۀ قرن -تانی،دونابغۀ سياسیسيس-
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کابل فرستادند تا امير را تشويق کند که به کمک شاه کامران درجنگ با ايران بشتابد،اما امير دوست 

ود او را در محمدخان که شاه کامران را قاتل برادر بزرگ خود، وزيرفتح خان ميدانست،وھرگز وج

ھرات به نفع خود وخاندان خود نمی ديد، شرط اشتراک خود را در جنگ با ايران ،منوط به  استرداد 

ھنوز مذکرات برنس با امير دوست . پشاور از چنگ رنجيت سنگ، دوست انگليس وانمود کرد

د و در اولين محمدخان به پايان نرسيده بود که کپتان ويکوويچ، به عنوان سفير روسيه وارد کابل ش

ديدار خود با امير دوست محمد وعدۀ کمک استرداد پشاو از چنگ رنجيت سنگ را با زور وزر 

امير دوست محمدخان ھم برای اينکه انگليس ھا را ترسانده باشد، تا به خواھش . امپراتور روسيه داد

ورنرجنرال ھند او گردن نھند، کاپی مکتوب سفير روسيه را به برنس داد و برنس ھم آنرا  به گ

  . فرستاد واز آنسو دستور بازگشت فوری برنس به ھند رسيد و سفارت برنس درکابل ناکام گرديد

انگليس ھا به اين فکر افتادند که روسھا در دپلوماسی از آنھا جلو افتاده اند، بنابرين تصميم 

برای نيل به اين .  يندگرفتند تا افغانستان را از طريق نظامی اشغال و به مستعمرۀ خود تبديل نما

منظور، شاه شجاع را که در ھند آواره و در بدر ميگشت، پيدا کردند و با ھمراھی رنجيت سنگ، 

  .زعيم پنجاب يک قرارداد سه جانبه عقد کردند که به قرار داد مثلث Vھور مشھور است

  

س گفته شده ميان شاه شجاع، رنجيت سنگ و نماينده انگلي) ١٨٣٨ - مثلث dھور(در قرارداد 
  :بود

 آنچه ممالك متعلقه اين روي آب سند و آن روي آب سند مذكور كه در تحت - مادۀ اول«

چون صوبه كشمير با حدود شرقي و . است)  سنگرنجيت(تصرف و داخل ع(قه سركار خالصه جي 

زايي و غربي و جنوبي و شمالي اتك و چچه وھزاره و كنبل و انت و غيره توابع آن  و پشاور با يوسف

غيره و ختك و ھشتغر و مچني و كوھات و ھنگو و ساير توابع پشاور تا خيبر و بنو و وزير و تانك و 

گرانك و كاله باغ و خوشحال گره وغيره با توابع آن و ديره اسمعيل خان و توابع آن و ديره غازي 

اجل و حاجي پور خان و كوت مشھين و عمركوت و غيره با جميع توابع آن و سھنگر و اروات مند و

سركار . و روح پور، و ھر سه كيچي ملك ميسنگره با تمام حدود آن، و صوبۀ ملتان با تمام ملك آن

و سايرخاندان سدوزايي را در ممالك مرقومة الصدر، ھيچ دعوي نس( بعد › شه شجاع‹شاه موصوف 

   ٦ .نسل و بطنا بعد بطن نبوده و نخواھد بود

رنجيت   سه سرکارات ممدوحين يعنی سر کار خالصه جیدوست ودشمن ھر:مادۀ چھاردھم
  .وسرکار کمپنی انگليس بھادر وسرکار شاه موصوف واحد است

بع آن در تصرف ميران سند الحال است، شاه شجاع اآنچه ممالک وتو: مادۀ پانزدھم ميگويد

يا باقيات معامله الملک وسايرخاندان سدوزائی را نس( بعد نسل و بطنا بعد بطن، بابت فرمان برداری 

ملک ومال ميران . کاری نيست ونخواھد بود و گذاری در حال واستقبال با آن ممالک ھيچ دعوی وسر

 انگليس ھا تمام سند را اشغال ١٨٤٣پنج سال بعددرسال .(ًسنديه نس( بعد نسل است وخواھد ماند

  .)کردند

ئی بدون استمزاج شجاع الملک وساير خاندان سدوزا«: تآن آمده اسمادۀ ھيجدھم در
واستصواب سرکارين عالين خالصه جی وسرکار کمپنی انگليس معامله وسروکار به احدی از 

                                            
 ٣٢١، ص١، موھن `ل، ج٨١۵ فرھنگ، بخش دوم، ص - ٦



  
 

 

  ٥٣تر ١٢  له:د پاڼو شميره
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 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

ًسرکارين يعنی پادشاھان غيرنخواھد کرد واگر احيانا کدام سرکار غير، عزم لشکرکشی برملک 

   "٧.سرکارخالصه جی يا صاحبان انگليس نمايد، بقدر مقدور خود به مقابله آن بپردازد

نانکه درمواد فوق الذکر قرارداد Vھور ديده ميشود، شاه شجاع  چنان در تب بدست آوردن چ

سلطنت افغانستان ميسوخت، که حاضر بود ،نيم افغانستان را به رنجيت سنگ و انگليس  ببخشد، 

  .بشرطی که آنھا وی را دوباره بقدرت برسانند

اه شجاع را منحيث يک شاه دست  افغانستان را اشغال کردند وش١٨٣٩انگليس ھا در سال 

نشانده برتخت کابل برقرار ساختند، ولی آن شاه نگون بخت در ھيچ امری اختياری نداشت، وھرچه 

 مردم کابل وحومه ١٨٤١اجرا ميشد،از سوی انگليس ھا برسرمردم تحميل ميگرديد تا آنکه در نومبر

تند و بعد از آن انگليس ھا متوجه دست به قيام زدند وانگليس ھا را از خاک وخانۀ خود پاک روف

شدند، که حکومت کردن برمردم افغانستان ناممکن است، ولی ميتوان با پول برخی ازاين مردم را 

  .خريد وبه خدمت  خود در آورد

  

نکه نمايندگان روس آدوبار بعد از  وھر برافغانستان تجاوز کردند١٩انگليس ھا دوبار درقرن 

 و با وعده ھای ميان تھی دولت متبوع خود ، خود را دوست افغانستان دندنسارخود را به دربار کابل 

  .وانمود ميکردند وامرای افغانستان را از دوستی ونزديکی با انگليسھا برحذر ميداشتند

خود دولت ووعده ھای ) ١٨٣٧(ان ويکوويچ ، به کابل رسيدتس از آنکه سفيرروسيه کپپباراول 

مدخان برای استرداد پشاور از چنگ سيکھا ابراز داشت، انگليسھا را مبنی برکمک به اميردوست مح

ًشديدا عکس العمل نشان دادند وسفيرخود الکساندر برنس رافورا از کابل فراخواندند وبا امضای . ً

ودر .، خود را برای لشکرکشی وتجاوز برافغانستان آماده ساختند١٨٣٨در » اتحاد مثلث«معاھدۀ 

  ). ١٨٣٩اپريل (ساختندبھار سال بعد آنرا عملی 

وبار دوم، ھنگامی که ديدند امير شيرعلی خان در کنفرانس پشاور حاضر نيست نمايندگان 

برع(وه ورود  بپذيرد و) از جمله درشھرھای کابل وقندھار وھرات(در افغانستان  دايمی انگليس را

 ھيئت روسی تحت ھيئت انگليسی تحت رياست چمبرلين به کابل موافقت ندارد وبرعکس به سفيرو

جوVی ( اجازه داده است تا به کابل بيايد وبا امير به مذاکره بنشيند رياست جنرال ستوليتوف

   ).١٨٧٨نومبر( برافغانستان بستند ن مرتبه کمر به تھاجم وتجاوزيسخت برآشفتند وبرای دوم)١٨٧٨

ردم افغانستان برضد با آنکه در ھردو تجاوز خود، انگليسھا سرانجام براثر مقاومت وجانبازی م

سلطۀ بيگانگان مجبور به ترک اين کشور شدند، اما در ھردو مرتبه دست خالی از افغانستان 

  .برنگشتند

در مرتبۀ اول،تمام سرزمين ھای افغانستان را که شاه شجاع قبل از رسيدن به تخت سلطنت 
کشمير،  :نند به سيکھا واگذار شده بود، ما١٨٣٨کابل ، بموجب معاھده اتحادمثلث در 

شاور،وع�قه جات کرم،به شمول ملتان،وديره جات وغيره برای دايم از افغانستان جدا و درتصرف پ
  .انگليس باقی ماند

 با اميرمحمديعقوب خان ، سرزمين ھای ١٨٧٩ ودر مرتبۀ دوم، براثر معاھدۀ گندمک درمی 
گی،به شمول کويته وچمن در  باشگل، وزيرستان،دارو وچا،چترال باجور، کرم،سوات، پشين، سيبی،

                                            
 ٩٩٨-٩٩٥،صص ٢ فرھنگ،افغانستان در قرن پنجم،ج-  ٧
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 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

 با امير عبدالرحمن خان برآن جدائی مھرتائيد ١٩٩٣در قرارداد نومبر  دست انگليس ھا باقی ماند و
  .زده شد

ع(وه براينھا،انگليسھا،پس از ھردو تجاوزخود، برسياست خارجی افغانستان تسلط خود را حفظ 
اميرافغانستان حق ندارد با :  را تکرارکردند که کردند ودر تمام معاھدات خود با افغانستان، اين مطلب

بايستی به مشورۀ  دولت ديگری به غير از انگليس داخل روابط دوستی گردد وھرچه انجام ميدھد
از اينست که . ودوست ودشمن انگليس را دوست ودشمن خود بشمارد. انگليس ھا صورت بگيرد

ن فاقد استق�ل کامل سياسی وخارجی بود وجنگ افغانستان تا روی کار آمدن اعليحضرت امان ; خا
  .سوم افغان وانگليس برای استرداد استق�ل سياسی عام وتام صورت گرفت که به پيروزی انجاميد

  

جناب ستانيزی ، آيا اط(ع داريد که  چرا امير عبدالرحمن خان پسر بزرگ خود شھزاده 

مير عبدالرحمن خان بدست پسرش به پادشاه نصرO خان را به انگلستان فرستاد؟ در نامه ايکه ا

انگلستان فرستاده بود، صرف ميخواست که انگليس اجازه دھد تا امير افغانستان، مشک(ت خود را 

ًبجای حکومت ھند برتانوی مستقيما با مقامات لندن مطرح کند، ولی چون ازاين نامه بوی استق(ل 

امير حبيب O خان،نيز بعد از ختم . قبول نکردندخارجی می آمد، انگليس ھا اين تقاضای امير را 

جنگ جھانی اول، نامه ای به حکومت بريتانيا فرستاد،و در آن تقاضا کرد تا انگليسھا در بدل اين 

ھم پيمان نشد واجازه نداده بود تا مردم افغانستان برضد ) آلمان وترکيه(مسأله که او با دشمنان انگليس

ند، امکانات استق(ل سياسی افغانستان را فراھم کند، اما انگليس ھا از وعده انگليس ھا در ھند قيام کن

  ٨.ای که به امير حبيب O خان داده بودند، انکارکردند وجواب مناسبی به امير ندادند

  

  ! حى على الف@حمحمودطرزی وندای 

 ١٢٩٤ درجدىمحمودطرزی، سياسمتدارو آزادی خواه برجسته و مؤسس جنبش مشروطيت دوم  

 ضد استعماری وضد تحت الحمايگی اجنبی يعنی ضد  شديدۀدرسراج اSخبار، مقال) ١٩١٦دسمبر(

  :طرزی نوشته بود. سانسور گرديدامير حبيب هللا خان که ب� وقفه از طرف انگليسی، نوشت 

  ! حى على الف@ح " 

ستق�ل وحاکميت ا! شرافت ملى، عظمت قومى خود را محافظت کنيد! اى ملت نجيبه افغانيه...

افغان که به ديانت و ديندارى، به شجاعت و بھادرى، بغيرت و ناموس ! دولتى خود راصيانت نمائيد

شعارى در تمام دنيا مشھور و معروف شده باشد، آيا اين را بر وجدان و ايمان و شرف و ناموس خود 

حاشا  و غير ملت براو باشد ؟ چسان گوارا کرده مى تواند که نام حمايت و تابعيت دولت اجنبى غيردين
ًک@ ک@! حاشا !  ًُ افغان به بسيار آسانى و خوشگوارى مرگ را قبول کرده ميتواند، ولى ھيچگاه، به ! ُ

ًطبا کلمات متعفنه معده بشور آورنده تابعيت و حمايت را ھضم کرده نمى تواند،  ًھيچ صورت قطعا، قا

بغير از من، « :يک دولتى بديگر دولتى بگويدمعنى صاف و صريح تابعيت و حمايت اينست که، 
بغير از من با ديگر دولتى عقد معاھدات يا ! بغير ازمن، باديگر دولتى حرف مزن ! ديگرى را نشناس

! بغير از من، بديگر دولتى نه سفير بفرست و نه سفير قبول کن ! رابطه مناسبات و معاھدات مکن 
                                            

  .لينک ذيل ديده شود:  آن@ينناصر ضيائی،آخرين نامۀ امير حبيب هللا خان به حکومت برتانيه،پورتال افغان جرمن عبدا`حد- ٨

 http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/nasser_ziayee_ahad_akherin_namay_amir_habibullah_khan.pdf 
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کلمه نيز اينست که ، ھردولت در ھمه چيزھايى که در با` معنى صاف و صريح استق@ل تامه و آزادى 
ليکن بعد از ! ھرچه که شد، شد! تا به حال ھرچه که بود، بود...مذکور گرديد، مستقل و آزاد باشد 

   »٩ ....اين افغان آن افغان نيست که از حقوق خود چشم پوشى بتواند 

عمارى خود، امير را تکانه زد و امير طرزى با چنين صراحت لھجه و نوشته ھاى تنبيھى ضد است

بنابرين اين شماره سراج . متوجه تحريک احساسات استق�ل طلبى روشنفکران و مردم افغانستان گرديد

 ھزار روپيه جريمه محکوم نمود و اظھار ٢٦ًاSخبار را فورا سانسور و خود طرزى را به پرداخت 

   ١٠». ن استمرغى که بى وقت آذان دھد، سرش از بريد«: داشت 

خرد  وانديشه و تدبير جنبش مشروطيت دوم درافغانستان، محصول فکر وبايد ع�وه نمود که 

ًکه در رھبری آن ظاھرا سردار نصرهللا (  دوميتمحمود طرزی بود و يکی از اھداف نخستين مشروط

حصول ) اشت،طرزی قرارد شھزاده جوان امان هللا خان داماد محمود خان برادر امير، ولی درواقعيت،

 وچون امير حبيب هللا خان در برابر اين آرمان سترگ مشروطه .استق�ل افغانستان از انگليسھا بود

خواھان مانع بزرگی  شمرده ميشد، مشروطه خواھان به اين نتيجه رسيدند تا اين مانع را از ميان 

  . کنندبردارند و راه را برای رسيدن به آزادی واستق�ل کامل سياسی کشور آماده

برگردن ملت حق شناس افغانستان، تحصيل استق�ل کامل هللا کمترين حق اعليحضرت شاه امان ا

بدون شک ھرگاه او برضد انگليس، بخاطر . سياسى کشور است

استق�ل کشورش، مردم را به قيام و جھاد دعوت نمى کرد و مانند 

 با انگليس کنار مى آمد و از دستورات انگليس در امور خودپدر

پادشاه افغانستان ، مملکت دارى پيروى ميکرد، شايد تا زنده بود 

باقى ميماند و تا وقتى که انگليس نمى خواست ، ھيچکس ديگرى 

 اما او که عاشق استق�ل و . قد علم نميکرد او براى جانشينى

سربلندى ميھن و آزادى مردم وطنش بود، اين پادشاھى و تاج و 

و در   .استق�ل کشورش گذاشت تخت را در قدم آزادى مردم و 

خطاب به در ميدان مرادخانی کابل،اولين نطق چند ساعته اش 

مامورين وشھريان شرافتمند کابل  دم از استق�ل عام و تام 

استق�ل کامل  افغانستان زد و سلطنت خود را مشروط به کسب

  شاه امان هللا در لباس سربازی  ھنگام اع@م                                                :کشور اع�ن نمود و گفت

    در مرادخانی کاب١٩١٩ فبروی ٢٤پادشاھی  در                                                                                       

برای من اين لباس سربازی را از تن بيرون نمی کنم تا که لباس استق@ل را ! ملت عزيز من «:

 من اين شمشير را در غ@ف نمی کنم تا که غاصبان حقوق ملتم را به جای     ! مادر وطن تھيه نسازم

بياوريد آخرين ھستی خود را برای ! ای ملت عزيز و ای سربازان فداکار من ! ننشانم ] شان[خود

                                            
 ١٢٩٤ جدى ا`خبار، سراج ١٦ شماره محمودطرزی، -  ٩

   ٨٢ ص درافغانستان، مشروطيت جنبش حبيبى،  پوھاند- ١٠
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 سخنان ن اي "١١ !ئيد تا که سرھای پرغيرت خود را برای خ@صی وطن فدا سازيم نجات وطن ، بيا

 امير باد اکبروزنده هللا ھای  ونعره غريو با کابل شھريان و وافسران سربازان جانب از خواه آزادی شاه

   .شد بدرقه! هللا امان

 را اع�م  نمود و مردم شجاع افغانستان تا سيجھاد برضد انگل١٩١٩ لي اپرريشاه امان هللا در اخ

  اراده  وعزم ني اامديپ.  آماده شدندسيا استعمار انگل سرنوشت ساز بکاري پني سومی  برایسوم ماه م

 در سي انگلی سوز جنگ اۀ متارکشنھادي ملت افغان منتج به پۀ قاطبی بانی با پشتدي زعامت جدنيآھن

 و ی زعامتنيافتخار به چن. در پی داشت افغانستان را یاسي که استق�ل کامل سدي گرد١٩١٩سوم جون 

 .  را به چنگ آوردندی خود شاھد آزادنيري شیجان ھا   که با دادن یچنان مردم

 غازى ، مردى وطنپرست و سخنور توانا و اديب ماھرى بود و در بيتى که خود هللا امان اشاه

آزين شده ، احساسات وطن پرستى اش را چنين » حاکميت قانون درافغانستان«سروده و درآغاز کتاب 

 : بيان ميکند

  دل گرفتارش يکبارگى با جان و سر ازشــدم

  سازم چو گلزارش  خون عــزيز خويش تادھم

  

  قسمت سوم

  :معاھدۀ صلح راولپندی از تمام معاھدات قبلی  بھتر بود

معاھدۀ صلح راولپندی نسبت به تمام معاھدات قبلی که با انگليس ھا به امضاء رسيده اند، بحال 

ندی  بر معاھدات قبلی يعنی برتری ومزيت قرارداد صلح راولپ. افغانستان بھتر ومفيد تربود

برمعاھدات گندمک و ديورند، اينست که قرارداد صلح راولپندی، منجر به استق(ل سياسی جغرافيای 

موجودۀ افغانستان گرديد، واز آن ببعد افغانستان در صف ملل آزاد جھان ايستاده شد و صاحب وقار و 

اد جھان روابط سياسی، تجارتی حيثيت يک کشور مستقل گرديد که ميتوانست با کشورھای آز

وفرھنگی وھمکاری بر قرار نمايد و اين روابط را با فرستادن سفير خود به کشور متحابه و پذيرفتن 

در دورۀ امانی ، افغانستان بيش از ده سفير  . سفير از کشور ھای دوست به افغانستان استحکام ببخشد

مان، انگلستان، پوليند، ترکيه، ايران وھند برتانوی، بخارا، اتحادشوروی، ايتاليا، آل: در کشورھای چون

در حالی که درمعاھدات . وغيره داشت که از منافع افغانستان دراين کشورھا دفاع ونمايندگی ميکردند

 صوبه كشمير با حدود شرقي و « : آن قيد شده بودکه  مادۀ اولقبلی، از جمله در معاھده Vھور،در

 چچه وھزاره و كنبل و انت و غيره توابع آن  و پشاور با يوسفزايي و غربي و جنوبي و شمالي اتك و

غيره و ختك و ھشتغر و مچني و كوھات و ھنگو و ساير توابع پشاور تا خيبر و بنو و وزير و تانك و 

گرانك و كاله باغ و خوشحال گره وغيره با توابع آن و ديره اسمعيل خان و توابع آن و ديره غازي 

ين و عمركوت و غيره با جميع توابع آن و سھنگر و اروات مند واجل و حاجي پور خان و كوت مشھ

به »  .و روح پور، و ھر سه كيچي ملك ميسنگره با تمام حدود آن، و صوبۀ ملتان با تمام ملك آن

                                            
  رفيع هللا حبيب بقلم مقدمه، ٨ قانون،ص يتهللا،حاکم امان  شاه-  ١١
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ه شجاع و سايرخاندان سدوزايي را در ممالك مرقومة الصدر، ھيچ ا شتعلق دارد و رنجيت سنگ

   ١٢ ».سل و بطنا بعد بطن نبوده و نخواھد بوددعوي نس( بعد ن

  

   :درمعاھده گندمک گفته شده بود

حكومت برتانيه شھر . چون بين ھر دو حكومت طبق اين معاھده دوستي برقرار شده است« 

ھاي قندھار و ج(ل آباد و ع(قه ھايي را كه اكنون تحت اشغال قشون برتانوي قرار دارد تخليه كرده 

به استثناي كرم، پشين و سيبي  كه تحت تسلط و انتظام برتانيه است، اما اين سلطه . دسپار و واپس مي

. دايمي نبوده و ماليات آن بعد از وضع مصارف داخلي ساVنه به امير افغانستان پرداخته خواھد شد

 را كه بين پشاور و ج(ل آباد واقع است ، در دست خود» خيبر«و » ميچني«حكومت برتانيه انتظام 

ميگيرد و ھم انتظام امور رفت و آمد قبايلي را كه در اين دو منطقه تعلق دارند، برتانيه به دست خود 

  ١٣ ».خواھد داشت

 : استآمدهدر مواد يکم وھفتم  ورندي دۀ در معاھد

 ی خطی به درازیراني صاحب از واخان تا سرحد اري مملکت جناب امی و جنوبیحد شرق- ١

  . ھمراه عھد نامه ملحق است خواھد رفتنقشهآن  شده و دهيکه در نقشه کش

که خط مذکور را از چترال و گردنه  قرار داده شد] با ھند برتانوی[در باب خط سرحدی « -٧

به اين قسم که . کشيده مشخص نمايند و از آنجا ھم تا کوه ملک سياه معين نمايند بروغيل تا پيشاور 

و من  Vل پوره، قدری از وزيرستان جزء مملکت من گرديد  مومند ۀاسمار وطايف و کافرستان و واخان 

ُبلند خيل و کرم  و باقی وزيرستان  ادعای حقوق خود را در باب استانسيه راه آھن چمن نو و چغايی و

ھر دو طغرا قرارداد نامه را  . و افريدی و باجور و سوات و بنير ودير و چپ(س و چترال ترک نمودم

مھر و امضاء نموديم و در قرارداد نامه  و اجزاء سفارت  ن شده بود، خودم در باب سرحداتی که معي

دوستی ادعای ھای خود را درباب بعضی از وVيات  چون افغانستان به طور : مذکور نيز ذکر شده بود

 لک ١٢لھذا به عوض اين ھمراھی وجه اعانه که سالی . نمود ًچنانکه قب( مذکور شده است قطع 

    ١٤ ". لک روپيه خواھد داد١٨به حال می پرداخت، بعد از اين سالی  دوستان تا روپيه دولت ھن

  

  :چگونگی معاھدۀ صلح راولپندی

ھيئت صلح افغانستان برياست :مينويسد که افغانستان شناس امريکائی  ،پروفيسرلودويک ادمک

ھيئت افغانی . دعلی احمدخان، واشخاصی که اکثرايشان پيش ازاين درھندوستان بودند، تشکيل گردي

 با ھيئت برتاينه م(قات کرد وسران ھردو ٢۶ به راولپندی رسيد و بروز ١٩١٩ جوVی ٢۵بروز 

از ) نماينده سياسی حکومت برتانيه(ھملتن گرانت.ھيئت با ايراد خطابه ھايی کنفرانس را افتتاح کردند

ماتم گرفتند وادعا کرد که بيھودگی جنگ اظھارتاسف کرده گفت که تمام ھند مرگ اميرحبيب O را 

 O ًنايب السلطنه از حمله افغانھا به تعجب افتاد وآنرا باورنميکرد، مخصوصا که چنين حمله را امان

علی احمدخان در خطابه . حاV که اميرپشيمان شده وی آماده است صلح را تامين نمايد. تائيد کرده باشد

                                            
 ٣٢١، ص١، موھن `ل، ج٨١۵ فرھنگ، بخش دوم، ص - ١٢
١٣

  ۶١١، ص١ غبار، در مسيرتاريخ، ج-  
 ۶٩٠، ص ١ج  ،درمسيرتاريخ غبار، -  ١٤
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ز جانب مقامات انگليسی مبنی برعدم حمل س(ح وضع از قيودی که برھيئت افغانی ا[افتتاحيه خويش 

راجع به بيداری احساس ملی در سراسرجھان  ورشد اين روحيه ] شده بود شکايت کرد وبعد

وی ياد آوری نمود که برتانيه وافغانستان بايد در برابر تھديد کمونيزم . درافغانستان صحبت کرد 

 بدوستی افغانستان بيشتر ضرورت دارد تا اينکه علی احمدخان گفت که حکومت ھند.ھمدستان شوند 

علی احمدخان ع(وه نمود که افغانھا از آن دوستی . افغانستان به دوستی ھندوستان محتاج باشد

وی   .علی احمدخان ھرگز کوشش نکرد تا از عملکرد افغانھا معذرت بخواھد. نديده اند) خيری(پاداش

ستی نداده، بلکه بارنخست اين سکرتر خارجه برتانيه بود ادعا کرد که افغانستان برای صلح در خوا

 .توسط عبدالرحمن ، نماينده افغانستان درھند، راجع به موضوع صلح فرستاده است که  پيامی به امير

١٥   

افغانستان سفير  که سردار عبدالرحمن خان بودتوضيح  سخن علی احمد خان به گرانت،چنين 

بھه جنوبی مواجه باشکست شدند وقوتھای ملی  بسرکردگی جنرال دردھلی بود، ووقتی انگليسھا درج

 ضربات مرگبار خطوط عقبی جبھه دشمن را زيرمردم قبايلی  و،١٦را فتح کردند" قلعه تل"نادرخان 

در متارکه جنگ ومذاکره  باد منصرف شدند و چاره راآخود قراردادند، انگليسھا از حمله برج(ل 

را با خانواده اش از دھلى به پيشاور آوردند و سپس شرايط متارکه را پس سفير افغانستان  . ١٧ديدند

) که اردوى افغانى مى بايد بيست ميل از نقاط اشغالى خود به عقب بروند تا مذاکرات صلح آغاز شود(

سردارعبدالرحمن خان، در حالى که خانواده اش را انگليس ھا گروگان . بوسيله او بکابل فرستادند

رفت و آمد پيمود و موضوع  بوسيله اسپ  در ظرف ده روز  کابل را-د، فاصله پيشاورنگھداشته بودن

  ١٨ .متارکه جنگ را آبرومندانه تأمين نمود

 دايرگرديد،علی احمدخان درباره مشک(تی که ١٩١٩ جوVی ٢٩درجلسه دوم، که بتاريخ 

برتاينه با افغانستان خصومت  ، صحبت کرد وعلت آنرا است قبايل با آن روبرو برتانيه از رھگذر

بالمقابل گرانت، کنترول  .يه را مسؤول جنگ افغان وانگليس اع(ن نمودنعلی احمدخان برتا. دانست

" فرمانراويان ھوشمند گذشته"روابط خارجی افغانستان را توسط برتانيه، مشارکتی می پنداشت که 

رگتر دپلوماسی ونمايندگان مجرب برتانيه با تجربه بز وظيفه يی را بدوش برتانيه گذاشته بودند و

وترتيب را برای  گرانت اين قرار .دپلوماتيک ميتوانست بھتر از افغانھا از عھده آن وظيفه برايند

علی .قرارادامه داده شود اصرار ميورزيد ھمان ترتيب و ھردو جانب بسيار سودمند می پنداشت و

قرارگذشته را  فغانستان ترتيب واحمدخان، درھرصورت، با تمام معنی کلمه روشن ساخت که ا

علی احمدخان . نميتواند ادامه دھد و برای تامين استق(ل داخلی وخارجی افغانستان خواھد رزميد

اثر  اينکه در ج(ل آباد ابراز کرد و از ھمچنان اعتراض شديد خود را از بمباردمان برتانيه برکابل و

   ١٩ .تاسف نمود يده بود اظھار گذشته خساره د درامير آن  حم(ت ھوائی مقبره 

   دست ۀبافت يه که ساخته ون ماه جوVی، گرانت طرح تقاضای ھای برتا٣١در جلسه سوم، بروز 

                                            
 ١۵۶  لودويک ادمک،تاريخ روابط سياسی افغانستان از زمان اميرعبدالرحمن خان تا استق@ل، ترجمه پوھاندزھما،  ص- ١٥
 ١۵١ ھمان اثر، ص - ١٦
 در افغانستان  وشاھد وضعيت جبھه ج@ل آباد بوده، علت متارکه جنگ را استق@لکه ھنگام جنگ افسر اتريشی يک  رتبيل آھنگ،از قول  -١٧

 )٢٠١٤ت اگس٢٢سايت اسمائی،چشمديدھای يک افسر اتريشی از جنگ استق@ل،.(، احتمال قيام عمومی مردم ھند برضد انگليسھا ميداند
  روحانيت متنفذ، فصل اول محمودطرزی،شاه امان  هللا وسيستانی، - ١٨
 ١۵٨ ھمان اثر، ص - ١٩
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يک دست رد کرد و شرايط  خود  سيمله بود، به ھيئت افغانی تسليم داد ولی علی احمدخان آنرا لندن و

  :را برای عقد معاھده پيش نمود

  .يه بايد دشمن واحد داشته باشند افغانستان وحکومت برتان-١

  .نگاه نظامی تقويت کند  حکومت برتانيه بايد افغانستان را از-٢

به ترتيبی اداره نمايد که   تمام قلمرو قبايل برای افغانستان واگذاشته شود تا افغانستان آنرا-٣

 آن مصارفی را که  البته بايد نيم،حکومت برتانيه از مشک(تی که از ناحيه قبايل دارد، نجات يابد

   ٢٠ .برتانيه برای  کنترول قبايل تخصيص داده، به افغانستان بپردازد

گرانت اين  تقاضا ھای ھيئت افغانی را نپذيرفت، ليکن تعديل بعضی عبارات را درمعاھده 

گرانت حاضر بود بعضی امتيازات  مھم را به افغانستان  بدھد، ليکن بيم داشت که چنين . اجازه داد

  .  از ص(حيت او باV ترخواھد بودکاری

تعديل بعضی   اگست، ھيئت افغانی،معاھده را از نگاه پرنسيپ پذيرفت و۴درجلسه چھارم، روز

حکومت افغانستان " اميرافغانستان"طورمثال، پيشنھاد نمود تا عوض  .عبارات را پيشنھاد کرد

ھمچنان . گيرد نه باشخص اميربدينصورت معاھده بين دوحکومت صورت ب درمعاھده گنجانده شود و

ميورزيد تا فقره ھا وعبارات  توھين آميز و يا فقراتی  که م(متی جنگ را  ھيئت افغانی اصرار

برتانيه  اعانه پولی  ھيئت افغانی تقاضا کرد تا. بردوش افغانستان می انداخت ، از معاھده حذف گردد

.  اعانه ادامه دھديۀردازد وھمچنان کمافی السابق بتادسابق داده  شده بود، به افغانستان بپ را که به امير

علی احمدخان تقاضا کرد که برتانيه از ھرگونه اقدام عليه قبايل تا زمانيکه مذاکرات برای معاھده 

  .ورزد صلح صورت ميگيرد، ابا

افغانھا برای بدست آوردن استق(ل شان با :باVخره نايب السلطنه، به لندن اط(ع داد که 

ميورزند وتا زمانی که استق(ل شان تائيد نگردد، نميخواھند به افغانستان  تی تمام اصرارسرسخ

به ھمين دليل بودکه گرانت مسئله کنترول امورخارجی افغانستان را توسط برتانيه دنبال  .برگردند

انيه رفتار آينده اميرافغانستان را بحيث سنگ محک دوستی امير با برت آماده بود کردار و نکرد و

  .بپذيرد

 حکومت برتانيه بصورت مبھم معاھده حکومت ھند را تصديق کرده ١٩١٩ اگست۵ بتاريخ 

شناسائی رسمی کنترول روابط خارجی افغانستان توسط برتانيه برای چھل سال گذشته، يک :"گفت 

وشما بی ميلی حکومت اعليحضرت را که از چنين پرنسيپ  .ماده اساسی سياست برتانيه بوده است

 لندن از تاديه "٢١ .تا ھنوز آنھا بدان پرنسيپ اھميت زيادی ميدھند کرد، زيرا درگذرد،درک خواھيد

  .اعانه بدون کنترول برساسيت خارجی افغانستان ابا  ورزيد

يافت ، گرانت متن اصلی معاھده صلح را به افغانھا  در جلسه پنجم که بروز ششم اگست تدوير

 چرا دراين معاھده از استق(ل داخلی ماينده سياسی انگليس پرسيد که از نارائه نمود و علی احمدخان

   وخارجی افغانستان تذکری نرفته است؟ 

صلح با يک مکتوب جداگانه حاکی از استق(ل معاھده )  ١٩١٩ھشتم اگست ( دو روز بعد

  . شدمضاء  بود و از سوی علی احمدخان امواد زيرافغانستان، به ھيئت افغانی ارائه گرديد که حاوی 

                                            
 ١۵٩ ھمان اثر،ص - ٢٠
 ١۶٠ ھمان اثر، ص - ٢١



  
 

 

  ٥٣تر ١٩  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ھمکارۍ ته رابوليپه درښت تاسو افغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

  

  :راولپندیصلح معاھده مواد

  . تاسيس وبرقراری صلح -١

   جلوگيری توريد اسلحه از طريق ھندوستان-٢

  .ضبط اعانه باقيمانده وقطع تاديه مستمری به امير-٣

بعد از سپری شدن شش ماه برتانيه با ھيئت افغانی روی موضوعات منافع مشترک وتاسيس -۴

اکره ميکند مشروط براينکه حکومت افغانستان باکردار واعمال خود دوباره روابط دوستی ديرينه مذ

  .نشان دھد که صميمانه ميخواھد دوستی برتانيه را دوباره کمائی کند

 ھند وافغان طوريکه سابق تعيين گرديده  وع(مه گذاری  آن بخشھای سرحد پذيرفتن سرحد -۵

   ٢٢.که تاحال ع(مه گذاری نشده  توسط کميسيون برتانوی

  

  : سند استق�ل افغانستان

ن آنه يی به علی احمدخان داد  که درسند جداگاپيش از امضای معاھدۀ صلح راولپندی ،گرانت ، 

بعد از تحيات وس�م، شما برای حصول يقين کامل متيقن شدن، از من توضيح  «: گفته شده بود
 است حاوی مطالبی نيست که پيمان صلحی که اکنون حکومت بريتانيا به شما تفويض کرده خواستيد

 .که آزادی کامل داخلی و خارجی افغانستان را افاده کند و دراين باره ھيچگونه تذکری نرفته است 
خواھيد ديد که درآن ھيچگونه مطلبی  شما به دقت کامل، آن پيمان را مطالعه کنيد دوست من ، اگر

شما به من، گفته .  و مداخله بشودذکرنشده است که به آزادی داخلی وخارجی افغانستان صدمه بزند
آن تجديد نظری به  ايد که حکومت افغانستان ميل ندارد ترتيبی را که آخرين امير اتخاذ کرده است در

عمل آيد، درحاليکه آخرين امير، به مشوره حکومت بريتانيا در باره روابط خارجي اش موافقه کرده 
 روابط خارجی افغانستان ۀلی درآن پيمان در بارالبته من به اين مطلب اصرار نمی ورزم، و. است

ًبنابرآن پيمان متذکره و اين مکتوب رسما آزادی و استق�ل امور . بيش از آن تذکری نرفته است

مزيد برآن جنگ کنونی تمام . داخلی افغانستان را با جميع امور آن ، به خودش واگذار می شود
   ٢٣ ».معاھدات سابق را باطل ساخته است

  اگست علی ١۴ اگست به عزم کابل از راولپندی حرکت کرد و روز ٩ افغانی روزھيئت

گفت که برتانيه با  تمام  بشرح مطالبی در مورد مذاکرات صلح پرداخت و ، کابلاحمدخان  در دربار

 ھيئت افغانی را با نامه حاوی استق(ل ، انگليسھادرحالی که.٢٤تقاضای افغانستان  موافقت کرده است

ھمان است که شاه امان . از واگذاری قبايل به افغانستان تذکری نداده بودند، بودند ساخته دلشادسياسی 

از مطالعه متن قردارد، بخصوص ماده پنجم آن خشمگين گرديدند پس وزيرخارجه محمودطرزی  O و

  .  کردندوعلی احمدخان را محکوم

 افغانستان  کامل سياسیاستق(لع(م ا به مناسبت ١٢٩٨ اسد٢٨بنابر نوشتۀ داکتر زمانی، روز 

 واقع بوستان سراى پارک زرنگار کنونى )سابق وزارت امور خارجه(  زرنگارقصر تاVردر محفلی 

محکوم کردن علی احمدخان رئيس ھيات  محفل بعد ازنھماغازى امان O خان در. برگزار شد
                                            

 ١۶٢ ھمان اثر،ص - ٢٢
 ٢٣٣تاريخ روابط سياسی افغانستان، صادمک، ، ٧٧۶، ص ١در مسيرتاريخ، ج  غبار،- ٢٣
 ١۶٣ستان، ص  ادمک،تاريخ روابط سياسی افغان- ٢٤



  
 

 

  ٥٣تر ٢٠  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ھمکارۍ ته رابوليپه درښت تاسو افغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

 ني از مردم خواست تا ازنمود و را توشيح  سند استرداد استق�ل كشور،مذاکرات صلح راولپندی
 اريً اسد، روزى که افغانستان رسما اخت٢٨سان، نيبد. ندي نمااستقبال» جشن ملی «ۀروز به مثاب

 روز رسمى استرداد استق�ل افغانستان ثي به ح،ه بودآوردحق ارتباط با جھان خارج را بدست و
  .شناخته شد

متن بيانيۀ  سالگرد استرداد استق(ل کشور،  مين٩٤داکترعبدالرحمن زمانی بمناسبت تجليل از 

بدست آورده ترجمه ودر پورتال افغان  ھند برتانوى ۀ اسناد محرمانامير امان O خان را از آرشيف

 اسناد استرداد استق(ل افغانستان است و جا اين بيانيه يکی از مھمترين. ه استجرمن آن(ين نشر کرد

  : و بازتاب دھيمدارد آنرا در اينجا بار ديگر ضبط

  

  جامع در مسجدپادشاه افغانستان  يۀانيب

  در ارتباط با اع�م استق�ل پادشاھى افغانستان

 ) شمسى١٢٩٨ اسد ٢٨روز چھارشنبه،(

 ! ملت مصمم مناى

 استق(ل و لي که من در آغاز سلطنت خود تاج پادشاھى شما را بدلدي بخاطر داشته باشدي شاشما

 دھم که آزادى خارجى و حي بشما توضخواھميحاV م. نستان بسر گذاشتم افغاداخلىآزادى خارجى و

 کشور وقتى از نظر خارجى و داخلى آزاد گفته کي.  داردمعنى داخلى، و تحت اسارت بودن چه

 ھاى نهي در زمگرىي با ھر حکومت د، بتواندشده،  از قدرت ھاى بزرگ جھان دانستهکىي که شوديم

 ھم مذھب و ھم نژاد خود برادران  و بتواند باد،ينامه و معاھده منعقد نما توافقاسىيتجارتى و امور س

 استق(ل نيلذا ا. نباشد  در جھانگرىي حکومت دچيوحدت نموده و به آنھا کمک کند، و تحت نفوذ ھ

 . باشددي مفشي که براستيزيکشور در ھمه امور و توانمندى اجراى ھر چ

از قدرتھاى جھان دانسته نشده، نتواند با ھر  کىي  کشورکي اسارت بودن آنست که تحت

 و نتواند به د،ي توافقنامه و معاھده منعقد نمااسىي تجارتى و امور سھاى نهي در زمگرىيحکومت د

 از کشورى که ري جھان، به غگري کشور دچي با ھنتواند .برادران ھم مذھب و ھم نژاد خود کمک کند

 به آنھا روني کشورى ممکن است از بنيچن ھرچند. اشد قرار دارد، سروکارى داشته بتشيتحت حما

 .باشدي کن کردن آن مشهي در ت(ش رتيدوست باشد، اما در واقع

 ه،ي و امروز حکومت ھاى ترکدم،ي شکر خداوند را بجا مى آورم که امروز به ھدف خود رسمن 

 ھمه نيته اند، و من ا شناختي و بخارا استق(ل کامل ما را به رسمشي اتره،يروس ه،يآلمان، برتان

 )زنده باد شاه : ني و شادى حاضرنيتحس(.ميگوي مکي را به شما تبرتيمؤفق

 ري و اتحاد جماھسي انگلۀ دو حکومت، که عبارت از حکومت ھاى برجستندگاني امروز نماو

 . حضور دارندنجايشوروى باشند، در

 ! ملتاى

 تنھا از لطف خداوند، از برکت نيا. است استق(ل و آزادى را به شما اعطا نکرده ني کسى اچيھ

 و احساس افتخار به شما جرئت داد تا رتيغ.  شجاعت و مردانگى خود شماستو)ص( بزرگامبريپ

خدا . دي ھدف خود را حاصل نمودريلذا شما به زور شمش. ديري گربدستيبخاطر استق(ل خود شمش



  
 

 

  ٥٣تر ٢١  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ھمکارۍ ته رابوليپه درښت تاسو افغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

 کسى بوده و از آن فرمان تي حما خواست تحتنخواھد وقتى نخواسته وچيناخواسته افغانستان ھ

 » ھر که آب از دم شمشير خورد نوشش باد «!».ببرد

 تي از ملتم از تمام قدرت ھاى بزرگى که استق(ل افغانستان را به رسمندگىي حال، به نمانيدرع

 داشت که در امور تجارتى و مي ما با کشورھاى روابط دوستانه خواھنيبعد از. کنميمشناخته اند تشکر

 کي به دوستى ما فخر کنند، چون افغانستان دي باهي کشورھاى ھمساواقعدر.  با ما کمک کننداسىيس

 استق(ل من آنقدر راسخ بودم که در صورت ني تأمميتصم در وقت.  استرومنديکشور شجاع و ن

اى  من زندگى ام را در مقابل دشمن براول در قدم.  خواھان زنده ماندن نمي بودمشتري بنيناکامى از

 نگشته، خودم را مي خود مياگر ناکام مي شدم، باز ھم از تصم. کردميحصول استق(ل شما فدا م

 نمي بانىيپشت اگر شما مردم از من.  را قبول نمي کردمگرىي کشور دتيکشتم، اما زندگى تحت حما

 نيز اشي نمي شدم و بابي من به مقصدم کامد،ي نمي بردشي و با شجاعت کار خود را به پد،يکرد

 و من به شما برادران ديلذا شما به من زندگى نوى را داده ا.  را بر خود حرام مي دانستمزندگى

 . باز ھم به خاطر شما زندگى خود را فدا خواھم کردمن  مي دھم کهنانياطم

 تي مرد دانائى زندگى تحت حماچي ھراي بر روى شما بسته بود، زمي امروز دروازه ھاى تعلتا

 پدرانه مي دھم که ۀ مشورکي عمر من کمتر از شماست، اما به شما اگرچه . پسندد را نميگرانيد

 از آنھا دي شما باد،ي اطفال خود را به مکتب بفرستديشما با. ديکن  براى آموزش علم ت(شديبراى خدا با

 تيقابل بتوانند دي تا با کسب علم شاد،ي بفرستخارجى  به کشورھاىميجدا شده، آنان را براى آموزش تعل

 . زنده نگھدارندجھان خي نموده و نام شما را در تأرداي شما را پزيخدمت به کشور عز

 علم است قي تنھا از طرراي زد،ي به خاطر خدا در کسب علم ت�ش کنطن وبه خاطر و!  ملتاى
 شخص بى علم نمي تواند خدا را کي «.افتي دست وىي و دننىي ھاى دابىيکه مي توان به کام

   » .بشناسد

� مقدس استق�ل افغانستان را اع�م نموده بودم و شکر خدا که اري منبر بسني من از ھمًقب
زنده باد  : ني و شادى حاضرنيتحس(.مي قھرمان فرود مى آکي مثل ھدف ني شدن به اليامروز با نا

  ٢٥)نيآم.  باد استق�ل کشورندهي و شجاع ما ، و پاريشاه دل

لپندی نسبت به معاھدات قبلی با انگليسھا، اين مزيت وبرتری را در ھرصورت،  معاھده صلح راو

که در نتيجه مذاکرات بعدی وزيرخارجۀ افغانستان محمودطرزی با حکومت ھندبرتانوی، داشت 
  .  مي@دی برسميت بشناسد١٩٢١انگليس را مجبور ساخت تا استق@ل سياسی افغانستان را در 

ز تمام معاھدات قبلی با انگليسھا،بدتر وخاينانه ترارزيابی مگر داکتر ستاتيزی، اين معاھده را ا

می کند، وی نميداند که سرزمين ھای آنسوی خط ديورند بر مبنای معاھدات گندمک وديورند، به 

ستانيزی ، ميگويد که شاه نبايد  معاھده . انگليسھا واگذار شده بود، نه توسط معاھدۀ صلح راولپندی

معنی اين سخن ستانيزی اينست که شاه بايد دوباره جنگ را با انگليس کرد،صلح راولپندی را امضاء مي

  شروع ميکرد، ولی روشن نميکند که با کدام نيروی تازه نفس؟ 

                                            
 ،افغان جرمن آن�ين،  ١٩١٩ قسمت چھارم مکاتبات مربوط به جنگ سوم افغان ھا، تانوى،ي ھند برفي آرشۀ اسناد محرمانداکتر زمانی،- ٢٥

http://www.afghan-

german.net/upload/Tahlilha_PDF/zamani_abr_bayania_e_shah_amanullah.pdf  



  
 

 

  ٥٣تر ٢٢  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ھمکارۍ ته رابوليپه درښت تاسو افغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

امير امان هللا بايد : ھا از مردم افغانستان  می شرمد، واS ميخواھد بگويداين داکتر اسطوره 
 قرارداد صلح راولپندی  را که گام نخستين برای افغانستان موجوده را ، فدای پشتونستان ميکرد، و

   .رسيدن به استق@ل کامل سياسی کشوربود، امضا نمی نمود

اين داکتر کودن و ازخدا و از تاريخ کشور خود بی خبر، نميداند که قوای افغانی بجز درجبھه 

 تنھا در جبھه خيبر تلفات افغانی. پکتيا، در تمام جبھات ديگر جنگ با انگليس ھا شکست خورده بودند

که در ھنگام جنگ استق�ل در ج�ل  » ايميل ريبيچکا« تن، وبروايت افسراتريشی ٤٠٠بروايت غبار 

اباد حضور داشته وبا محمودسامی ھمرکاب، رقم تلفات عساکر افغانی  در درۀ خيبر به شش ھزار 

د و کابل و جبھات جنگ در  و پس از آنکه طيارات جنگی انگليس برشھر ھای ج�ل ابا٢٦نفررسيده بود

 قوتھای تحت فرمان جنرال محمد نادرخان ،نيزحسن آيبک، حتی تل  نيز بمب فرو ريختند، بگفتۀ 

   .٢٧سنگرھای خود را رھا کرده به گرديز فرارکرده بودند

کرده بود تا شاه وکابينه وخانواده  درکابل ، نيز بمباردمان طيارات انگليس اين تشويش را ايجاد

اين نشانگر توانائی افغانھا برانگليس است يا عدم توانائی  در برابر .  به درۀ پنجشير پناه ببرندھای شان

 انگليسھا؟

 آيا جنگ سوم بخاطر استق@ل افغانستان موجوده

  براه افتاده بود يا برای استرداد پشتونستان ؟

استق�ل  حصول جنگ سوم افغان وانگليس بخاطرياازداکتر ستانيزی وامثال وی می پرسم که آ

معلومدار بخاطر  ؟ ن پشتونستان سرزمي بخاطر استرداد آغاز شده بود يا جغرافيای موجودۀ افغانستان

آزادی جغرافيای افغانستان موجوده سازمان يافته بود و در نتيجۀ جان بازی ھای فرزندان دلير 

  . کشور،اين ھدف برآورده شد

کدام  بود؟ قبول برای زمامدار افغانستان اه معقول  رپس با وجود گرفتن سند آزادی افغانستان،

آزموده صلح راولپندی مبتنی بر  استق�ل افغانستان و يا آغاز جنگ دوباره با دشمن معاھدۀ محتويات 

  ؟ پشتونستانخود بخاطرآزادی  مجھز تر ازشده يعنی 

به يک کشور،استق�ل   به ارتباط ميخواھم ،نمايمبيان اين مورد را درنکات ديگريقبل ازاينکه من 

نکتۀ ظريف وناگفته سياست شاه امان هللا از قول داکتر سيد عبدهللا کاظم دانشمند افغانی اشاره کنم که  

رجحان راه حل سياسی ـ « ضمن مقالتی مفصل درمورد استق�ل ودست آوردھای آن  زيرعنوان 

  : چنين نوشته اند» عدم خشونت«سرآغاز سياست 

رين شيوه دفع تھاجم و استي�ی بيگانه در يک کشور و رسيدن به استق�ل و در آنزمان معمولت"

شاه امان هللا غازی برعکس معمول آنوقت راه ديگری را در . آزادی ھمانا راه حل نظامی بود و بس

با آنکه قوای افغانی در جبھه . پيش گرفت که از اقدام نظامی به حيث آغاز يک اقدام سياسی استفاده کرد

 درحال پيشرفت بود و اقوام وزير و مسعود آمادگی خود را برای ادامۀ جھاد عليه انگليس با جنوبی

                                            
 ٢٠١٤ اکست ٢٢،  يک افسر اتريشی از جنگ استق@لشمديد ھایچ:سايت آسمائی،مقالۀ رتبيل آھنگ- ٢٦
 ،٢٠٨ک، ترجمۀ فضل الرحمن فاضل، ص خاطرات ظفر حسن آيب-  ٢٧
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جديت ابراز کردند، ولی چون ھدف اصلی شاه امان هللا اعادۀ استق�ل افغانستان بود و نمی خواست اين 

ر متارکه و آتش ھدف کلی و مھم را تحت الشعاع ديگر مسائل قرار دھد، لذا پيشنھاد انگليسھا را مبنی ب

استرداد استق�ل افغانستان با يک عمليۀ ....ًبس قبول کرد و متعاقبا بسوی مذاکرات سياسی روی آورد

مختصر و کوتاه نظامی  و اما مؤثر نظامی آغاز شد، با يک عمليه سياسی طی سه دوره مذاکرات 

ًاين روش واقعا يک حرکت . ًدوامدار انجام يافت که در آن عصر کاربرد ھمچو شيوه قب� نظير نداشت

ًتازه در جنبش ھای استق�ل طلبی از يوغ استعمار کھن بود که بعدا رھبر آزادی ھند گاندی فقيد اين 

عدم «روش را برای کسب استق�ل ھند از سلطه ديرينه انگليسھا بکار برد و در جھان بنام سياست 

ذار اولی اين روش در جھان يعنی شاه متأسفانه تا امروز ھيچکس از بنيان گ. شھرت يافت» خشونت

٢٨ ."امان هللا غازی نام نبرده و اين افتخار بزرگ در فراموشخانه تاريخ کشور ناپديد گرديده است
   

از عينک غازی خوانندۀ ھوشيار درک کرده ميتواند که ھرگاه به کارکردھای شاه امان هللا 

 به کشف جديدی در سياست شاه امان هللا  دست بيطرفی نگاه شود، ميتوان مثل آقای داکترعبدهللا کاظم

  در  ميتواند ستانيزی  ديده شود، مثل اقایاهش يافت، و اما اگر از عينک بد بينی وسوء  به کارکرد ھای

  و سازش؟ با انگليس ؟ خيانت ،ت�ش ھای تحول طلبانۀ اجتماعی  وفرھنگی وسياسی وی وھمرزمانش

  ببيند ؟

 Sيک سخن امان هللا خاناز جانب مادرن رئيس ھيئت  صلح  راولپندی، علی احمدخا، تعيين ًاو ،

و از گذاشتن لغزش سياسی علی احمدخان را به حساب امان هللا خان  .غير مستند وپوچ وبی معنی است

گيريم  که اين خبط سياسی در قرارداد صلح . کار منطقی و منصفانه يی نيستنمرۀ وی کم کردن،نيز 

آنرا می ، امان هللا خان ستانيزی وامثال اوھيئت افغانی شده بود، آيا به نظرآقای يس  رئراولپندی منظور

   دوباره وارد جنگ با انگليس ميشد؟بايد امضاء نميکرد و

درمورد از دست دادن  خان،احمد  ی برعلی بشمول انتقادات محمودطرزی، اضافیحرف ھا

 ھمين رايز. ستي ن مندي قابل تائیرعمل از نظی ولباشد درست یاز نظرتئورشايد  ،یمناطق سرحد

نه در آن که   گرديد افغانستانسياست بلند پروازانه ، مبنای سياست شاه امان هللا وتمام زمامدارن بعدی 

 .توانست شده نورنديدخط  ی آنسولي قبای ھاني سرزمیزمان ونه بعد از آن تا امروز قادر به آزاد

اين سياست ھرگز به .  بسيار سنگين وجبران ناپذيرگرديده استوافغانستان ازاين ناحيه متحمل خسارات

 به کشور وستني پ برایا ي استق�ل خود وی خط برای خود مردم آنسونکهيا مگر ثمر نخواھد نشست،

از زبان ھيچيک از رھبران پشتون بشمول خان عبدالغفار خان تا امروز .زندي کنند و به پا ختيمادر ن

  از،افغانستان زمامداران  شاھان و. خواھان الحاق خود با افغانستان باشندشنيده نشده است که آنھا

، ھرچه در )١٩٧٨-١٩٧٣(تا داود خان  و  امان هللا   تا شاه )١٨٣٩-١٨٣٦(اميردوست محمدخان

  . راه از دست دادندنيا  سرخود را دری راه به مصرف رساندند، اما ھمگنيتوان داشتند، درا

به جای نفع به ضرر پشتونھای آنسوی خط نۀ زمامداران افغانستان ھوساپشتونستان خواھی 

به خاطر خنثی کردن  ِ! زمونږنغمۀ دا پشتونستانشنيدن پاکستان از ھمان روز  ه وديورند تمام گرديد

 وداعيه پشتونستان، تا توانست به ترويج اس�مگرائی وتکثر مدارس مذھبی درمناطق قبايلی پرداخت 

                                            
  ٢٠١٠ اگست آن@ين،  جرمن افغان افغانستان، استق@ل آوردھای دست ، کاظم عبدهللا داکترسيد -  ٢٨
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و  تمام ت�ش ھاواز اين طريق . ساختس�ميزم را  جاگزين ناسيوناليزم پشتون بنيادگرائی وپان ا

امروز شش حزب راديکال اس�می   .تبليغات افغانستان را برای ايجاد پشتونستان به صفر ضرب کرد

با ھرگونه  در مناطق قبايلی ظھور کرده اند که ھشتاد در صد مردم قبايل را بدنيال خود ميکشند و

تعارض قراردارند و احزاب  پشتونستان خواھی در تقابل و ستگی قومی وپشتونولی وروحيۀ ھمب

عوامی نيشنل پارتی برھبری اسفنديار ولی،  وحزب پشتونخوا نيشل پارتی  : ناسيوناليست پشتون 

برھبری محمودخان اچکزی اجازه ندارند در مناطق قبايل آزاد از ترس بنيادگرايان جمعيت العلمای 

   .طالبان تندرو پشتون دست به فعاليت سياسی بزنندپاکستان و

رؤيای پشتونستان غرق اند که حاضرند برای رسيدن به  برخی از ھموطنان پشتون ما، چنان در
 به ھمين خاطر آنھا از امير عبدالرحمن خان .سرمنزل پشتونستان، افغانستان عزيز را قربانی کنند

 ١٩سيار دشوار ميان دو ابرقدرت استعماری قرن ،کسی که افغانستان موجوده را در شرايط ب

وامان هللا خان را که با . نفرت دارند درچارچوب جغرافيای سياسی تثبيت کرد و از نابودی نجات داد،

کسب استق�ل سياسی، وقار وحيثيت از دست رفته  افغانستان را اعاده نمود و آنرا در صف ملل آزاد 

 مثل داکتر ستانيزی مذمت ميکنند، به اين بھانه که چرا درقرارداد جھان قرارداد، آگاھانه وحساب شده

صلح راولپندی ، استرداد مناطق  قبايلی از قلم افتاده است ؟ حتی يکی ازاين  پشتونستان خواھان 

خان، مينويسد که امير عبدالرحمن » !داخبره خودومره د جګړی نه ده« افراطی،در نوشته خود 

از نظر اين نويسنده،ک�ه يعنی افغانستان  . را از دست داد»  سر«  ،»ک�ه«بخاطربدست آوردن  

اما به نظر من افغانستان وپشتونستان،ھنگام ظھوراميرعبدالرحمن  .به معنی پشتونستان  است» سر«و

خان در صحنۀ سياست، شبيه يک تن واحد اما مريض وزخم خورده بود که براثر تجاوز دوم انگليس 

که اگر ميخواھد کرد استعماربه امير عبدالرحمن خان پيشنھاد .  واز ھم پاشيدن بوددرحال ازميان رفتن

اين تن زخم خورده ، زنده بماند، بايد عمل شود ودر اين عمليات يک پايش قطع گردد، درغير آن اين 

امير عبدالرحمن خان با درک اين مساله که برای بقای اين تن خون . بيمار از ميان ميرود

از دست برود، اين بيماراز مرگ نجات می ) پشتونستان(اگر يک پای آن) نستان موجودهافغا(چکان

  .يابد، پذيرفت تا يک پا را از دست بدھد، وبا يک پای ديگر به زندگی خود ادامه دھد

پشتون که در وطن خواھی ووطن دوستی خود را از ھيچ  من به صفت يک افغان منسوب بقوم   

،از لحاظ خط ديورندسرزمين ھای قبايلی آنسوی ارم ، ميگويم که بدون شبھه پشتون ديگر کمتر نمی شم

توانائی دوباره افغانستان  ،ولی در شرايطی که نژادی وسوابق تاريخی متعلق به افغانستان می باشد

 آنچه دراحتمال آن موجود باشد که ممکن است دشمن  و  را نداشته باشد  سرزمينھاآنبدست آوردن 

حفظ وس�مت  تماميت ارضی  فکردر ميدانم بگويم که بايد نرا نيز  از ما بگيرد، Sزم  ماھست آدست

 را  به خود مردمان آنسوی )پشتونستان(ھای آنسوی خط ديورند سرزمين افغانستان موجوده باشيم و

  .خط بگذاريم  تا خود  سرنوشت خويش را آنطور که  ميخواھند رقم بزنند

ع�وه بردو حزب ناسيوناليست پشتون وشش حزب  نسوی خطپشتونھای آاکنون که بخصوص 

ند و داردر آن مناطق فعال بنام تحريک طالبان پاکستان،پشتون،  يک  گروه سياسی تندرو،اس�می 

 مقابله با ميراث خوار استعمار يعنی پاکستان را بھتر از افغانستان ضعيف در اتتوان رزمی وامکان

رزمند؟ بدبختانه آنھا بجای اينکه برای آزادی بی آزادی واستق�ل خود  براآنان   می بايد.اختيار دارند
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 افغانستان، و در بي خود را در تخری رزمائی وتوانیند، انرژماينکارواستق�ل خود با پاکستان پي

Sسال حضور نيروھای ١٣ آنھا در طول . برندی افغانستان بکار می وشرقی جنوب شرقاتيتصرف و 

نستان ، ھمواره امنيت ما را مختل کرده اند،مکاتب ما را سوختانده و معلمين بين المللی درافغا

صدھا ھزار شاگرد مکاتب در وSيات ھم سرحد با پاکستان از  .وشاگردان را تھديد به مرگ کرده اند

آنھا مراکز صحی ، پل  .يا طالبان افزوده شده اند تعليم وتحصيل محروم گشته درصف لشکر بيکاران و

اده ھا وتاسيسات اقتصادی واجتماعی وفرھنگی افغانستان را تخريب کرده اند و مانع ثبات ھا و ج

آخرين حملۀ آنھا بر يک مجتمع فرھنگی درغزنی در ھفتۀ گذشته  .ودوباره سازی افغانستان شده اند

ده آنھا در واقع جا.ع�وه برتخريب چندين عمارت دولتی ، دوصد تن افغان مفيد را سر به نيست نمود

صاف کنھای استعمار پنجابی ھا اند که دراين اواخر باحم�ت مسلحانه خود در وSيات کنر و نورستان 

و ننگرھار،و بيجا ساختن مردم محل ازخانه وکاشانه شان، زمينه را برای پيش آمدن نيروھای نظامی 

 حکومت ملی پاکستان مساعد ميکنند تا پوسته ھای سرحدی خود را بر پا نمايند و فردا اگر يک

درافغانستان ،عليه تجاوز پاکستان  به سازمان ملل متحد شکايت کند، پاکستان بگويد که پوسته ھای 

  .نظامی ما برخط سرحدی ديورند قراردارند ، نه جای ديگری

تخريب وتوھين به شاه امان هللا، واستق�ل افغانستان، بخاطرسرزمين ھای آنسوی به نظر من، 

ع پاکستان تعبير شود، دفاع از منافضد ملی و خاينانه است  وميتواند در راستای خط ديورند، يک عمل 

 قرارداد صلح ی که امضای وامثال ویزي ستانی آقایري موضع گني بنابر.پشتونستان  قبايلازدفاع نه 

 ی منافع پاکستان مبرمحور شمارد،يمبر ،اين زعيم مترقی وملی امان هللا شاه انتي را خیراولپند

 ميخواھم شند،ي اندی افغانستان موجوده می پرست که به س�مت ارضھنيتمام عناصر ماز  من. دچرخ

به آنھا جواب  نيات شوم شان را افشا نمايند و کنند ویستادگيای ضد ملی ھايري موضع گني برضد چنتا

 .بدھندمناسب  یھا

  قسمت چھارم

  برجغرافيای سياسی افغانستان "بازی بزرگ"اثرات مخرب 

 - انگليس در بين راه  کابل  ونيم ھزارعساکر١٦ و نابودی ١٨٣٩جاوز اول انگليس برافغانستان در ت-١

   ،١٨٤٢ج�ل آباد درجنوری 

 ساله برسرتقسيم آب ھيرمند بين ١٥٠وجنجال ھای ١٨٧٢- ١٨٦٧از دست رفتن سيستان در-٢

  ايران وافغانستان  ،

 پشتونستان مايۀ نزاع بين افغانستان  از دست رفتن مناطق قبايل جنوب شرقی که بعد بنام-٣

  وپاکستان  گرديد ، 

نيز،ھمه نتيجه و  روشان پامير از دست رفتن مرو،پنجده،سرخس،پل خاتون، آق تيپه، شغنان و-٤

  .حاصل بازی بزرگ است

حفظ ھندوستان از خطر احتمالی  ،از نظرانگليسھا،١٩ھدف غائی اين بازی بزرگ  در قرن -
  .ھا رسيدن به آبھای گرم وخارج کردن انگليس از ھندوستان بودروسھا بود، وھدف روس
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کمی به عقب برگرديم وت�ش اين دو ابرقدرت استعماری را موضوع بايد برای درک و اثبات اين 

  . در آسيای ميانه مورد توجه قرار دھيم١٩در دفع يک ديگر در قرن 

ز انگليس ھا نداشتند، در ھمان روس ھا که در بلعيدن زمين و شوق وذوق جھانگيرى دست کمى ا

تحکيم مواضع خود برای مردم پراگندۀ موقعى که انگليس ھا در افغانستان مصروف سرکوبی قيام ھای 

 قشونى را  از اورنبرگ براى تسخير خيوا بسوى آسياى ١٨۴٠در دراز مدت بودند، در زمستان

ر سرما و يخبندان شد و اکثريت آن مرکزى سوق داد، اما اين قشون قبل از رسيدن به منزل مقصود دچا

 روس ھا تمام خان نشين ھای  آسياى ميانه ١٨٧٤ و١٨٦٥و ١٨٥٢و ١٨٤٤تلف گرديد، ولى در سال 

  . را متصرف شده خود را تا کوشک در پشت دروازه ھاى ھرات رسانيدند

وسيه   سدۀ نزدھم  اقدامات تھاجمى ر٧٠ و ٦٠  ه ھای در  دھ:"داکتر زمانیمحقق افغان بقول 

 سرزمين ھاى پھناورى از درياى اورال تا پامير و از درياى خزر تا يافت واى مرکزى ادامه يسآدر 

درين ھنگام تاجيک ھا، قزاقھا، ترکمن ھا قرغيز ھا دولت . کوه ھاى تيانشان را به روسيه ملحق ساختند

شين خيوا، خان نشين خان ن: نداشتند و در آسياى مرکزى تنھا سه دولت فئودالى فرمانروائى ميکرد

 ١٨٦٥در ماه جون .  روس ھا به سرعت شھر ھاى ترکستان را گرفتند.  خوقند و امير نشين بخارا

 با خان نشين خوقند قرارداد ١٨٦٨اى مرکزى تاشکند را اشغال و در ماه جنورى يسآبزرگترين شھر 

ان امپراتور روسيه اع�م خود را زير فرم تجارتى را امضا و در ماه بعد خدايار خان  حاکم خوقند

امير  در ماه مى ھمين سال جنرال کاوفمن  سمرقند را گرفته بطرف  بخارا نزديک ميشد، که. کرد

٢٩."بخارا ناگزير به جنگ خاتمه داده و تحت الحمايگى روسيه را قبول کرد
  

  :از دست رفتن سيستان زمينه ساز جنگ دوم افغان وانگليس

مان هللا،  فقط امير شيرعلی خان باسياست انگليس در افغانستان در ميان اميران قبل از شاه ا

مخالفت ميکرد و از انگليس ھا متنفر بود و در ھيچ صورتی حاضر نميگرديد نمايندگان انگليس را در 

اميرشيرعليخان از « : محقق نامدار انگليس بقول داکتر بليو.شھرھای کابل و ھرات و قندھار بپذيرد
به ھمين خاطر، دولت انگليس »  ٣٠.د وھيچگاه اين تنفر را مخفی نمی داشتانگليسھا متنفر بو

اين  و شدت بخشيد امير  بری را خارج اتخاذ کرد و فشار  در مقابل امير شيرعلی خانی راسياست خشن

  .ميتوانست عملی گرددفشار از سوی ايران 

وبرای تنبيه او يش گرفت   با امير شيرعلی خان در پیوخشن بنا براين دولت انگليس سياست تند 

از طرف دولت ايران عملی ميتوانست د و آن کن امير وارد رفشار خارجی بخواست در اين موقع 

 لھذا Sرد،روی اين دليل اينک موقع مناسب پيدا شده بود که به تقاضای دولت ايران توجه شود . گردد

  :داروسل وزير امور خارجه وقت بريتانيا بدولت ايران اط�ع  د

 ،در مشاجره و نزاعی که طبق اط�ع بين ايران و افغانستان بر سر خاک سيستان روی داده"

  دولت متبوع علياحضرت به ھيچوجه نميتواند در آن مداخله کند بلکه بخود طرفين آن را واگذاشت تا 

                                            
٢٩

  ٢٠١٢اپريل ٢٦ثور ، افغان جرمن آن�ين،ی س ھا قبل از کودتاتوسعه طلبى  رو داکتر زمانی، مقالۀ نگاھى به سوابق سياست -  
٣٠

  ١٤داکتر بليو، نژادھای افغانستان، ص -  
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  "٣١ .١٨٦٤ جان روسل .بزودی شمشير تملک خودشان را ثابت نمايند

 حکومت ھندوستان نيز يک سياست نظير .افغانستانه گليس نسبت باين بود سياست نوين دولت ان

 اين سياست مخصوص سرجان Sرنس فرمانفرمای .اين را راجع با افغانستان در اين سال اتخاذ کرد

  .٣٢ بی اعتنايی بزرگ منشانه : آنھم فقط در دو کلمه خ�صه می شد.ھندوستان بود

 امير شير علی خان بعد از راکهچ. ران نافع بودبدون شک اع�م اين سياست و خط مشی برای اي

 جلوس کند و برای استقرار خود لمرگ پدرش امير دوست محمد خان می خواست بر تحت کاب

 يکی از داخل و ،دو قوه مصروف فرونشاندن اغتشاشات داخلی بود و نيز قادر نبود در عين حال با

 ھند برتانوی نيز در بادی امر سلطنتش ديگرش از خارج زور آزمايی کند و از طرف ديگر حکومت

  . بنابراين نتوانست در اول وھله از منافع افغانستان در خاک سيستان دفاع کند،را برسميت نشناخته بود

را افغانستان تعرض بريتانيا ايمن می ديد و از سوی ديگر دولت ايران که خود را يکطرف از 

 از اين فرصت ط�يی به نفع خود استفاده کرد ل ديد،دچار آشوب وجنگ ميان برادران برای اشغال کاب

بقول پرسی سايکس اين سياست عبارت از اين بود تا نفوذ و قدرت . و سياستش را بطور ثابت ادامه داد

ايران را در سيستان آنقدر اعمال کند که ديگر سکنه اين ايالت بکلی تحت کنترل و نظارت تھران در 

٣٣.آورده شود
  

 سرجان Sرنس فرھا نفرمای ھندوستان در ) ھجری قمری١٢٨٤ ( مي�دی١٨٦٧در اواخر سال 

حاS موقع آن رسيده است که ما به ھمسايه خود افغانستان کمک ھای مادی « :شتلندن پيشنھاد نموده نو

 به ھندوستان می رسد و اين ھنگامی است که ١٨٦٨ جواب اين پيشنھاد در اوايل سال .و معنوی بکنيم

 خان بر مدعيان و مخالفين خود فايق آمده و در کابل امير مستقل افغانستان شده است امير شير علی
٣٤.«  

 ،در اين موقع Sرنس که سياست عدم مداخله در افغانستان را به مقتضای وقت تعقيب می کرد

 دوستانه را با امير بنای مکاتبه  فرمانفرمای تازه وارد.مايو گرفت عوض شد و جای او را Sرد

 در اين تاريخ که امير شيرعلی خان در ايالت کابل بر قرار :گويدميلينسون و را.ی خان گذاشتشيرعل

شده بوده ھيچ نظر موافق با دولت انگليس نداشت چونکه از دولت انگليس ھيچ خوبی نديده بود و 

نمی  انگليس ھا جز منافع خودشان چيز ديگری :سياست بی ثبات ما را ھميشه تنقيد می کرد و می گفت

 انگليس ھا در : اين عبارت را مدام با يک حرارتی اظھار می نمود و ع�وه کرده می گفت.جويند

 ھر کس که در آن موقع دارای اقتدار است دنبال او می .افغانستان ھميشه طرف قوی را می گيرند

ود را در  من ھرگز وقت و عمر خ. طالب دوستی با من اند،دارای اقتدار می دانند روند حال که مرا

  .نھا نمی بندم ه آمذاکره با آنھا تلف نمی کنم و اميد خود را ھم ھيچوقت ب

  فرما نفرمای ھندوستان از موافقت امير شيرعلی خان ، ھمينکه Sرد مايو:می افزايدلينسون ورا

                                            
از )  م ١٩٠٧ - ١٧٩٣(افغانستان و ھند برتانوی ، ٦٨٦ص ، ٣ ج ،محمود،محمود ٥٦٢ص ، ٢چ ، ٢ ج ،تاريخ ايران، پرسی سايکس - ٣١

  .١٦٢ ص ،١٣٦١می علوم افغانستان اصغر حسن بلگرامی ترجمه عبدالوھاب فنايی طبع آکاد
  .٦٦٨ص ، ٣ ج ، مي@دی١٩ تاريخ روابط سياسی ايران و انگليس در قرن - ٣٢
  .٥٦٣ ص ،٢ چ ،٢ ج ، پرسی سايکس تاريخ ايران- ٣٣
  .٨٩٠ص ، ٣ ج ، مي@دی١٩تاريخ روابط سياسی ايران و انگليس در قرن  محمود محمود،- ٣٤
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قرار اين م�قات بماه . مد وسيله م�قات را با او فراھم آوردآ فوری در صدد بر،اط�ع حاصل کرد

فوری وسايل بسيار مجلل و باشکوھی  . ھجری قمری داده شد١٢٨٦ مي�دی برابر سال ١٨٦٩رچ ما

   ٣٥.فراھم شد که در سالھای قبل باين اندازه مفصل نبود و سابقه ھم نداشته است

اندازه يی در سياست وارد شده بود او ھم نظرھای مخصوصی  در اين تاريخ امير شيرعلی خان تا

استقبال و پذيرايی از  .رکورانه پيشنھادھای فرمانفرمای ھندوستان را قبول کندحاضر نبود کووداشت 

ھای طرفين در وھله اول بسيار خوب بود ھمينکه   و م�قات امير افغانستان بسيار مجلل و باشکوه بود

در مقصود عمده  Sردمايوفرما نفرمای ھندوستان اين بود که . وارد مذاکره شدند اخت�فات نظر پيدا شد

. مقابل يک مقرری نقدی ولو مبلغ آن زياد ھم باشد وفاداری امير را نسبت به دولت انگليس بدست آورد

اما در مقابل ھيچ تعھدی را قبول نکند که در آينده يکنوع مسئوليتی برای حکومت ھندوستان ايجاد کند 

 علی خان با مارت و مجبور شوند در آينده ازتجاوز قشون مسلح داخلی يا خارجی عليه امير شير

از طرف ديگر مقصود امير افغانستان از آمدن به ھندوستان و م�قات با . افغانستان جلوگيری کنند

  . فرمانفرمای آن اين بود که تضمينی برای حفظ امارت افغانستان بدست آورد

 يکی اينکه يک عھدنامه :امير شيرعلی خان از فرمانفرمای ھندوستان دو تقاضای مھم داشت

دوم اينکه دولت انگليس فرزند . فاعی عدم تعرض بين دولت انگليس و امارت افغانستان برقرار گرددد

  . بوليعھدی امارت افغانستان بشناسد و تضمين کند راکوچک او موسوم به عبدهللا جان

 اما فرمانفرمای ھندوستان به ھيچوجه حاضر نبود در مقابل تقاضای امير  افغانستان تعھد کتبی 

عبارت ذيل را روی کاغذ ) Sرد دمايو(باSخره پس از چندين جلسه . ھای مالی را د حتی مساعدتبدھ

دولت انگليس اقدامات دشمنان امير « :اين است آن عبارت تعھد. آورده برای اطمينان خاطر به امير داد

و راجع به کمک . را که بر عليه او يا برای تزلزل مقام او باشد با عدم رضايت شديد تلقی خواھد نمود

 البته باص�حديد ،مالی و دادن مھمات جنگی تذکر رفته بود که در اوقات معين تحويل خواھد گرديد

 ،مير شيرعلی خان اطمينان دادا هSرد مايو در تاکيد اين قول و قرار ب» .رئيس حکومت ھندوستان 

در ٣٦.حترام پذيرفته خواھد گرديدای داشته باشد ھميشه آن تقاضا با توجه و اضامير افغانستان ھر تقا

 را بمعنی کمک مسلحانه دولت انگليس بر ضد دشمنان »عدم رضايت شديد«اين تعھد کتبی عبارت 

   ٣٧.امير شيرعلی خان تفسير کرده بدست او دادند

 توسط قشون ھای اعزامی آن کشور از قاين وکرمان  به اشغال بخشی از ١٨٦٧ايران که در سال 

امير شيرعليخان بعد از بازگشت خود از ھندوستان ميخواست با توسل به . ق شده بودايالت سيستان موف

شمشير خاک ھای اشغال شده را از تسلط قشون ايرانی اعاده کند،مپر انگليسھا برطبق معاھدۀ 

پاريس،پای حکميت جلو گذاشتند و براثر اين حکميت بخشی از سيستان برای دايم از پيکر افغانستان 

  .يران تعلق گرفتجدا وبه ا

علت عمده نارضايتی اميراز انگليسھا، حکميت انگليسھا در مسئله تعيين :" داکتر بيلومينويسد که 

اميرشيرعليخان درتعيين سرحد سيستان برانگليسھا اعتماد .سرحد سيستان بين ايران وافغانستان بود
                                            

  .٦٩١ ص ،٣ ج ، مي@دی١٩انگليس در قرن  تاريخ روابط سياسی ايران و - ٣٥
  .٦٩٣ ص ٣مي@دی ج ، ١٩ تالريخ روابط سياسی ايران و انگليس در قرن - ٣٦
 . اين تعھد کتبی را نيز در کتاب خود نقل کرده است یمتن انگليس، ٦٩٤ص ، ٣ لد درجمحمود، محمود- ٣٧
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سيستان را که [نميکرد که انگليسھا کرد، تا منصفانه وظيفه اش را بسر برساند، مگرامير ھرگز فکر 

از زمان احمدشاه تا آن روز جزو قلمروافغانستان بود وايران آنرا بعد از مرگ اميردوست محمدخان و 

دوقسمت کرده وقسمت مھم وبيشتر آنرا به ايران ] در دوره کشمکش برادران اشغال کرده بود

جاوز برتماميت ارضی افغانستان از سوی اميراين فيصله را برضد امنيت قلمروخود دانسته وت.بدھد

اين حکميت که سبک شمردن وبی عزت کردن دولت افغانستان  ،بيلوداکتربگفته .ايران تلقی کرد
  "٣٨ .شمرده ميشد، چنان روابط اميرو انگليس را خراب ساخت که سبب جنگ دوم افغان وانگليس شد

تعلق گرفتن سيستان اصلی به ايران، به ناگفته نبايد گذاشت که تقسيم کردن سيستان  بدو قسمت و 

معنی دوستی با ايران نبود، بلکه ھدف انگليس اين بود تا در آينده اين بخش را که ميتوانست به  قشون 

 مقصود عمده حفظ سرحدات .ھای زياد آذوقه تھيه کند، خود اشغال  وبه قلمرو ھند برتانوی ملحق نمايد

  .  ين ھمه دشمنی واخت�ف بين ايران وافغانستانھندوستان از خطر روسھا بود که سبب ا

گرفتن مرو، . نزديک ميشوند در اين تاريخ انگليسھا تصورميکردند که روسھا به سوی مرو

گرفتن ھرات است وگرفتن ھرات ، گرفتن قندھار وگرفتن قندھار، مقدمۀ حمله به ھندوستان است 

ً پس Sزم بود قب� محل ھای که اھميت نظامی .ودست يافتن به خليج فارس از راه سيستان وبلوچستان

 بسيار آذوقه بدھد بوسايلی در دست خودشان ويا دست نشانده خود شان ھایدارند وميتوانند به قشون

نظر دولت انگليس نيزبرای حفظ خليج فارس و ھندوستان از خطر احتمالی روس تزاری، از .باشد

ی بود و چنانکه بعد خواھيم ديد، ت�ش عمال انگليس ھمان وھله اول به ھمين نقطه يعنی سيستان اصل

  .برای بدست آوردن اين منطقه بعد از اين تاريخ به چه جاھايی ميکشد وچه رسوائی ھايی برپا ميکند

اميرشيرعليخان البته براين حکميت اعتراض نمود وآنرا ردکرد، وسپ سعی  نمود تا روابط خود 

، مکاتبات ٧٠از آغاز دھه  .کاتبات دوستانه را با روسھا  گذاشترا با روسھا استحکام ببخشد و بنای م

ته بود و اين آخرى نسبت به امير افغان روش احتياط آميز گذاشافزايش روبه اميرشيرعليخان و کافمن 

در سنت پطرزبورگ نمايندۀ انگليس در صدد کشف محتويات اين نامه . توأم با مدارا در پيش گرفته بود

ينکه معلوم کردند که نامه ھا حاوى مطالب حسن ھمجوارى بوده اند ، اما شگفتى توأم با ھا برآمد و با ا

انگليس نزديک بود يک بار ديگر در برابر تصميم قاطعى قرار . خشم و تنفر به انگليس ھا دست داد

ولى بزودى متوجه . اجراى کنترول کامل و انحصارى بر افغانستان، بھرقيمتى که تمام شود: بگيرد

  .عف سياست قبلى خود شدند و بھتر دانستند ابتدا از در صلح و مسالمت با امير افغان روبرو شوندض

  :بريتانياى کبير در شرق ٣٩افغانستان پاشنه آشيل

                                            
٣٨

  ١٢٨ -١٢٧دمشرق په آسمان کی دمغرب ستوری، ص ی،ږت  پوھاند-  
٣٩

در افسانه ھاى يونانى آشيل از پھلوانان و جنگجويان تروا است که مادرش از پاشنه پاى او گرفته در آب رودخانه :» پاشنۀ آشيل «-  
و سر انجام باتير زھردار پاريس که به . ستويس فروبرد و در نتيجه روئين تن شد و تنھا پاشنه ھاى او که تر نشده بود، آسيب پذير بود

و افغانستان نقطه ضعف بريتانيا در برابر پيشروى . است» نقطه ضعف«رد از پاى در آمد و در اينجا منظور از پاشنه آشيل پاشنه پايش خو
پيش بينى کرزن سرانجام درست از آب . ّروسھا بسوى ھند بودکه با ھرقدم پيشروى روسھا ، بريتانيا شديدا از خود عکس العمل نشان ميداد

درست يکصد سال پس از دومين ) ١٩٧٩دسامبر (نه فقط بر ھرات ، بلکه بر سراسر خاک افغانستان ھجوم آوردنددر آمد و روسھا باdخره 
 ١٩اما ديگر انگليس در ھند نبود و افغانھا ھمانگونه که انگليس ھا را از سرزمين خويش دوبار درقرن . تجاوز انگليس بر افغانستان

فبرورى (جنگ افزار ھاى وحشت ناک شان با سر افگندگى از مرزھاى کشور خويش بيرون نمودندبيرون رانده بودند، روسھا را نيز با تمام 
١٩٨٩ .(  
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 گ�دستون ١٨٧٣در فبرورى . ٤٠بود» پاشنۀ آشيل بريتانيا درشرق«، افغانستان Sرد کرزن بقول 

Sرد . رک سياست امپراتورى انگلستان ميکوشيد، دادجاى خود را به ديزرائيلى ،کسی که در تح

در لندن شروع به بررسى اقدامات . سالزبرى ، حکمرواى کل ھندوستان شد و ارگيل به کنار رفت

 بيانيه اى حاکى از عدم تجاوز بسرزمين ١٨٧٤بع�وه در مارچ . روسيه در سالھاى گذشته کردند

ه دوماه بعد ژنرال Sماکين به قبايل ترکمن ، خطر را در جانب مرو و ھمچنين اع�مي» ترکمن تکه «

. جدى تر نمايان ساخت و در نوامبر ھمان سال موجب اعتراض شديد وزارت خارجه انگليس گرديد

 S زم بود حدى براى آن قايل شد وS اين روش نمى توانست مدت زيادى ھمچنان ادامه داشته باشد و

پس سالزبرى ابتکار عمل را بدست گرفت و با يک سلسله . وداقل فھميد که حد نھائى بکجا ختم ميش

مراس�ت خصوصى به نارت بروک ، نايب السلطنه ھند توصيه کرد کوشش بخرج دھد تا موافقت امير 

نارت بروک نظر . افغانستان را براى استقرار نمايندگان دولت انگليس در ھرات و قندھار بدست آورد

ّمث� چنانچه روسھا مرو را اشغال . رعايت کرده منتظر فرصت باشدداد بھتر است جانب احتياط را 

کنند، شايد مناسب باشد با امير افغانستان يک قرار داد اتحاد دفاعى بسته شود و جزء شرايط قرارداد 

   ٤١ .گنجانيد ميتوان موضوع استقرار نمايندگان سياسى را

در . وضعيت روبه وخامت گذاشت گورچاکوف ، ١٨٧٥ اپريل ٥با وجود اين نامه رسمى مورخ 

اعليحضرت امپراتور روسيه به ھيچوجه قصد گسترش مرزھاى « : اين نامه بخصوص تاکيد شده بود 

روسيه را از وضع فعلى آن در آسياى مرکزى نه از جانب بخارا و نه ھم از جانب کراسناودسک و 

   ٤٢ ».اترک ندارد

و وزارت خارجه انگليس در . نميشد ى گذاشتهن سخنان دلخوش کننده وقعولى درلندن ديگر به اي

ھرقدر تماي�ت « :  اکتبر ياد داشت متقابلى براى پرنس گورچاکوف فرستاد و طى آن متذکر شد٢٥

دولت روسيه به احتراز از مسئوليت ھاى توسعه ارضى در ابتدا صادقانه باشد، دولت عليا حضرت 

باز ھم حوادثى مشابه و بازھم تجديد .  Sيتغير بداندملکه نميتواند خط سرحد يکنواخت روسيه را ثابت و

نتايجى مشابه روى خواھد داد و دولت عليا حضرت ملکه نميتواند بيش از اين اشغال و جذب مناطقى 

   ٤٣ ».را که ھنوز افغانستان را از خاک روسيه جدا ميسازد، با بى اعتنائى تلقى کند و مربوط بخود نداند

به حکمرانى » Sرد ليتن« استعفا داد و بجاى او حکمران ھند،وک ،نارت بر،١٨٧٥در نوامبر 

ليتن به محض ورود خود موضوع اعزام ھيئت سياسى به کابل و برقرارى . ھند گماشته شده است

  . تماس با امير افغانستان را ، با وجود مخالفت شوراى حکومت ھند ، با جديت ھرچه تمامتر دنبال کرد

 روسھا به پيش روی خود درآسيای ١٨٧۶در سال   وخامت ميرفت،در آن زمان اوضاع روبه

امير افغانستان که می خواست روابط . رساندند) پامير(دريای آموسرچشمۀ ميانه ادامه داده خود را به 

ّدوستانه با ھمسايه شمالی خود بر قرار کند، تقريبا آشکارا با روسيه مذاکراتى انجام ميداد و در 

. ّ�ن جنگ روسيه با ترکيه در ماه اپريل علنا در حال قطع رابطه با اين دولت بودانگلستان پس از اع

                                            
   ١٦٦س در ايران و افغانستان ، ص  رقابت روس و انگلي- ٤٠
٤١

   ٧٠ رقابت روس و انگليس در ايران و افغانستان ، ص -  
٤٢

  ٧١ ھمان اثر، ص -  
٤٣

  ٧١ ھمان اثر، ص -  
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اولين اقدامى که براى شرکت امير افغان در يک کنفرانس به عمل آمد، با عدم موفقيت مواجه شد، با 

م شد بزودى معلو.  نماينده خود را به اين کنفرانس به سم� بفرستدموافقت نمود تاوجود اين اميرافغان 

که امير خواھان انعقاد يک پيمان اتحاد رسمى با انگلستان است ولى او قصد داشت از بحران روابط 

ميان روس و انگليس و ترديد ھاى طوSنى ماموران سابق و تعلل ورزيدن آنھا براى بدست آوردن 

ات انگليس به به ھمين منظور او کوشش ميکرد تا از ورود ھي. بھترين شرايط ممکنه بھره بردارى کند

کابل، يعنى آنچه در سرلوحه بر نامه انگليس ھا بود، جلوگيرى کند تا کنترول سياست خارجى کشورش 

تحت نفوذ انگليس ھا قرار نگيرد و بتواند آزادى عمل خود را حفظ کرده از وضعيت موجود به نحو 

  . شايسته اى استفاده کند

 تشکيل ١٨٧٧سر انجام کنفرانس پشاور در جنوریليتن شرايط پيشنھادى امير افغان را پذيرفت و 

 فوت نماينده براثرمسئله اعزام ھيات انگليسى، ھمانطور که از پيش حدس زده ميشد . شد

در ماه مارچ ، کنفرانس را بدون آنکه نتيجه اى از آن گرفته )  صدراعظمسيدنورمحمدشاه(افغانستان

 ھا موجب قطع روابط دوکشور تا مدت چند ماه اين عدم موفقيت انگليس. شود به حال تعليق درآورد

  . گرديد

در اين زمان روسھا به اين نتيجه رسيده بودند که جنگ با انگلستان اجتناب ناپذير است و بايستى 

روسيه سعى  .در آسيا او را مورد حمله قرار داد تا بتوان در اروپا با شرايط سھلترى باوى کنار آمد

ّ يعنى تھديد ھندوستان را مجددا بکار برد و در اجراى اين ھدف قواى ميکرد بازھم حربه قديمى خود

   ٤٤.  استقرار يافته بود بحرکت آورد»کراسناودسک«بيشمارى را که در 

بريتانيا نيزاز آمادگی ھای نظامی  روسھا بقصد حمله برھند مطلع بودند، چنانکه سفير بريتانيا در 

اکنون :"  وزيرخارجه انگليس Sردسالزبری خبرداد که به١٨٧٨ اپريل ٣٠ترکيه در تلگراف مورخه 

از جمله .  پشاورآماده ميشوند–کاروان يک قشون پنجاه ھزارنفری سربازان روسی به استقامت کابل

اين قشون چھل ھزارنفر آن آماده شده اند وبيست ھزار ديگر به تعقيب آن فرستاده خواھند 

ستند بسياری آنھا از جنوب شرقی اند وصاحب منصابان سربازانی که اکنون جلب شده  و در راه ا.شد

چنانکه گفته ميشود اين کاروان نظامی تا سال اينده به . شان از ميان افسران قفقازی انتخاب ميگردند

بسرکردگی " چير نيايف" تصميم گرفته شده  که جنرال  .  پشاور بحرکت خواھند افتاد–استقامت کابل 

 بتريه کوھی ويک فرقه سواره ۴ بتريه و٣فرقه و۴روان متشکل  از اين کا. اين قشون،موظف شود

   ٤٥ ."خواھد بود

ليتوف را برای تحت فشارگذاشتن اميرشيرعلی اھمين اسناد نشان ميدھند که روسيه جنرال است

خان به کابل فرستاد تا به وی بگويد که روسيه قصد دارد از طريق افغانستان برھند حمله کند وامير 

بور قشون روسی از خاک خوداجازه بدھد و ھرگاه از پذيرفتن تقاضای روسيه سرپيچی بايد به ع

نمايد،آنگاه از عريضۀ امير عبدالرحمن خان به وی خاطرنشان کند که از دولت روسيه طالب کمک 

  .شده تا تخت وتاج پدری خود را از امير شيرعليخان بگيرد

                                            
٤٤

،سند ٩٨-٩۶پشاور، ص ١٣٨۵ی، چاپ، ڼزاگارودنيکووا، ترجمه پشتواز محمدطاھر کا. ن.ت:  لوبه،مدوننی آسياکی لويهځ په من- 
  )١٨٧٨ اپريل ٢۵اوريجنال،٢۴ورق ۶٩٠٢،دوسيه نمبر ١۶ ،ليست٨۴۶ آرشيف تاريخی نظامی روسيه،ذخيره ١۵شماره 

٤٥
  ٩٨ ھمان منبع ، ص -  
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به  کابل مواصلت کرد ومذاکراتی با )  ليتوفجنرال ستا(  نماينده  روسيه ١٨٧٨درنيمۀ جوSی 

اط�عات مھمی شاغاسی شيردل خان قبل از ورود نماينده روسيه بدربار کابل،والی بلخ  .امير انجام داد

. توسط شخص قابل اطمينانی بنام ميرزا ص�ح الدين از تاشکند بدست آورده وبه امير گزارش داده بود

عريضه ای عنوانی  ھا ازسردار عبدالرحمن خان خواسته اند تاشاغاسی به امير نوشته بود که روس

. درآن از دولت تزاربرای پس گرفتن تاج وتخت موروثی خود کمک بخواھد دولت روسيه بنويسد و

و ھدف آمدن ھيئت  شيردلخان به امير گوشزدکرده بود که روسھا برای حمله برھند آمادگی گرفته اند

وافقت  امير راحاصل کند که در صورت ضرورت قشون روسی از روس به دربار کابل اينست تا  م

به اين خواست روسھا موافقت ننمايد، آنھا  خاک افغانستان بقصد حمله برھند عبورکند وھرگاه امير

ً  طبعا .٤٦سردار عبدالرحمن خان را مورد حمايت و استفاده قرارخواھند داد تا برمزارشريف حمله کند

ًمل بود تا بداند که آيا واقعا روسھا أيرعلی خان سخت تکاندھنده وقابل تچنين گزارشی برای امير ش

  چنين توقعی از وی دارنديا خير؟

خبر ورود جنرال ستاليتوف به دربار کابل، وپذيرائی از وی، زمين را در زير پای حکومت ھند 

ر نويل چمبرلين و Sرد ليتن، تصميم به اعزام ھيئتى مرکب از سبرتانوی به تابۀ آتشين مبدل کرد و 

به امير فرستاد، مگر تقاضای خود را  به کابل گرفت وCavagnari ميجر جنرال سرلوئيس کيونارى

 وليعھد شھزاده عبدهللا جان نشسته بود، از جواب دادن به موقع به در غم از دست دادنچون امير

ولى . رات را با خود بردانگليس غافل ماند و پيک اب�غ ورود ھيئت اعزامى انگليس ، پاسخ رد مذاک

 سرحد دار افغانى فيض محمدخان با بسياراحترام مگر ولیّھيئت مذکور قب� بگردنۀ خيبر رسيده بود،

کيوناری نميداشت   اگرآشنائی شخصی با:بطور جدی از عبور آنھا ممانعت کرد و به رئيس ھيئت گفت

ّطبعا اين . چار به بازگشت به پشاور شددر نتيجه ھيئت اعزامى انگليس نا  .ھيئت را به گلوله می بست

اقدام لطمه اى شديد به حيثيت انگلستان وارد آورد و با برگشتن ورق بر اثر دروغھاى روسھا به امير 

  .  را بخود گرفت١٨٣٨افغان، حوادث وضع سال 

 فرستاد که به استناد آن، خطاريه ای به اميرشيرعليخان ا، Sرد ليتن١٨٧٨ نوامبر ٢تاريخ در

ّامبرده بايد در مورد واقعه خيبر رسما معذرت بخواھد و با اعزام مجدد ھيئت انگليس به پشاور ن

 نوامبر ٢٠افغانستان موافقت نمايد و از اين پس انگلستان را دوست و پشتيبان خود بشمارد، ولى تا 

ت تند و خشن يعنى تا آخرين روز مھلت اتمام حجت ھيچگونه پاسخى داده نشد، زيرا لحن اين اتمام حج

و انگليس ھا از سه . بود و امير ھم به پاسخ آن نپرداخت و در نتيجه جنگ دوم انگليس با افغانھا رخداد

  .ُجبھه ،يعنى از جبھه قندھار و از جبھه کرم و از جبھۀ خيبر بر افغانستان حمله کردند

ورؤسای  نوامبر اميرطی فرمانى از عزيمت خود جانب سنت پطرزبورگ  به سران ٢٢روز 

پسرش سرداريعقوبخان را از سران کابل، به خواست وبعد درھمان مجلس اقوام  در دربارکابل خبرداد 

 به اميد کمک اميرشيرعليخاندردھم  دسمبر.  زندان رھا وبه حيث والی کابل به آنھا معرفی کرد

که ريافت دامير  بزودی. به مزارشريف رسيد١٨٧٩و در اول جنوری  روسھا از کابل بيرون رفت،

امير ازغم اين وعده ھاى دروغين يک دولت بزرگ، . روسھا او را به اميد کمک خود فريب داده اند

                                            
 ١٠١، ص ٢٠٠۶ی، چاپ ڼا، ترجمه پشتو ازمحمدطاھرکانی آسيا کی لويه لوبه،تاليف، زاگارودنيکووځ په من- ٤٦
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 سالگی درمزارشريف  ۵۶سال به عمر  ماه فبروری ھمان٢١در  مريض شد و١٨٧٩در اواخر جنوری

  ). م١٨٧٩فبرورى ٢٢( زندگى را پدرود گفت  و در روضه مزار شريف بخاک سپرده شد

  

  :محمديعقوب خان ومعاھدۀ گندمک امير 

انگليسھا پس از آنکه کابل را اشغال کردند، امير محمديعقوب خان پسر بيمار وتازه از بند رھا 

مجبور ساختند در پای معاھده ای امضا بگذارد که متن  او را را از کابل به گندمک بردند و شده امير

 از سوی امير محمد يعقوب ١٨٧٩مي سال٢۶تاريخ  گندمك كه به ۀدر معاھد .آنراخود تھيه کرده بودند

  : خان و كيوناري نماينده ھند برتانوي به امضا رسيد ، در ماده نھم آن چنين آمده است 

حكومت برتانيه شھر . چون بين ھر دو حكومت طبق اين معاھده دوستي برقرار شده است« 

ل قشون برتانوي قرار دارد تخليه كرده ھاي قندھار و ج(ل آباد و ع(قه ھايي را كه اكنون تحت اشغا

به استثناي كرم، پشين و سيبي  كه تحت تسلط و انتظام برتانيه است، اما اين سلطه . و واپس ميسپارد

. دايمي نبوده و ماليات آن بعد از وضع مصارف داخلي ساVنه به امير افغانستان پرداخته خواھد شد

 را كه بين پشاور و ج(ل آباد واقع است ، در دست خود »خيبر«و » ميچني« حكومت برتانيه انتظام 

ميگيرد و ھم انتظام امور رفت و آمد قبايلي را كه در اين دو منطقه تعلق دارند، برتانيه به دست خود 

   ٤٧ ».خواھد داشت

لقات آن متعھد است که در روابط با تع افغانستان و مريام «:ميخواني مگندمکمعاھده ًع(وتا در
 نبندد و س�ح بر ی عھدحکومات ني بوده و با اهي پابند مشوره با حکومت برتانی خارجیحکومت ھا

 بغرض دفاع، سي و اسلحه و پول انگلی امداد نظامی خارجۀضد شان نبردارد و در صورت حمل
٤٨»... مناسب داند، استعمال خواھد شدسي انگلکهيطور

 

حصار کابل   برباV وحومه دم کابلاما شش ماه بعد از تجاوز دوم انگليس برافغانستان مر

 از آنسواز ھرات .يورش بردند وکيوناری سفير انگليس را با تمام محافظين وی در آتش سوختند

انگليسھا را در جنگ ميوند بسختی ١٨٨٠،سردار ايوب خان پسر امير شيرعليخان ، در اوايل جوVی 

  .شکست داد وقندھار را درمحاصره گرفت

  

  :ن وپذيرفتن  شرايط انگليسامير عبدالرحمن خا

ھنگامی که وضع در افغانستان براثر دومين تجاوز انگليس رو به وخامت نھاده بود، 

مشک(ت را با  سردارعبدالرحمن خان از تاشکند به عزم شرکت در جھاد مردم افغانستان کمر بست و

خود چاريکار شد و وارد ھوادار خودتدبير از سر راھش پس کرد و با نيروھای شجاعت وپنجۀ  سر

 تصميم گريفن نمايندۀ سياسی انگليس به م(قات او رفت و ، در اينجا.را پادشاه افغانستان اع(ن نمود

  :حکومت ھند برتانوی را به وی روشن ساخت که 

در باب مملکت افغانستان به من امر شده است اظھار بدارم که تمام وVيت قندھار به حکمران " 

عليھذا . ير از محاVت پشين وسيبی که به تصرف خود دولت انگليس خواھد بودمستقلی تفويض شده غ

                                            
٤٧

  ۶١١، ص١ غبار، در مسيرتاريخ، ج-  
٤٨

  ۶١١، ص١ غبار، در مسيرتاريخ، ج-  
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منظور (ل و در باب قراردادی که با امير محمد يعقوب خان داده است ئدولت انگليس دراين مسا

با اين مستثناآت دولت انگليس مايل است . نميتواند تجديد مذاکراتی با شما بنمايد) معاھده گندمک است

ًر کامل و مبسوط خود را بر افغانستان چنانکه قب( امرای خانوادۀ شما داشته اند، مستحکم شما اقتدا

  "  ٤٩.نمائيد

  

  :گريفن ع�وه کرد

فرمانفرمای ھندوستان بمن اجازه داده اند به شما اظھار بدارم از آنجائی که دولت انگليس قبول "

و نيز دولت ايران و دولت روس قول داده نميکند دول خارجه در افغانستان حسن مداخله داشته باشند 

اند که از مداخله نمودن در امور افغانستان احتراز نمايند، واضح است که حضرت واVی شما 

     ٥٠ ..."نميتوانيد غير از دولت انگليس با ديگر دولت خارجه روابط پوليتيکی داشته باشيد

 قندھار است و خودش با بقيه سپاه گريفن در ھمين ديدار اظھار ميکند که جنرال رابرتس عازم

اميرکه ديد . خود عازم پشاور ميگردد و از امير ميخواھد به کابل آمده زمام امور را بدست گيرد

انگليسھا از در مذاکره و مصالحه پيش آمده و آمادگی خود را برای تسليمی تخت سلطنت به او و 

دا چنين چيزی را ميخواست، شرايط انگليس را خروج خود از افغانستان اع(م ميدارند، او ھم که از خ

مبنی برقبول معاھدۀ گندمک ومشورت با انگليس درامور خارجی، از چاريکار به کابل رفت و در 

يک م(قات پانزده دقيقه ئی از نمايندۀ انگليس گريفن تقاضا نمود تا سی عراده توپ موجود در 

 لک روپيه ميشد ١٩ از مردم گرفته بودند و بالغ به شيرپور را با پولی که انگليسھا به عنوان ماليات

گريفن اين . به او تسليم نمايند و نيز قلعه ھای که انگليسھا در شيرپور ساخته بودند، تخريب نکنند

 ١٢٩٧ًخواھش امير را قبول نموده  و متعاقبا با بقيه سربازان و افسران خود در اوايل رمضان 

  ٥١ .ور شدعازم پشا) ١٨٨٠نيمه اگست (ھجری 

  : روسھا جانباز اشغال مرو، پنجده  و پامير

  روسھا که ديدند انگليس ھا از آنھا جلو افتاده اند و با تحميل معاھدۀ گندمک بخش ھايی از پيکر 

 با اعزام قوتھای نظامی خود مرو، سرخس و ١٨٨٤افغانستان را متصرف شده اند، آنھا نيز در سال 

ھنوز اميرعبدالرحمن خان در داخل افغانستان مصروف چون  .نمودندپل خاتون و قزل تيپه را اشغال 

 روسھا بار ديگر دست تخطی  دراز ،بود مرکز گريز مخالفان وسرکشان وميران وخوانين جنگ با

ی  پس از  نبرد  و آق تيپه، چمن بيد و چشمۀ سليم حمله کردند وپنجده بر ١٨٨۵ سالدرکردند و 

امپراتوری تزاری ملحق  به قلمرو ازان افغانی خارج ساختند وتصرف سرب کوتاه، اما خونين از

  .نمودند

دو ابر قدرت وقت به حالت تيارسی در آمدند ولی بعد از   با اشغال پنجده نيروھای نظامی ھر"

پنجده مدت کوتاھی وارد نوعی از سازش و مصالحه شدند، بدين معنی که روسھا خواھان اشغال واحه 

 بدون اينکه پای ھيچ ،دکرد ناشغال پنجده، روسھا بسنده خواھ عتقد بودند که بابودند و برتانوی ھا م
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  ٢٠٠، ص ١تاج التواريخ،ج-  
٥٠

  ٢٠٤ -٢٠٣، ص ١تاج التواريخ،ج-  
٥١

  ٢٠٤تاج التوارخ، ص-  
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 برتانيه با ھم توافق نمودند که ھرکدام – کميسيون مشترک تحديد سرحدی روسيه . باشد بينافغانی در

مبنای ھمين توافق بود که سرحد  بر.  داشته باشددرا در اختيار خو  خويشۀساحات متصرفه موجود

 بدين .شمال افغانستان خط کشی شد و دريای آمو منحيث خط سرحدی افغانستان شناخته شددايمی 

بخش دوم منازعه . ترتيب افغانستان قسمت ھای زياد خاک خود به خصوص پنجده را از دست داد

انگليس ھا . سرحدی زمان اميرعبدالرحمن خان در دھليز سرحدی واخان به وقوع پيوست

 دور افتاده را که محل آمد ۀزير فشار ھای شديد قرار دادند تا استق(ل اين ناحياميرعبدالرحمن خان را 

ديد سرحدی ح ديگر نداشت مگر اينکه به تصميم کميسيون تۀرفت قرغز ھا بود بپذيرد، امير چار و

چين تا (  است  ھمسرحدچينبا  شمالی کشور تن در دھد که ۀ برتانيه پيرامون دورترين نقط–روسيه 

  ٥٢»). اين نقطه را منحيث نقطه سرحدی به رسميت نه می شناخت١٩۶۴سال 

ارزش اين . است ارتفاعات پاميرافغانستان يكي از ساحات مرتفع، و صعب العبور بدخشان 

از  منطقه ھنگامي مورد توجه قرار گرفت كه از يک طرف چين بر تركستان شرقي دست يافت و

مبداء رود آمو وسعت بخشيد و از جانبی ھم  تزاري حدود متصرفاتش را تا ۀطرف ديگر روسي

دھه ھفتاد قرن (اين انكشافات، از زمان اوج بازی بزرگ . رفتند  چترال پيشۀانگليسھا درھند تا منطق

حکومت ھند برتانوي كسب   مورد منازعه ميان روسيه تزاري وۀصفت يك مساله ببعد، ب) نزدھم

  .اھميت كرد

ير قناعت نکردند، بلکه در سالھای بعد برای اشغال مناطق روسھا تنھا به اشغال ارتفاعات پام

دولت روس، .  . . "خان ميگويد امير عبدالرحمن .شغنان پامير نيز اشکال تراشی ميکردند روشان و

فصل  به جھت قطع و. شغنان، مشغول فراھم آوردن اشکاVت برای من بود در باب وVيت روشان و

 به کابل دعوت »دوراند مارتيمور سر«ه سفارتی را به رياست زحمات بود ک تمام ھمين مناقشات و

   ٥٣."نمودم

امير متذکر ميشود که روسھا در نظر داشتند مرغاب را نيز متصرف شوند، و ميدانستم که اگر 

روس ھا را به کار خود شان واگذارم، شھر به شھر را پشت سرھم گرفته و به عساکر من که در 

ند نمود و آنوقت جلوگيری از آنھا اشکال دارد، ولی خوشبختانه اين سرحدات می باشند حمله خواھ

مرتبه مامورين افغانستان، چنان درسی به روسھا آموختند که ھميشه نميتوانند به ميل خود شان رفتار 

جنرال سيد شاه خان با آتش فشانی زياد عساکر خود جواب توپ روسھا را داد، روس ھا ھمين . نمايند

اين . زھای من آماده کارند و اين دفعه بازيچه نيستند، عقب نشسته فتح را به افغانھا دادندکه ديدند سربا

فتح بر شئونات لشکر افغانی خيلی افزود و از آن وقت معلوم ميشود روسھا تخطيات خود را در خاک 

  ٥٤ .زد و خورد طرفين بود] نتيجۀ[افغانستان موقوف نموده اند و اين اتفاق آخرين،

 به تزار يسانگل  تلگرام تھديد آميز ملکۀارسالوفتن بازی بزرگ، روسيه وانگليس باشدت گر

دارى نموده حاضر شدند   بيشتر به خاک افغانستان خودپيشروی تجاوز و روسى از قشونروس، 

مذاکراتى که   به . ين سرحد شمال غربى افغانستان به لندن بفرستندينمايندۀ خود را براى مذاکرات تع

                                            
٥٢

  ٢٠١١روری خان، امير آھنين، افغان جرمن آن@ين، فب رحمت آريا، اميرعبدالرحمن-  
٥٣

  ٤١٨، ص ٢ تاج التواريخ، ج-  
٥٤

  ٢٧١، ص ٢ تاج التواريخ، ج-  
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تا  شمالی بين ھند بريتانوی و روسيه تزاری  انجاميد و به اساس آن خط سرحدى ١٨٨٧سال قرارداد 

  . تثبيت وع(مه گزاری شد، و دولت روس در داخل سرحدات جديد خود  متوقف گرديد١٨٨٧

 

   :١٨٩٣معاھدۀ ديورند درتحميل 

ات افغانستان سرحد انگليسھا قبل از امضای معاھدۀ ديورند، اوضاع را به نفع خود در طول 

 .مغشوش ساختند و باعث خون ريزی ھای بسياری بين مردم سرحد گرديدند

حکومت ھندوستان در موقع بسيار نازکی، يعنی ھنگامی که : اميرعبدالرحمن خان ميگويد

ھزاره جات به شورش برخاسته بود و اين شورش ھر روز دامنه دار تر ميگرديد و خوف شورش 

شانی من شده بود، در چنين موقعی کمکی که از ھندوستان بمن رسيد عمومی در مملکت باعث پري

  : التيماتومی بود به اين مضمون که

دولت ھندوستان نميتواند به جھت وعده ھای مبھم  و نامعلوم شما برای دعوت نمودن «
 سفارت انگليس به کابل، انتظار بکشد، لھذا dرد رابرتس سپھساdر ھندوستان با لشکر زيادی جھت

   ."محافظت او به کابل فرستاده ميشود

من در اين وقت مشغول جنگ با ھزاره ھا بودم و ميدانستم : امير به ھمين ارتباط متذکر ميشود

که مردم افغانستان از جنرال رابرتس خاطرۀ خوشی ندارند و می ترسيدم که آمدن جنرال رابرتس با 

 شخص نظامی است و با شخص نظامی به لشکر زياد برايم درد سر آفرين شود و از طرفی  چون

توافق رسيدن خالی از اشکال نيست، پس بھتر دانستم که برای انجام مذاکرات سرحدی با شخص 

ًفورا مراسله يی به ويسرا نوشتم و درآن تذکر دادم که ] بجواب التيماتوم ويسرا. [دپلوماتی مواجه باشم

به م(قات ) ن انگليسی در ماشين خانه کابليکی از مستخدمي" (Sir Salter Pyne"سرسالتر پاين

شما می آيد تا در باب سفارت مذکور ترتيبات Vزم را صورت بدھد و درعين حال از فرمانفرما 

مقصود من از . خواھش نمودم تا نقشه ای را که خطوط سرحدی را مشخص ميکند برايم بفرستد

 دراين باب اقدامات بزرگی به عمل ارسال اين مراسله اين بود که حکومت ھندوستان را نگذارم

  ٥٥ .بياورد

شغنان، مشغول فراھم   دولت روس، در باب وVيت روشان و،ع(وه براين: "امير ميگويد

زحمات بود که سفارتی را  فصل تمام ھمين مناقشات و به جھت قطع و. آوردن اشکاVت برای من بود

شمال شرقی نگليسی نخست مسئلۀ سرحد ھيئت ا.به رياست سرمارتيموردورند به کابل دعوت نمودم

ًافغانستان با روسيه را پيش کشيد و اظھار داشت که چون دو دولت روس و انگليس قب( به موافقه 

در اين قسمت سرحد شمالی افغانستان شناخته شود، امير بايد ) آموی عليا(رسيده اند که رودخانۀ پنج 

امير اظھار داشت درصورتيکه . د دارد، تخليه کندمناطقی را که در شمال رودخانۀ پنج در تصرف خو

. روسھا مناطق درواز واقع در سمت چپ رودخانه آمو را به افغانستان تسليم کنند آنرا قبول ميکند

روسھا سه .  تسجيل يافت١٩٩٣ نومبر ١٢ديورند اين شرط را پذيرفت و موضوع توسط موافقتنامۀ 

ًن از مضافات درواز، روشان و شغنان بدخشان که قب(  مواضع تنگی، کوفا، واھا١٨٩٦سال بعد در 

سپس ھيئت موضوع تعيين سرحد بين افغانستان وھند . ٥٦غصب کرده بودند به افغانستان مسترد نمودند

                                            
٥٥

  ٤١٦-٤١٥، ص٢ تاج التواريخ، ج-  
٥٦

  ٦٨٠،٦٩١ غبار،افغانستان درمسير تاريخ، ص-  
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 ١٢نتيجۀ مذاکرات که با کندی و بدگمانی پيش ميرفت سرانجام به موافقنامۀ مورخ . را مطرح ساخت

 افغانستان از واخان تا سرحد ايران انجاميد که بنام خط ديورند نومبر در مورد سرحد شرقی و جنوبی

بموجب اين موافقت نامه امير از مناطق سوات،باجور، چترال، وزيرستان وچمن صرف . شھرت يافت

نظرکرد و در مقابل تصديق انگليس را در مورد اينکه درۀ کنر تا اسمار وع(قۀ برمل در وزيرستان 

طرفين موافقت نمودند تا حد بخشی در خود محل توسط ھيئت . دست آوردجزء افغانستان می باشد ب

در برابر اين گذشت ھای امير، حکومت انگليس حاضر گرديد کمک خود . ھای مختلط صورت بگيرد

  . لک روپيه در سال باV ببرد١٨ لک به ١٢به امير را از 

با آنکه در وتان تجاوز کردند  برافغانس١٩انگليس ھا دوبار درقرن خ�صه چنانکه شرح داده شد، 

ھردو تجاوز خود، انگليسھا سرانجام براثر مقاومت وجانبازی مردم افغانستان مجبور به ترک اين 

  .کشور شدند، اما در ھردو مرتبه دست خالی از افغانستان برنگشتند

کابل در مرتبۀ اول،تمام سرزمين ھای افغانستان را که شاه شجاع قبل از رسيدن به تخت سلطنت 
شاور، ملتان،ديره پکشمير،  : به سيکھا واگذار شده بود، مانند١٨٣٨، بموجب معاھده اتحادمثلث در 

  .برای دايم از افغانستان جدا و درتصرف انگليس باقی ماند،جات وغيره 

 با اميرمحمديعقوب خان ، سرزمين ھای ١٨٧٩ ودر مرتبۀ دوم، براثر معاھدۀ گندمک درمی 
 باشگل، وزيرستان،دارو وچاگی،به شمول کويته وچمن در ،چترال باجور، وات،کرم،س پشين، سيبی،

 با امير عبدالرحمن خان برآن جدائی مھرتائيد ١٩٩٣در قرارداد نومبر  دست انگليس ھا باقی ماند و
  .زده شد

 ١٩اکنون بايد خطاب به آقای ستانيزی بگويم که متاسفانه شما از تاريخ کشور ومنطقه در قرن 

ً دقيقی نداريد، واS حتما می دانستيد که اشغال سرزمين ھای قبايل  آنسوی خط ديورند، اط�ع

 واز دست مرو،سرخس،پل خاتون، آق تيپه،شغنان و روشان پاميرپنجده،: ونيزآنسوی امودريا، مثل

بازی "رفتن نيمی از سيستان در غرب کشور،نتيجه رقابت بين دو قدرت استعماری روس وانگليس در
 ديورند ايجاد کمربند دفاعی برای ھند  است که ھدف عمده انگليس ازمعاھدات گندمک وبعد"بزرگ

  .برتانوی در برابر خطر احتمالی روسيه بود

ھدف من از شرح اين ھمه وقايع و نشان دادن اين ھمه تخطی ھا و تجاوزات واشغالگريھای 
افغانستان  از لحاظ نظامی و ، اين است تا ثابت کنم که دولت ھای ١٩دول استعماری  در قرن 

اقتصادی وسياسی توان مقابله و جنگ ھای منظم را با قدرت ھای استعماری نداشتند،ورنه می بايد 
تا اکنون ھم در برابر ھمسايه ھای قوی تر از خود  سرزمين ھای از دست رفته را اعاده ميکردند و

دی توان تحميل خواسته ھای جانب ندارد، بنابرين نه علی احمدخان رئيس ھيات مذاکرات راولپن
نه محمودطرزی وزيرخارجه در  افغانی، جھت اعاده سرزمين ھای انسوی خط ديورند را داشت، و

ادعای آقای ستانيزی ولو از روی تفتين . نه پس ازآن تا امروز مذاکرات دوسالۀ خود با انگليسھا و
  .ھم نباشد، از لحاظ عملی به اندازه پشيزی اھميت ندارد
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ايد خود را با واقعيت ھای جھان پيرامون آشنا ساخت  و توان علمی و مالی و نظامی وسياسی  ب

خود را با توانائی ھای نظامی وعلمی وسياسی ديگران به مقايسه گرفت وآنگاه درست وبجا سخن زد، 

 .تا به اصط�ح بيجا پورته نشود وخود را مسخرۀ جھانيان جلوه ندھيم

است که از سوی قدرتھای سھيم در بازی بزرگ، به بھانه ھای مختلف ودر افغانستان دوقرن تمام  

اوقات متفاوت، مورد ظلم وتجاوز قرار گرفته است وضربات مھلک  را متحمل شده و پيکرش سخت 

ھرکه خود را فرزند شيرپاک اين وطن ميشمارد، بايد در التيام زخمھای اين  .زخمی وخون چکان است

 وساير کشورھای ھای نظام ھای ايدئولوژيک،  مادر شريف ، توسط بمباردماناين. مادر پير بپردازد

ميليونھا انسان اين وطن مجبور به ترک وطن شده  .  ھمه دار وندار خود را از دست داده استمتجاوز

ومعلول و عضواز اعضای بدن خود را از دست داده اند وبار دوش يا کشته شده وميليونھای ديگر 

 ھر روز با خطر عمليات انتحاری  ھابدبختی با وجود اين ھمه مصيبت ھا و. شده اندجامعه فقيرخود 

، حيات خود را از دست شورشیطالبان و انفجار مين ھای کنار جاده و يا حم�ت نيروھای 

ميدھند،ھزاران کودک يتيم از گرسنگی برای پيدا کردن يک لقمه نان زباله دانی ھا را می پالند، 

 بيکاری  وفقر جانسوز،حيات خود را در بدل پول ناچيزی به افراط گرايان انتحاری ھزاران جوان از

ًميفروشند تا اق� برای چند صباحی  نان خانواده خود را تھيه کرده باشند، ولی جناب ستانيزی بجای 

ه نشان دادن راه نجات به اين نسل ھای جنگ زده، نامردانه برتاريخ وافتخارات اين ملت شکيبا ، حمل

ھای پوچ خود  روزجشن ملی آنھا را به تمسخر ميگرد ويگانه ناجی کشوررا که جز  ميکند و با اتھام

سر افرازی وتعالی اين وطن آرزويی نداشت،خاين ميشمارد، وميخواھد ريشۀ احساس ملی وآزادگی را 

شادمانی ھرکس بنام جشن استق�ل «ومثال می آورد که .  و دماغ فرزندان کشور  بخشکاندوجوددر 

اين مثال،فقط ميتواند از يک مغز گنده وپک » !کند، مثل اينست که به عروسی مادر خود برقصد

ميگذارم به بحث اينده » مادر«تراوش کند، نه از دماغ يک دانشمند، جواب اين بی حرمتی او را به 

ولی برای خوشی ًوعجالتا به حال چنين کسی  که از پول بيوه زن اين ملت به درجۀ دکترا نايل شده 

 چيزی بيش ندارم که  وتنفرخودجز تاسفدشمنان اين مردم، تيشه بريشۀ اين ملت صبور وغيورميزند،

  .تقديم کنم

  قسمت پنجم

 توھين بزرگ به مقام مادر، به مقام استق@ل 

  : ومقام شاه امان هللا درگفتار داکتر ستانيزی

  ...) يخته و بی پايه بر غازی امان هللا خان،حم�ت لجام گس(آقای داکتر زمانی در مقالۀ اخير خود

به نکتۀ از سخنرانی ستانيزی اشاره ميکند که بيانگر نفرت شديد او نسبت استق�ل کشور ومقام مادر 

آنانی که در جشن استرداد استق@ل افغانستان شرکت ميکنند،مثل کسانی « :ستانيزی گفته است. است
٥٧».صنداند که درمراسم عروسی مادر خود ميرق

  

                                            
  ٢٠١٤تمبرپس ،افغان جرمن آن@ين حم@ت لجام گسيخته و بی پايه بر غازی امان هللا خان، محصل استق@ل افغانستان،داکتر زمانی،- ٥٧

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/zamani_abr_hamalat-lujam-gusekhta.pdf 
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ازين مثال پوچ وطف�نه داکترستانيزی معلوم ميشود که اوآنقدر ازجشن استرداد استق�ل 

نميدانم اين داکتر از آقائی وباداری انگليس . کشورنفرت دارد که Sرنس انگليس از امان هللا خان داشت

رترجيح ميدھد و برافغانستان چی ديده  که اکنون افسوس آنرا ميخورد وغ�می او را براستق�ل کشو

  تنفر خود را از جشن استق�ل، به مثابۀ رقصيدن در عروسی مادر خود  نابجا ميشمارد ؟؟؟

اکنون من براين مثال بی معنای داکتر ستانيزی مکث ميکنم واندکی آنرا ميشگافم تا ديده شود که 

ديدش نسبت وی درچی کشوری زندگی ميکند،ودرچی مرحله يی از رشد فکری قراردارد، وچرا طرز 

در کشوری که . داکترستانيزی در امريکا زندگی ميکند. به زن با طرز ديد يک طالب فرقی ندارد

کشوری که حامی حقوق بشر ومقر سازمان ملل . بزرگترين و بھترين دموکراسی در آن حکمفرماست

متحد است، کشوری که در آن زن و مرد از حقوق و مزايای مساوی در زندگی برخوردارند 

ھيچکسی را برکسی ديگر از لحاظ جنسيت، رنگ، دين،عقيده وانديشه ھای سياسی، برتری وامتيازی و

ًنيست،  واگر احيانا کسی در برابر ديگری عملی را مرتکب شود که  از آن بوی تبعيض به مشام 

نده، با ًبرسد، برطبق قوانين آنکشور جدا مورد مواخذه و مجازات قرار ميگيرد،اما اين داکتر خدا شرما

وجوديکه در امريکا، زندگی ميکند ونه تنھا زندگی ميکند، که در آنجا از تحصي�ت عالی تا درجۀ 

ًدکترا برخوردار شده وع�وتا در يکی از پوھنتونھای آنکشور تدريس ھم ميکند ، اما با تاسف بايد گفت 

 شخصيت وی ھيچ اثری  که اين تحصيل و اين تدريس وزندگی کردن در آن ديار برابری وآزادگی، در

وارد نکرده و جناب ھمچنانکه بوده، تا ھنوز درگل مانده و درخندق قبيله  وطرز ديد عھد پدر ساSری 

آنانی :اين عقب ماندگی فکری  داکتر ستانيزی از سخنانی استنباط ميشود که ميگويد. دست و پا ميزند
ثل اينست که در عروسی مادر خود م«که در جشن استرداد استق@ل افغانستان شادمانی ميکنند،

  ؟؟؟؟»برقصند

چرا اين داکتر الھيات واسطوره ھا، چنين سخنی را، از فراز برج دموکراسی جھان ميزند؟ برای 

ھنوز زندگی درشھرھای زيبا و با . اينکه او ھنوز پيله وار،از Sک وپوستۀ قبيله بيرون نيامده است

يز و دست آوردھای عظيم تکنالوجی پيشرفته  درکنار  صفای غرب و ديدن اختراعات علمی حيرت انگ

دموکراسی   وآزادی بيان وعقيده که منجر به برابری حقوقی  زن ومردم شده وھردو جنس را قادر به 

کار مشترک و اقتصاد شگوفان و پيشرفت در عرصه ھای مختلف  کرده است، در مغز متحجر 

ديل کردن پاSنش ،تاثيری وارد نکرده است و فکر وسنگگ شدۀ اين داکتر مقيم خندق قبيله، جز تب

ميکند که اگر درديدگاه اش نسبت به زن و مادرش  تغييری ايجاد گردد، مبادا افسار وی  از دمب قبيله 

بنابرين  مثال زدن آقای داکتر، ناشی از ذھنيت قبيلوی و رسوبات ته ماندۀ تفکر پدر . قطع گردد

  .ساSری  وی می باشد

زن اگر يک . يله، زن نه تنھا برابر مرد ارزش ندارد که حتی انسان ھم شمرده نميشوددر نظام قب

ھفته بعد از عروسی خود ، شوھرش  را از دست بدھد ، ھرگز حق انتخاب شوھر دومی را ندارد، بايد 

منتظر تصميم بزرگ خانواده بماند و اگر بزرگ خانواده ،وی را به پسری دو يا سه ساله ديگر خود 

.  سال ديگر صبر کند تا آن پسرک بزرگ شود و بعد زندگی را آغاز نمايد٢٠-  ١٥د ، آن زن  بايد بدھ

ُدر فرھنگ قبيله زن موجود بی اراده و بی حقی است که بايد شب و روز  درخدمت خسر وخشوی و  ُ

   ًبرادران و خواھران شوھر قرار داشته باشد و اص� در فکرخود و زندگی خود وخواسته ھای خود
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  .نباشد

از نظراين داکترالھيات واسطوره ھا، شادمانی کردن و رقصيدن در محفل عروسی مادر، يک 

اما اگر رقص . عمل بسيار زشت و خجالت آور است که او را در اننظار ديگران بی عزت جلوه ميدھد

 جائی درھمان. و پايکوبی در عروسی پدری باشد که صاحب چھار زن و ده ھا فرزند است،عيبی ندارد

که ستانيزی زندگی  ميکند، بدون شک ھر شب ده ھا  محفل عروسی مادرانی برگزار ميگردد، که 

دختران و پسران شان، در آن به رقص وشادمانی می پردازند، ونه تنھا که ھيچ جای شرم وخجالتی 

سلم مادر زيرا که آنرا حق م. برای خود و مادران خود نمی بينند، بلکه به آن ارج وحرمت ميگزارند

  .خود، به حيث يک انسان ميدانند،که حق تمتع و لذت بردن از زندگی شخصی خود را دارد

جنگ يا راکت پرانی : ً  اصوS چرا مادری که شوھر ندارد و يا شوھر خود را  به دSيل مختلفی 

سی نکند ؟ ويا انفجارمين ھا يا تصادم  موتر و يا ترور وغيره حوادث  از دست داده است ، دوباه عرو

چرا نبايد مادری که از دست شوھر معتاد  ونيمه ديوانۀ خود ھر روز در برابر چشم فرزندانش لت 

وکوب ميشود و مجبور به گرفتن ط�ق خود شده است، دوباره عروسی نکند و بقيه زندگی را 

  درکنارمرد مناسب خود،در فضای آرامش وآسايش سپری نکند؟ 

سی  مادری از تبار پشتون ،آنھم از پشتونھای لوگر اشتراک من خود درسويدن در محفل عرو

 ساله، با مرد ديگری ازدواج کرد و ھمان فرزندان در ٢٤ و٢٠داشته ام که با وجود داشتن فرزندان 

محفل عروسی مادر خويش، از مھمانان پذيرائی نموده اند و بعد ھم به رقص و پايکوبی پرداخته اند، 

. فل اين عمل فرزندان ويا مادر شان را به ديدۀ تحقير و توھين ديده باشندبدون آنکه کسی از اھل مح

ھمينطور ،درھمين شھر ما، مادر ديگری را می شناسم که سالھا گردانندۀ يک راديو بود ، اما بنابر 

 سال بعد با يک وکيل پارلمان افغانستان  ازدواج کرد و پسر ٦-٥مشک�ت زندگی از شوھر جدا شد، و 

ھيجکسی به .  ساله اش درمحفل عروسی مادر شان با رقص و پايکوبی پرداخته بودند٢٢ و ٢٠ودختر 

عروسی آن مادر و رقص دختر وپسر آن به ديدۀ تحقير و تمسخر مثل اقای ستانيزی نمی ديد و نبايد ھم 

  .ببيند

 زن  به حقوق وارزشني تنھا که توھ،نهی مادران و فرزندانني به چنیزيطعنه زدن داکتر ستان

 یزي نه چ ،ميباشد لهي  در Sک قبدنيخز  وی سنگواره بودن مغز و،ی از عقب ماندگحاکیاست، بلکه 

 من آنچه از گفتار داکتر ستانيزی برداشت کردم،بيان نمودم، اگر خانم ھا ومادران . رانيباSتر ازا

 .دچيزی ديگری ازاين طرز ديد داکتر ستانيزی برداشت کرده باشند، خود بھتر دانن

  که چنين اتھامی به او ميزند،  به وطن خود خيانت نکرده، وھرھرگزشاه امان هللا  

 :استخاين خودش 

يکی ازاتھامات بی بنباد داکتر ستانيزی در مصاحبه اش اين بود که خاک ھای آنسوی خط ديورند 

دروغ ، (ه بودندرا پدر وپدر ک�ن امير امان هللا خان ، به انگليس ھا در بدل مستمری به اجاره داد

 با امضای قرار داد راولپندی، خاک افغانستان را برای امان هللا خانولی ) براساس کدام معاھده ؟

  )بازھم دروغ؟؟؟( ھميشه فروخت؟؟؟ 
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سخن بی اساس را تا کنون نه مورخين افغانی ونه ھيچ مورخ خارجی تائيد نکرده  يک چنين

رحد، تا آخرين روز حيات خود، يکی از طرفداران جدی ، رھبرمبارز قبايل سخان عبدالغفار خان.اند

شاه امان هللا بود، و او را به عنوان يگانه شاه حامی افغانھا ميشمرد وھمواره از کارکردھای او دفاع 

ولی آقای ستانيزی اکنون با وقاحت و پر روئی تمام ميگويد که امان هللا خان، خاک ھای آنسوی . ميکرد

وخت؟؟؟ من از داکتر ستانيزی ميخواھم تا مبلغ اين خاک فروشی را برويت خط را به انگليسھا فر

اسناد به ما نشان بدھد و در صورتی که سندی در اين زمينه نشان داده نتواند، اين يک اتھام بی اساس 

 کمترين خدمتش برای اين وطن، وتوھين برزگ برمحبوب ترين شخصيت ملی افغانھا بشمار ميرود که

بنابرين ھمچو اتھامی بر  چنين شخصيت ملی .  از چنگ استعمار انگليس بوده است استق�لحصول

ومحبوب کشور، فقط از سوی يک خاين ويک نوکراجير ودشمن استق�ل ومفاخر ملی کشور ميتواند 

، ستانيزی ھمان خاين و يک اجنت اجيرشده است که بعد از ويم کهگب مبا صدای بلند ميتوان. مطرح شود

ل از استق�ل، ميخواھد وظيفۀ خاينانه خود را برای خوشنودی بادارن  خود ادا نمايد و  سا٩٥گذشت 

درحالی که اگر چشم وجدان اين داکتر کور نباشد، بايد ميدانست که شاه امان هللا بخاطر . امتياز بگيرد

  .خط، تاج وتخت خود را از دست دادحمايت بی دريغ  خود از قبايل آنسوی 

از حمايت دست بعد از کسب استق�ل ھيچگاھی بی گواھی ميدھند که شاه امان هللا اسناد وشواھد کت

نه تنھا .ھا بود  از زيرسلطۀ انگليسقبايلپيوسته در انديشۀ آزادی  نگرفت و از قبايل آنسوی خط ديورند

در فکر ازادی قبايل ، بلکه در فکر قيام وآزادی  ملت بزرگ  ھند و ھمچنان نجات مردم بخارا از 

  .زيرتسلط بلشويکھا ھم بود

را دوباره آنسوی خط اين توانائی را می داشت که سرزمينھای در جنگ استق�ل ھرگاه افغانستان 

استق�ل طلب بدست آورد، بدون ترديد کمال آرزوی شاه امان هللا و تمام مشروطه خواھان وھر فرد 

 زورش به انگليس انستان موجوده ، افغ جغرافيایافغان بود، ولی وقتی حتی برای استق�ل سياسی  

 انگليس تا دوسال ديگر با جانب افغانی  رانمی رسيد، و حتی ھمين چارچوب قرارداد صلح راولپندی

قبول نميکرد، پس چطور ممکن بود که آزادی سرزمين ھای آنسوی خط ديورند را برای رسيدن به 

 - ونه  توقعات  با امکانات  محدود  نظامی بحرھند با انگليس ھا يکطرفه نمايد؟ آيا برآورده شدن اينگ

   حرف مفت و خيال پردازانه  يی نيست؟آن زمان،سياسی 

خط ديورند روشنتر از آفتاب است  ع�قمندی آن شاه آزادی دوست  با قبايل آنسوی بايد بگويم که 

 توجه وبعد از تصديق استق�ل افغانستان از سوی انگليسھا، ھيچگاھی مردم قبايل آنسوی خط از

شاه عنوانی قبايل پيام دراينجا به اقتباس  .ومساعدت ھای مادی ومعنوی شاه امان هللا بدور نبوده است 

  : که شايد برای بسياری از افغانھا تازه و ناشنيده مانده باشدمی پردازم 

  :پيام  امير امان هللا خان برای قبايل سرحد

 جد و جھد ھای شجاعانه يی که شما . ی منبراداران دلير، شجاع، باشھامت و با غرور سرحد"

سوگند و عھد و پيمان شما . در مبارزه با دشمن دين و کشور خود کرده ايد، ھنوز در خاطره ام زنده اند

برای حفظ  آبرو و ننگ تان و عزت کشور تان، که شما آنرا به بھای زندگی خود  نجات داديد، تحسين 

 سرحدات بوده ۀحل مسال) انگليس(زعه بين من و جانب ديگر دليل اصلی منا . مرا بر می انگيزاند
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آنھم به طوريکه جانب . بعد از مدت ھای طوSنی ما صلح مؤقتی را برای سه سال عقد نموديم . است

من صاف و پوست کنده و واضح برای جانب مقابل روشن . مقابل ناگزير گرديد باS دستی مرا بپذيرد

طق سرحدی خويشاوندان ھمخون من اند و نبايد آنان را با ھيچ وسيله ساختم که مردمان ساکن در منا

يی از من جدا کنند و تا زمانيکه آنھا از رفتار جانب مقابل رضايت نداشته باشند، صلح قابل تصور 

در طول سه سال آينده، دشمن ما بايد ثابت کند که آيا ميخواھد به طور جدی و صادقانه با . نخواھد بود

زندگی کند يا نه؟ اگر دشمن به قول خود وفادار بماند و صادقانه مطالبات مرا انجام دھد، من در صلح 

 ۀدر غير اين صورت، ما دوباره جرگه يی را برای اتخاذ تصميم در بار . صلح پايدار خواھد بود

بنابر اين، من از شما خواھش ميکنم در طول اين سه سال  .اقدامات بعدی خود برگزار خواھيم کرد

روابط مسالمت آميزی با دشمن داشته باشيد و مناسبات تان با يک ديگر در ميان خود تان بايد مانند 

آرزومندی، مقصد و . از بارگاه پروردگار رفاه و سعادت شما را استدعا دارم .برادر دوستانه باشد

  .   وظيفه من اين است که برای بھبود شرايط زندگی تان بکوشم

 !  سياه  افغانستانبر افراشته باد درفش
٥٨ "  

در واقع يکی از دSيل سقوط شاه امان هللا،ھمين سياست حمايت از قبايل آنسوی خط  درقيام  

ھای پی در پی عليه حکومت ھند برتانوی بود که نميگذاشت آب  از گلوی استعمارگران بخوشی فرو 

  .برود

پشتيبانی « ) ست ھای فدائیاز اماني(بقول جناب آصف آھنگ،فرزند برومند مھدی خان چنداولی

O خان با  امان.  مردم ھند کرده بود  القلوب O خان را محبوب  از رھبران آزاديخواه ھند، امان

 قيام آزاديخواھانه را در اذھان مردم ھند تحريک  حرکات سياسی که در اين زمينه انجام داد، روحيۀ

از دست دادن ھند، وضعيت اقتصادی و . شد  کرد و اين خود خطر جديی برای انگلستان محسوب می

اش "   گاو شيری "ساخت، زيرا انگلستان  موقعيت سياسی انگلستان را در عرصه جھانی متزلزل می

داد و خطر دست يافتن روسيه به آبھای گرم بعد از قرنھا ت(ش، به واقعيت  را از دست می

ود و انگلستان توان جنگ در مقابل قيام به ويژه ، که جنگ جھانی اول تازه خاتمه يافته ب. پيوست  می

شد و منجر به    اين قيام از سرحدات ھند بيرون می  ديد، زيرا دامنۀ ملی ھندوستان را در خود نمی

٥٩».گرديد  مرگ اقتدار سياسی و اقتصادی انگلستان در منطقه و جھان می
  

  رسيد، نتوانست که اين حينيکه امان هللا دراثرمذاکرات به نتيجه صلح با ھند :ادمک مينويسدکه 

ساحۀ ازاد را به افغانستان ملحق سازد،او اصرار ورزيد تا برای اين قبايل درنتيجه وعده ھای مجھول 

چه بريتانيا وعده کرده بود که ھيچگونه پ�ن جنگ يا فشاری را . ومبھم بريتانيا،امتيازاتی بدست آورد

ع وطرح ھرگونه اقدامات ومقررات نظامی برای برقبايل آزاد وارد نميکند مگرآنکه امير در بارۀ وض

بعد ھا برتانوی ھا اين وعده ھا را به نفع خود چنان تعبيرکردند که در .سرحدات مذاکره ومفاھمه بنمايد

تحت تسلط در آوردن اين ساحه برای ايشان الزام وممانعتی نميباشد وکسی حق جلوگيری از آن را 

 ھندوستان تصورکرد که فرصت آن فرا رسيده است تا قبايل ندارد وحينيکه جنگ خاتمه يافت حکومت
                                            

اصل متن پيام  به زبان پشتو منتشر و مزين : يادداشت مولف (٣٧١پروفيسريوری تيخانف، نبردافغانی استالين،ترجمۀ عزيز آريانفر،ص  -  ٥٨
 ) .ًوی در کابل به زبان انگليسی ترجمه شده  و بعدا از انگليسی به روسی در آورده شدبا مھر دولتی افغانستان بود که در  سفارت شور

 ، به قلم کاوه آھنگ"محصل استق@ل کيست؟" سايت آسمائی،مقالۀ - ٥٩
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 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

آزاد افغانی را به خاطر آنکه با افغانستان کمک کرده اند،سرزنش کند وتسلط خود را برحوزۀ سرحد 

روش وپاليسی پيشقدمی وپيش روی بريتانيا درحوزۀ سرحدبا مقابله ھای سخت .آزاد استحکام بخشند

عجيبی آغاز گرديد وقبايل برپايگاه ھای برتانوی ھا حمله ور شدند تاخت وتاز .ودرد ناکی مواجه شد

٦٠.قبايلی افزوده شد] جنگجويان[وبه تعداد
  

  ٦٠٠ محقق افغان داکتر عبدالرحمن زمانی، پس از جنگ استق�ل، قبايل پشتون نابرنوشتۀب

 تن انگليس  ٣٠٠  مرتبه بر نيروھای انگليس درمناطق قبايلی حمله کردند  که در اثر اين  حم�ت شان

  . ٦١طاف کردندت تن انگليس را اخ٤٣٦ تن  زخمی شدند و ٤٠٠کشته و

 .سبوتاژی درحق شاه امان هللا دريغ نمی ورزيدند به ھمين دليل انگليسھا نيز از ھيچ کارشکنی و

خان ابا ورزيدند و از معاھدۀ هللا انگليس ھا براى چندين سال از بکار بردن کلمه اعليحضرت به امان ا

جارتى بين افغانستان و ايتاليا به حکومت ايتاليا اعتراض کردند و گفتند که ھنوز افغانستان در ساحه ت

انگلستان پذيرائى کردند، مگر نپذيرفتند که  ولى خان را در ھيئت محمد. نفوذ انگليس قرار دارد

ه افغانستان در انتقال اموال به خصوص اسلحه ب. محمدولى خان باشاه انگليس ديدار داشته باشد

در ھنگام شورش خوست، انگليس ھا از ورود اسلحه خريدارى شده از آلمان و . مشک�تى ايجاد کردند

طرزى وزير مختار افغانستان در پاريس عليه اين قيودات بى . فرانسه به افغانستان ممانعت کردند

ه محمود طرزى در انگليسھا ب .مورد انگليس ھا و مداخله در امور يک کشور آزاد اعتراض نمود

   ٦٢ .سرحد ھند برتانوى اجازه دخول ندادند و گفتند که اعتبار نامه قانونى ندارد

 تنھا طی سال: مينويسد کهوعضو اکادمی علوم مسکو،  تاريخ استاد تيخانف، پروفيسر

وضعيت سپاھيان .  انجام دادندھا انگليسضعامو برمسلحانه حملۀ  ٦١١ قبايل وزير ومسعود ١٩٢٠

ی  روز و شب مورد شبيخونھاسوی  نداشتند و از ھر "پشت جبھه" چون ،بسيار خطرناک بودس انگلي

 پس از قرار داد صلح راولپندی ی حت خانبه فرماندھی شاه دوله سپاھيان افغان. قرار می گرفتندقبايل 

ه سپاھيان آخرين جايی بود کقلعه از اينرو، اين . دفاع ميکردنددر وزيرستان با دليری وانه  قلعۀاز 

 ميليون روپيه ١١٠انگليسھا دراين راه  :تيخانف ميگويد.. .. آنرا گرفتند١٩٢٠انگليس در دسامبر 

   ٦٣ . کشته و زخمی دادند٢٠٠٠خساره برداشتند و

خان عقيده داشت که  هللامان ا: ميگويد،) آتش در افغانستان( خوددر کتابريه تالی ستوارت،

ھاى ھمسايه رابطه نزديک داشته باشد، مزيد برآن مى تواند با کشور که با افغانستان آزاد حق دارد

که تحت سيطره انگليس بسر مى بردند و ھم چنان قبايل سرحدى که از نگاه تاريخى،  مسلمانان ھند

خواست که قبايل آن ميخان هللا امان ا. نژادى و مذھبى با افغانھا قرابت دارند، نيز رابطه برقرارکند

هللا امان.ويھا تحريک نمايد وھم مسلمانان ھند را بسوى آزادى شان سوق دھدطرف سرحد راعليه برتان

در ميان قبايل  خان آزادى خواھان ھند مقيم کابل را نيز يارى مينمود، زيرا سياست پيشروى انگليس ھا

  . خطرى را متوجه افغانستان ساخته بود

                                            
٦٠

  ١٣٤روابط سياسی افغانستان در نيمه اول قرن بيستم،ترجمۀ پوھاندفاضل، ص ادمک، -  
 کی خپلواکی غوشتونکی مبارزی او دمومندو په مشھور غزاگانو کی دغازی ميرزمان خان داکتر عبدالرحمن زمانی، په آزادسرحد -  ٦١

 ٣٨، ص ٢٠١٠ /١٣٨٨ونده،چاپ موسکا خپرندويه موسسه،
 ٢٣٨آتش در افغانستان، ص -  ٦٢
  ببعد٣٧١پروفيسريوری تيخانف، نبردافغانی استالين،ترجمۀ عزيز آريانفر،ص  -  ٦٣
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 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

 انگليس .ن ھند ناراضى بودند ازقبايل و از آزادى خواھامان هللا خانانگليس ھا از پشتى بانى ا

 آمر پوسته خانه افغانستان در پشاور و ،و غ�م حيدر) محمودطرزى(ھامکاتبات بين وزيرخارجه 

عبدالرحمن خان نماينده افغانى در ھند را به دست آورده بودند و اين  مکاتبات بين طرزى و سردار

هللا مزيد برآن مکاتبات بين امان ا. يدادمکاتبات ھمکارى افغانستان را با آزادى خواھان ھندى نشان م

و هللا وزيرحکومت ج�ى وطن ھند را نيز به دست آورده بودند، دريکى ازاين اسنادعبيداهللا خان و عبيد

که در آينده با افغانھا در حمله شان عليه برتانيه  ن از تمام ھنديھا تقاضا کرده بودنديھمکار وى ظفرحس

انند، خطوط آھن، تلگراف و غيره را مورد حمله قرار بدھند و را به قتل برس کمک نمايند، انگليس ھا

خان حکيم اسلم و مولوى هللا يک رابطه نزديک بين ناسيوناليستھاى ھندى در خارج ھند و نماينده امان 

دست زدن ھاى حکومت افغانستان در بين قبايل سرحدى ھميشه باعث . منظور وجود داشت

رياست قبايل پول گزافى به قبايل آنطرف سرحد ميداد تا . ن بودناخوشنودى برتانيه با حکومت افغانستا

ھا ارسال ميکنند تا يکه اين پول ھا را شورو را عليه برتانويھا بشوراند و انگليسھا تصور ميکردند آنھا

کردن اشخاص مجرم که از آن طرف سرحد به  خان از مستردهللا بر ع�وه امان . به قبايل داده شود

افغانستان .  آوردند، اباء مى ورزيد و زمينه کشمکش را با برتانيه آماده ميساختافغانستان پناه مى

ھمواره از انگليس ميخواست تا در مورد قبايل با آنھا مذاکره نمايد، اما انگليس ھا از مذاکره در مورد 

سال از انگليس ھا براى چندين . قبايل شانه خالى مينمود و افغانھا از اين سياست سخت ناراحت بودند

خان ابا ورزيدند و از معاھده تجارتى بين افغانستان و ايتاليا به هللا بکار بردن کلمه اعليحضرت به امان 

ھيئت . حکومت ايتاليا اعتراض کردند و گفتند که ھنوز افغانستان در ساحه نفوذ انگليس قرار دارد

 محمدولى خان باشاه انگليس محمدولى خان را دراروپا پذيرائى کردند، مگر انگليس ھا نپذيرفتند که

محمودطرزى  در سرحد ھند برتانوى اجازه دخول ندادند و گفتند که اعتبار نامه به . ديدار داشته باشد

خان به اروپا ويسراى ھند به بھانه مريضى به پذيرائى او به بمبئى هللا ھنگام سفر امان . قانونى ندارد

در ھنگام شورش . نستان مشک�تى ايجاد کردندنرفت و در انتقال اموال به خصوص اسلحه به افغا

خوست، انگليس ھا از ورود اسلحه خريدارى شده از آلمان و فرانسه به افغانستان ممانعت کردند، 

و مداخله در امور يک کشور  افغانستان در پاريس عليه اين قيودات بى مورد انگليس ھاسفيرطرزى 

  .ن در اساس با انگليس ھا دشمنى داشتندترکيه، ايران و افغانستا. آزاد اعتراض نمود

سفير انگليس .مٮدانستند انگليس ھا افغانستان آزاد وعصرى را تھديدى به حکمرانى شان در ھند

چون ھمه اين چيزھا در .ًخان خوشنود نبود و ھم شخصا از وى متنفر بودهللا از پاليسى ملى امان 

 به کابل آمد و تا ١٩٢٢او درسال . رر گرديدھمفرى جمع شده بود، لذا وزيرمختار انگليس درکابل مق

وى يک افسر نظامى . خان و مشروطه خواھان را جمع نمود، در کابل بودهللا  که گليم امان ١٩٢٩

خان و هللا انگليس در سرحدات قبايل و شخص بسيار زرنگ و ماھر و دشمن شماره يک امان 

ده نشد، به اين بھانه که در حتى براى طرزى ويزه ترانزيت از طريق ھند دا. محمودطرزى بود

٦٤ .سفر ميکرد افغانستان شورش رخ داده، طرزى از پاريس بسوى کابل از طريق ھند
  

و .  نکرده استانتي که امان هللا خان ھرگز بوطن خود خميگوي مديبتأکبنابرين يک بار ديگر 

 یايفظ قدرت ، منافع عل حاي گرفتن قدرت ی امان هللا خان براري وجود ندارد که امی سند ومعاھده اچيھ

                                            
  ٤٤٢ -٢٢٣ص آتش در افغانستان، ص-  ٦٤
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 و وقار افغانستان از جان تيثي حیارتقا  وی حفظ منافع ملیه باشد، بلکه براکرد پا ريکشور خود را ز

 به انتيخوطن فروشی ويا  ی وجه به معنچي ، به ھی قرارداد صلح راولپندیامضا. ه گذاشته استيما

حصول استق�ل : عبارت ازآن   بود،وختهي بلکه بخاطر آنچه ملت خون خود را رست،يملت افغانستان ن

  .  افغانستان است، بوده استۀ موجودیايجغراف

  

  :امان هللا خان نسبت به نصرهللا خان،شايستۀ زعامت بود

اگر  زد ونمي نصرهللا خان، دست به کودتا ري امهيامان هللا خان  علاگر که کندي ادعا میزيستان

   مستمری و پولکردي آغاز نمسيجنگ استق�ل را با انگلاو د،ماني می نصرهللا خان به امارتش باقريام

 ۀ سلطري ھمچنان زانستان که  بھتر بود افغنستي ایزي سخن ستانیمعن. دي گردی قطع نمھاسيانگل

 واستق�ل سوختي به حال مردم افغانستان مسي دل انگلی باSخره روزدي شاماندي می باقسيانگل

  به سادهی به آسانتواندي مار،ي ھوشۀخوانند.  شناختی متي برسمافغانستان را بدون جنگ ومبارزه

  . ببردی داکتر پني احیلو

 سياست او نميداند که اوضاع در افغانستان براثر حوادث جنگ جھانی اول تغيير کرده بود و

ه  نزديکی بين سنتگرايان وتجدد طلبان را بارآورد،بيطرفی اميرحبيب هللا خان درجنگ عمومی اول

نماينده منافع روحانيون درحالی که شخص ضد انگليسی بود مگر سردارنصرهللا خان، برادرامير .بود

 پان اس�ميست وناسيوناليست نيرومند از احترام به حيث يکامان هللا خان، پسرامير، سردارولی بود، 

  .روحانيون برخوردار بود وسيع ميان حلقات  روشنفکری و

 اص�ح طلبان ليبرال «:ديکال، از چشمديد ھای خود مينويسدغبار، يکی از مشروطه خواھان را

دور يکی  چون خود قدرت حرکتی نداشتند، بايد  در. درباری از روش اميرحبيب هللا منزجربودند

اين شخص سردارنصرهللا خان نبود، زيرا او با آنکه مرد ضد . ازاعضای خاندان شاھی جمع شوند

 در ادارۀ دولت دلبسته گی به نظام قرون وسطايی وسلطنت استعمار وخواھان استق�ل کشور بود،

پس يگانه شخصی که در آن خانواده مورد توجه ليبرالھای در بار .... مطلق العنان شخصی داشت

عين الدوله امان هللا خان جوان صاحب نظر و ترقی خواه زحمتکش ومتواضع بود که به ، قرارگرفت

٦٥». رار گرفتزودی در رأس يک حلقۀ متجدد در بار ق
  

  ھنگامی که   والی کابل بود، براثراخ�ق و رويه درست خود با مردم  اعتبارامان هللا خان،

بود  از محبوبيت زيادی برخوردار امان هللا خان، دربين اردو نيز. بزرگی درميان مردم کسب کرده بود

رھبران . ازان وافسران بوددن معاش سربافزو  بعد از احراز مقام سلطنت ،اولين اقدام او بنابرين و

باSخره چون او در  مذھبی نيز او را بحيث يک پان اس�ميست وناسيوناليست پرشور می شناختند و

با قتل اميرحبيب هللا در لغمان، بين . سفر شکار با اميرنبود، بناء ً درقتل او لکه دار حساب نمی شد

گروه تجددخواه  که ازسردار  ن عجله کردند ونيروھای سنتگرا که دراع�م پادشاھی سردار نصرهللا خا

ھنگام کشته شدن امير، .امان هللا خان برای پادشاھی حمايت می نمودند، مبارزه کوتاه مدتی درگرفت

بنابرين بزودی با حمايت رھبران مذھبی مشرقی چون نقيب  سردارنصرهللا خان درج�ل اباد بود و
                                            

 ٧٢٥ ، ص ١٣٤٦کابل افغانستان در مسيرتاريخ،- ٦٥
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 صاحب چھارباغ، به پادشاھی برداشته شد و دليل پاچا صاحب اس�مپور وپسرحضرت صاحب بغداد،

   . توسط جانشين او بودمقتولبھانه اين کار بجا آوردن مراسم تدفين شاه   يا

ول حوت ١= ١٩١٩ فبروی ٢١پنجشنبه ( ھنگامی  که اين مراسم در ج�ل اباد صورت ميگرفت

رکابل  خود را پادشاه  فبروری ،امان هللا خان درحالی د٢٢، يکروز بعد آن روز جمعه )ش١٢٩٧

 .٦٦را با خود داشت) روشنفکران شھری (اع�م نمود که حمايت کامل مشروطه خواھان و تجدد طلبان 

با وجود اطمينان ھای ميرسيدجان پاچای  شد، سردار نصرهللا خان وقتی از تصميم امان هللا خان باخبر

فاع از سردارنصرهللا خان آماده در د نفری قبايل را  ھزار۵٠اس�مپورکه وعده داد، يک نيروی 

ميدھد جلوگيری از خون ريزی استعفا  کرد واع�م نمود که بخاطر ميکند، ب�فاصله  اين پيشنھاد را رد

وعوامل، سخن کودتا عليه امير نصرهللا خان از سوی  بنابرين  دSيل.به امان هللا خان بيعت ميکند و

طر نشان دادن حس قدرت طلبی امان هللا خان گفته امان هللا خان يک سخن بی معنا است وصرف بخا

  .شده است که کدام پايه واساس منطقی ندارد

کنار رفتن نصرهللا خان از قدرت وفرستادن نامۀ بيعت  به امير امان هللا خان، شش روز بعد از 

، لنگی پادشاھی )ش١٢٩٧ حوت ٩(١٩١٩ فبروری ٢٨در روی کار آمدنش به کابل رسيد و 

،برسر امان هللا خان ) بعدھا شمس المشايخ(اه کابل توسط  شاه آغا فضل محمدمجددی درمسجدعيدگ

شاه امان هللا، دراولين سخنان خود . گذاشته شد و خطبه پادشاھی بنام اميرامان هللا خان قرائت گرديد

برھمه رعايای صديق ملت نجيبه خود اين را اع@ن و بشارت ميدھم که من تاج سلطنت را « : گفت
     ٦٧ » .نام استق@ل وحاکميت داخلی و خارجی افغانستان بسر نھاده امب

اع�م استق�ل کامل افغانستان از طرف شاه وتعقيب سياست مستقل خارجی، حمايت بيدريغ 

شاه امان هللا با . اقشار مختلف مردم بشمول روحانيون و تجدد خواھان را بسوی شاه جوان جلب کرد

رھبران مذھبی قبايل  و. ًنستان، مسلما توقعات مردم را برآورده ساختتحصيل استق�ل کامل افغا

  .اشاعه محبوبيت شاه امان هللا در امتداد سرحد وسيله نيرومندی بودند پخش و ماورای سرحد در

 استق�ل کشوراست که براثر تلقی ميگردد، استردادوک�ن ترين افتخارآنچه  برای افغانھا بزرگترين پيروزی 

به پيمانه وسيع نه تنھا   انگليس  در تحت زعامت شاه امان هللا حاصل گرديد و محبوبيت او را-افغانجنگ سوم 

   .درافغانستان ، بلکه درتمام جھان اس�م افزايش داد تا آنجاکه به او بحيث رھبر بزرگ اس�م نگاه ميکردند

 ) ششمقسمت(

  :مان هللا نظريات برخی ازنخبه گان سياسی واھل انديشه دربارۀ شاه ا

 »پشتون« درمجلۀ١٩٢٨ر جون   دزعيم بزرگ قبايل سرحد جنوب شرقی،خان، رخان عبدالغفا

. صرف يک پادشاه  وآنھم امان هللا خان است در تمام قوم پشتون :" شتچنين نو   خاندر بارۀ امان هللا

. ۀ خود ميکنندھمانگونه حمايت کنند چنانکه از برادر سک فرض است تا از وی  بر ھريک ازپشتونھا

ديگر نظر بيندازيد که آنھا چگونه از پادشاه خود حمايت مينمايند وبا يک  بلحاظ خدا باری بسوی اقوام 

تا منظور وی  رضاشاه در ايران و کمال ا(جان ومال ونزديکان خود را قربانی ميدھند سخن شاه خود  

                                            
  ٧۴٢ غبار، درمسرتاريخ، ص -  ٦٦
 ٧٤٣غبار، ھمان اثر، ص - ٦٧
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اوامر  ر ھرقوم  ضروری است تا از برای  اتحاد واتفاق و يگانگی  وتنظيم امو) درترکيه بود ترک 

ناکامی او را ناکامی  رھبر وسرکرده و پادشاه خود پشتی بانی کنند و کاميابی شاه را کاميابی  خود و 

باعث نفاق  وخون ريزی ميان مردم  وھيچوقت نبايد حرف وسحنی برضد او گفت که . خو تصورکنند

   ٦٨».شود

انگليس را نيز رسوا ميکرد و به اقوام و قبايل   به پاچا خان در عين حال آن روحانيون وابسته

بر اثرچنين موضع گيری .  Sرنس انگليس را نخورند پشتون خاطر نشان مينمود که فريب دسايس 

 استعمار انگليس جانب از ١٩٢٩ اخيرسال هللا اين نشريه  در و دفاع از شاه امان  افغانستان دوستانه 

    . مصادره گرديد

 بسياری از ی برایداريبشيپور  ،براه انداخته بودبا ياران خود  شاه امان هللا  را که یجنبش

  :سرود که دروصف شاه امان هللا اقبالدر ھمان زمان ع�مه .شده بوددر آسيا  سيمستعمرات انگل

  پخته کاررانيمثل پ وجوان وـ ن           اريرـــــ شھی ارکامگاري امیا

  ات جام جم استنهي سانيدل م            است ھامحرمي تواز پردگچشم

 وــت آسان کند دشوار وــزم تــح           تو  چون کوھسارندهيپا  توعزم

 ٦٩ بندرازهيش د پاره راـلت صـــم           بلند  نــ ماليو چون خــ تھمت

خان را شخص دموکرات و دوستدار ملت ميشناختند و وى را رمز آزادى O مصرى ھا امان " 

خان رامثال O مصريھا امان ا .مبارزه عليه استعمار انگليس براى ملت مصر و شرق مي دانستندو 

خان ميخواستند O مصريھا با  تعريف از امان . عالى يک پادشاه شرق در قرن بيستم ميدانستند

   ٧٠."کراھيت خود را نسبت به شاه مصر و استعمارانگليس ابراز کنند

 براى مسلمانان ھند، افغانستان قلب لقب داده بودند و »ارۀ شرقست« مصريان شاه امان O را

به ھمين خاطرجنبش ھجرت در ، ٧١خان را پادشاه خود ميدانستندO اس(م به حساب مي آمد و امان 

رتانوی به حرکت آمد وتعداد بسياری از ھنديھای آزادی طلب، راه افغانستان درپيش گرفتند که بھند 

) ١٩٢٠(شاه امان O درھمين زمان. ابوالک(م آزاد بودبدالغفارخان وديگری خان عدر آنجمله يکی ھم 

  ٧٢ .را بخشيد واز وی تکريم نمود» فخر افغان« به خان عبدالغفارخان  لقب

کلمات :" موريس فوشه، سفيرفرانسه درافغانستان درعھد امانی، در باره  شاه امان هللا می نويسد
اين جوان درمقايسه با عمر خود در امور سياسی .را بيان کندنميتواند بزرگی وعظمت شخصيت او 

ھنگامی که من . با شجاعت اھداف مشخص خود را به پيش می برد.شعور عجيب وحيرت آوری دارد
درچشمان او . جلد سفيد، چشمان سياه ودرشت دارد.او را م@قات کردم،لباس جنرالی بتن داشت 

امان هللا خان از اثر ذکاوت سرشار، شھامت وفھم مسايل . اقتدار و حزم واعتدال معلوم می درخشيد
امان هللا خان اين کفايت را دارد که مسايل پيچيده  به .سياسی ،ھرکس را تحت تاثيرخود قرار ميداد

را با اطمينان کامل مطرح کند ونظر وفيصله خود رانسبت به آنھا ) روس وانگليس(ارتباط ھمسايگان

                                            
  .ديده شودمقاله پروفيسرداکتر وقارعلی شاه کاکاخيل-١٥٨ه،صګولټقالو غازی امان هللا خان دافغانستان دخپلواکی ستوری،دم- ٦٨
٦٩ -http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/farani_masood٢٨_asad_roze_asteklal_afghanistan.pdf 
  ٣٣٠، امريکا، ص١٩٩٧، چاپ ;  فضل غنى مجددى ، افغانستان در عھد اعليحضرت امان ا-  ٧٠
 ٣٢ ريه تالی ستوارت، آتش در افغانستان،ترجمه کھسارکابلی، ص-  ٧١
   ببعد١٩٤ صهللا وروحانيت متنفذ، ع@مه محمودطرزی، شاه امان - ٧٢
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تاھنوز صيقل زمانه را نديده وکاميابی ھای زيادی را . ارادۀ قوی استاو صاحب عزم و. صادرنمايد
٧٣. "بطور مثال در مدت اندک افغانستان را به تمام جھان معرفی کرده است. نصيب شده است

  

در باره او ) که از بدخواھان امان هللا خان بود(رخ و سفير انگليس در کابل ؤ مفرايزر تتلر

. بشجاعت و دوستى زعامت بود واز اجداد خود پاينده خان تقليد ميکردخان متصف هللا امان «: مينويسد

خان شخص وطندوست و طرفدار ترقى افغانستان بود و ميخواست افغانستان در بين هللا امان 

خان خطيب ارجمند و در شئون بين المللى معلومات هللا امان ا. کشورھاى جھان صاحب مقام عالى باشد

٧٤».خان آن بودکه داراى غرور و خود خواھى بودهللا  امان انقطه ضعف در شخصيت. کافى داشت
  

امان هللا خان يک پادشاه وزمامدار منور اما «:لودويک آدمک افغانستان شناس امريکائی مينويسد

او سعی کرد تا تمام مردم . توسط يک دسته محدود افغانھای ترقی پسند حمايت ميشد. کم تجربه بود

ار سازد و از حيطۀ ارتجاع  ومحافظه کاری بيرون کشد،ويک راه افغانستان را از خواب گران بيد

تصورات وانديشه ھای امير افغانستان بسی روشن .... بھتر حيات را برای ھمه ايشان وانمود سازد

او ميخواست يک ملت قوی، متکی به خود وآزاد داشته باشد، ويک دولت مترقی : وواضح بود

   ٧٥».او خواب ھايش درست تعبير نشد وصدق پيدا نکرددرعھد . ومعاصراس�می را تشکيل دھد

دانشمند افغان،داکتر سپنتا، سابق وزيرامورخارجه افغانستان واکنون مشاورامنيت ملی کرزی ،به 

شاه امان هللا، در :"مناسبت پنجاھمين سال درگذشت شاه امان هللا در سخنرانی خود درکابل گفت
اين . سرآمد ھمه سرداران و سا`ران آزادی کشور ماستشيفتگی به استق@ل و آزادی اين ميھن، 

سرزمين ياد و نام شاه امان هللا را ھمچنان با افتخار و سربلندی، تا سرمدی، تا جاويدانه،  بلند نگه 
   ٧٦ ."او فرزند راستين اين آب و خاک بود، عاشقی سينه چاک به ميھن و مردم. خواھد داشت

داکترسيد خليل هللا ھاشميان در مقالۀ خويش به ارتباط سخنان نويسنده نامدار وپرکارافغانستان،

من از روزيکه بحيث يک کم سواد قلم بدست گرفته ام، «:سبک مايۀ داکترستانيزی مينويسد

 بنظرمن ، باستناد اوقات طوSنيی که در اوراق تواريخ - مرامليگراخوانده اند وبه آن افتخارميکنم 

سس افغانستان ؤاعلحضرت امپراطوراحمدشاه بابای درانی، م از داخلی وخارجی مرورکرده ام، بعد

کشورافغانستان خدمت کرده، اعلحضرت  دلسوزی بملت و دومين زعيم افغان که با ايثارو  نوين، 

بخشودنی که داکتر زمان ستانيزی درم�ی عام  لھذا باساس اھانت نا. غازی امان هللا خان بوده است

اس�ميت خنثی  افغانيت و کرده، درقطار مليگرايان افغان ، او را ازبافتخارات ملت افغان حواله 

٧٧ .».ميشمارم
  

تفنگ  و شمشير: مثل ی تحايفامان هللا خاندمات تقدير از خ برای ١٩٢٤ادمک، ياد آور ميشود که در لويه جرگه 

 امان هللا خان از يشنھاد کردند، اماتولواک امان هللا، وھمچنان  لقب سيف الملت والدين را پالغازی اميرالمومنين :و القاب

                                            
 تاريخ، ملی بينوا ، سايت يوسفزی، تيمورشاه -  ٧٣
 ٢٣٠، ص خانهللا فضل غنى مجددى ، افغانستان در عھد اعليحضرت امان ا-  ٧٤
٧٥

  ١٢٣لودويک ادمک،روابط خارجی افغانستان در نيمۀ اول قرن بيستم، ترجمۀ پوھاندمحمدفاضل صاحب زاده،پشاور،ص-  
 هللا امان شاه  درگذشت سالگی پنجاه بمناسبت پنتاداکتراس آن@ين،سخنرانی جرمن - افغان- ٧٦

  داکترھاشميان،داکترستانيزی پوچ گفت وبوی بد گشور،پورتال افغان جرمن آن@ين، لينک - ٧٧

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hashemian_khalil_zaman_stanizai_poch_goft.pdf 
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 .اين ھدايا تنھا تفنگ را پذيرفت و از قبول لقب تولواک وھمچنان لقب غازی  امتناع ورزيد وتنھا به لقب امير بسنده کرد

٧٨ 

   امان هللا خان به آلمانحضرتي اعلی فرمائفي بزرگ تشریمژدگان

  

 
١٩٢٧شاه امان ; وملکه ثريا در   

  

شاه امان O حين سفر به کشورھای اروپائی به آلمان رفت ومورد استقبال گرم ١٩٢٨در سال 

،مردم آلمان )ًفع( مقيم المان(بقول شاعرفرھيخته کشور مسعودفارانی . آلمان قرارگرفتدولت وملت 

را به آو داده » سلطان قلب ھا«به استقبال تشريف آوری اعليحضرت امان O خان به کشور شان،لقب 

 لقب در بعد ھا ھمين. ان آموخته بودندرا بوسيلۀ ترانه ای در تمام کودکستان آلمان به کودکبودند وآن

گذاشته شد ودر افغانستان نيزاين لقب را احمدظاھر خواننده » سلطان قلبھا«ايران بر فيلمی بنام 

   .    ٧٩آقای فارانی لينک ذيل را بحيث سند ومدرک شاھد می آورد. محبوب  افغانھا نصيب گرديد

ۀ بس  مقال آلمان ،ميمقيکی از نويسندگان ايرانی   از امروزسال قبل  در ھمان زمان،

ارزشمندی، در بارۀ شخصيت ونيات نيک  اعليحضرت امان O خان نوشته وخبر ورودش را به 

کشورآلمان  به ھموطنان خود مژدگانی داده و شخصيت ديناميک وپويای شاه امان O را با پطرکبير 

  .روسيه به مقايسه گرفته است

O خان، برای ما افغانھا حايز اھميت  نظر نويسندگان ايرانی در بارۀ اعليحضرت غازی امان 

 عارف قدر وارزش چنين نوشته ای را ھموطن با درک ما،. بسيارو ارزش بزرگ تاريخی است

خوبتر ميداند که از Vی ھزاران ورق پاره کھنه آنرا کشف کرد و از طريق ) مقيم فرانسه(گذرگاه

مقاله به ھرافغان ع(قمند به تاريخ خواندن اين . پورتال افغان جرمن به معرض ديد خوانندگان گذاشت

ما با اظھار سپاس از آقای عارف گذرگاه،بخش ھای از . وطن، احساس غرور و سربلندی می بخشد

آن مقاله را دراينجا انعکاس ميدھيم تا آئينه ای باشد برای آنھای که برضد افتخارات تاريخی وطن خود 

و از آنھا ياد بگيرند که افغانستان عزيز چه بزرگ مردانی آنھا بايد اين مقاله را بخوانند . کمر بسته اند

 چون اعليحضرت امان O خان،در دامن پاک خود پرورش داده  که حتی مردمان کشورھای دور و 

                                            
  ١٢٣ستان در نيمۀ اول قرن بيستم، ترجمۀ پوھاندمحمدفاضل صاحب زاده،پشاور،صلودويک ادمک،روابط خارجی افغان-  ٧٨
٧٩

- http://www.deutschlandfunk.de/ullemulle-koenig-der-herzen.١٢٤٧.de.html?dram:article_id=١٩٠٢٣٠  
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  .نزديک به نام و کارنامه ھای وی افتخار ميکنند

در وثوق مھندس،در مجلۀ علم وھنر ايرانيان مقيم برلين آلمان،زيرعنوان فوق از قلم ابوالقاسم 

  : آمده ستني  چن امان O  شاهکي ناتي ونتي شخصۀبار

را ھم   که مامي آوری سجدهء شکر بجاچوني سزد که به درگاه خالق بزي را نناني مشرق زمما«

 آزاد و ی و رستگاری طرف فرصت ترقکي بدون انتظار از کبارهي یديام  و نایچارگيپس از قرنھا ب

 مقصود ني انجام ایً مخصوصا برای اللھتي مشی که گوئی پنجه ایه و قو مردان زبدگرياز طرف د

 . ومنظور بلند تدارک نموده تفضل فرموده استیعال

 و در اي مملکت و ملت افغانستان را که در ناف آسی و اجتماعیعي طرف وضع طبک ي ازاگر

تواند برساند و از طرف  ی فرنگستان را بدانجا نماتي جان بخش ترقميکه باد صبا نس  واقع شدیجائ

 صي  را که در مدت اندک از طرف شخی روشن و درخشاناتي و تجلی اقدامات بزرگ اساسگريد

 و به نحو آشکار مسلم خواھد اني بطور ع،ميري در نظر بگوستهي O خان به ظھور پان امحضرتياعل

ًن مملکت، خصوصا و  خداوند توانا شامل افراد آوضاتي که موھبات مخصوص عالم باV و فديگرد

 از یکي قابل انکار است که امروزه اگر ري و غیھيچه بد.  استدهي گردنيتمام ممالک مشرق زم

 ھم از آن بھره گراني حاصل گردد، دیبي نصی و تعالی و ترقشرفتي را از نعمات پهممالک مزبور

 .دار و برخوردار خواھند بود

 مانند زي ننکي و ادهيخود جان و روان تازه دمبه کالبد ملک و ملت   امان ; خانحضرتياعل

 ی و خوشگذرانشي تعی ملت خود نه برای سعادتمندلي فقط و فقط به قصد درک و اخذ وساريپطر کب

 نيا.  انددهي اروپا گردی فرمافي بوده تشرني و بزرگان مشرق زمنيچنانکه متأسفانه عادت س(ط

 که قةي شود از دقی مدهي و مج(ت ددي و جرااتيم نشر جوان کاردان و کارفرما چنانکه در تماپادشاه

 و ی و م(حظه و مشاھده آثار علمنهي مشغول معاوستهي نھاده، تا امروز پرونيقدم از مملکت خود ب

 داشته اند مشھود فوق العاده ري ناپذی ثبات و استقامت خستگکي ی براستراه ني اروپا بوده و در ایفن

 .است شده دهي آن دريکه کمتر نظ

 و رغبت لي که ممي داری قطعنيقي شناسند ی امان O خان را محضرتي که اعلی و تمام کسانما

 که ميدواري و امستي نري اروپا در مملکت خود کمتر از پطر کباتي ترقجي و ترومي در اخذ و تعمشانيا

 ر دزين افغانستان د،ي گردهي اساس عظمت و شکوه روسريھمانطور که زحمات و خدمات پطر کب

 و ی ترقهي درجات عالی پادشاه ملت دوست خود و در  پرتو ھمت و شھامت او به زودی مساعجهينت

 . گرددلي و رفا نایخوشبخت

 باطن برادرانه ی و صفاتي خلوص نکي دل و جان و با مياز صم» علم وھنر« مجله کارکنان

 پادشاه نينستان به داشتن چن ملت محترم و محبوب افغاميرا تقد  خودیايری  باتي و تنھکاتيتبر

 کامل دارند که در کنف ماني و انيقي داشته و ی پرور و خسرو بزرگ و سرور بزرگوارتيرع

 سعادت ی و ھمادهي گردلي ناادتي سهي به مراتب عالی معظم به زودراي شھرني ای و مساعتيحما

ون خواھد ئ ومصنيان ام و شوکت و کاخ دولتشأن بکام و شیروزي و فی بھروزامي به دام و اشانيا

  .بود

 باني امت را که دارد چون تو پشتواري غم دچه

 باني باک از موج بحر آنرا که باشد نوح کشتچه
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ون ئ محفوظ و مصیابي دراز در کمال قدرت و کاماني آنھا سالی را برافي ذات شرني اخداوند

 ک(م بلند را ني صدق انيزمق ً و مخصوصا به ملل مشرانيدارد که ھم به ملک خود و ھم به عالم

 !» کانوایً قوما کالذرجعني ني ااني اVیعس« که نديثابت فرما

 پادشاه فرخنده ني کامل حاصل بود که انانياطم» علم و ھنر« کارکنان مجله ی براکهي آنجائاز

 ميرا تقد  خودهي و ادعکاتيً جسارة اول تبردانندي ملت محبوب خودرا اصل و اساس مزيقبل از ھمه چ

 نکي و اه ھستند داشتانيراني ما ایشي و کی برادران نژادني ومحبوب ترنيکتريملت افغانستان که نزد

 ساکن انيرانيً اروپا را عموما و امي مقانيراني که مراتب اميطلبی رسا و ناتوان اجازت م  ناانيبا ب

 که در مي واV مسئلت نمائزدي داشته و از خداوند توانا و ایوني ذات ھماگاهي پاميًآلمان را خصوصا تقد

   وجود حافظ و ني و در ھمه جا و در ھمه وقت معاوري و اري ی و اقدامتيھر ن

 ٨٠». باشدیاري شھرحضرتي اعلونيھما

 نظرخان عبدالغفارخان وع(مه اقبال و شما از اظھار،یزي ستانیچطور آقا:دي پرسدياکنون با

 نظر از زين  آلمان درمورد  شاه امان O ومي مقانيرانياسفيرانگليس و فرانسه وري سفیدھايچشمد

 و روشنفکر، چه ی در مورد آن شاه مترق)داکترسپنتا(وزيرامورخارجۀ افغانستان  یواستدVل منطق

 بازھم شما را  واين نظريات نوشته ھاني ااي ،دي وغرور داری احساس شادماناي آد؟ي داریاحساس

 واV ، به ی ھاتي شخصنيشما در برابر سخنان اک وبوينا سخنان نجس کند؟ي مغم درونناراحت و

 یري تاثچي را، وھدي نه از شاه امان O فقکند،ي مفي خود تان را کثی تف سر به باV است که روۀمثاب

 . نخواھد داشتیبر نام وشھرت آن شاه مترق

 

  :خورندي منبع آب مکي مژده از دي ووحیزي داکتر ستاناتينظر

 مژده، دي وحی است که آقایاتي از نوع جفنگ،یزني واسطوره ھا ستااتيھيل داکتر ای ھای گوئاوهي

نوشته بود ، )نگاه نو به تاريخ استق�ل( ی سال قبل  در مقاله اپنج   ، ی آی اساجنت معلوم الحال آ

اکنون ھم . برای انحراف افکار عامه عليه اميرامان هللا خان با انگليسھا براه افتاده بود استق�ل جنگ:

  .داکتر ستانيزی عين ادعا را تکرار ميکند

 عمده ترين  مرام  جنبش «:دانشمند افغان، داکتر زمانی دراين ارتباط توضيح ميدھد که 

امان هللا خان  که در اوج مبارزات استق�ل طلبانه و .  مشروطه خواھى استرداد استق�ل افغانستان بود

يرحبيب هللا خان از سر راه برداشته شده و امکان مشروطه خواھى  درحاليکه  مانع بزرگ يعنى  ام

تحقق آزادى کامل  افغانستان از يوغ اسارت امپراتورى انگليس مھيا شده بود،  آگاھانه و از ھمان روز 

او که احساسات شديد آزادى . نخست اع�ن سلطنت خود،طالب استق�ل و آزادى کامل افغانستان بود

گرايان و ي ملۀ پوشيده نبود، و از  داعيى جنگ جھانى اول از کسطلبى و ضد استعمارى اش از آغاز

  نيز  آشکارا حمايت ميکرد، مصمم   آلمانى براى استق�ل ھند-آزادى طلبان و ت�ش ھاى ھئيت ترکى

  »٨١. بود استق�ل کشور را،  چه از طريق صلح و مذاکره و يا زور و جنگ، حاصل کند

                                            
، برلين،تجت ٣،١٩٢٨اره  مين سالگر استق@ل کشور، به حوالۀ مجلۀ علم وھنر،شم٩٥عارف گذرگاه،يک سند تاريخی،بمناسبت - ٨٠

افغان جرمن آن@ين،اول .(سرپرستی ابوالقاسم وثوق مھندس،مقالۀ مژدگانی بزرگ تشريف فرمائی اعليحضرت امان هللا خان به آلمان
  http://www.afghan، ٢٠١٤،سپتامير

-german.net/upload/Tahlilha_PDF/aziz_aref_yak_sanad_tarikhi_safar_amanullah_khan_ba_barlin_١٩٢٥.pdf 
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است که مژده امان هللا وجنبش مشروطيت،کسی بنام وحيد يکی ديگر از دشمنان استق�ل و شاه 

بر بزرگترين افتخار افغانان يعنی خود، مثل داکترستانيزی ، ) نگاه نو به تاريخ استق�ل (در مقالۀ 

 سال بدون موجب و نادانسته از ٩٠ميگويد که افغانھا در طول وخط بط�ن ميکشد استق�ل افغانستان 

 کرده اند، درحالی که آنھا کدام پيروزی در برابر انگليسھا در جنگ سوم روزی بنام استق�ل تجليل

چنين يک نوشته يی خنجر زدن برسينه تاريخ ما وھمه . نداشته اند پس نمی بايد مردم به آن افتخار کنند

 و از يک منبع منشاء ميگيرد وآن  ھمسوئی داردنظريات داکتر ستانيزیًوطن پرستان است و کام� با 

 ذره اگر ھيچ افغانی.   دستگاه استخبارات آی اس ای پاکستان، اين دشمن مادر زاد افغانستان استمنبع 

 ضد ملی وضد روحيۀ استق�ل ۀ يک چنين نوشت،باشدموجوديی از احساس وطن دوستی  در وجودش 

ان که ھيچگونه بنياد علمی ندارد و در آن برجبيرون نميدھد،چونطلبی و آزادی دوستی افغانی  را 

      . ميکشدچليپابازيھای پدران و نياکان ما خط 

يکی استق�ل سياسی افغانستان و ديگری :  وتاريخی مسئله پر اھميت سياسیدو  مذکو، در مقاله

 چھار ،افزون بر اين. اھداف استق�ل طلبی مشروطه خواھان دوم زير سوال قرار گرفته است

چھارشخصيت اين . خريب قرارگرفته اندشخصيت مھم و محوری مشروطيت دوم بشدت مورد ت

  :عبارتند از

   تخريب شاه امان هللا غازی،-١

  ، تخريب محمود طرزی، رھبر و بنيان گذار سراج اSخبار و جنبش مشروطيت  دوم-٢

  فاتح تل وبعد ھا پادشاه افغانستان، تخريب جنرال محمد نادر خان،-٣

  نبش مشروطيت دوم  و سوم، تخريب غبار، مؤرخ نامورکشور و عضو راديکال ج-٤

 سال  قبل نوکران حلقه بگوش انگليس درتبانی با ارتجاع ٩٥ھموطنان آگاه ما بياد دارند که 

  عليه شاه امان هللا ، شاھی که برای مردم افغانستان ،داخلی وعناصر ضد ترقی و تحوSت اجتماعی

راد اين کشور  قانون اساسی را آزادی واستق�ل و سرفرازی عرضه کرده بود و برای تساوی حقوق اف

تامين حقوق آنھا گام برداشت و  با عالی ترين مبادی حقوقی آن بميان آورد  و در جھت آزادی زنان و

افترا متھم  جز ترقی و تعالی و رفاه افغانستان آرزوی ديگر نداشت، با ھزار ويک دروغ و اتھام و

از امان ی مگربجای آنکه شخص بھتر. و ساختندکردند و سرانجام آن رژيم مترقی را  با سقوط رو بر

هللا خان را پيدا کنند و بر سرير سلطنت بردارند، يک دزد بيسواد و قطاع الطريق بنام بچۀ سقاو را 

بقول غبار، انقراض سلطنت شاه امان هللا  .برفرق  مردم سوار کردند تا ديدند آنچه را که نبايد می ديدند

تلقی » فاجعه تاريخی«ه سقاوبجای آن درافغانستان به حيث يک و استقرار حکومت اغتشاشی بچ

  . ٨٢گرديد

، با اسناد و شواھد تاريخی و دSيل منطقی به اثبات رساندم که  برمقالۀ وحيد مژدهمن در نقد خود

س شان شاه امان هللا است و بر اثر أآورد بزرگ مشروطه خواھان و در ر استق�ل افغانستان دست

 استق�ل از سوی شاه امان هللا بود که مردم فداکار و قھرمان افغانستان، خود را صدای جھاد بخاطر

                                                                                                                                        
 ٢٠١٤تمبرپس ،افغان جرمن آن@ين حم@ت لجام گسيخته و بی پايه بر غازی امان هللا خان، محصل استق@ل افغانستان،داکتر زمانی،- ٨١
   ٨٣۴ ص ،١ ج ، غبار -  ٨٢
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 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ھمکارۍ ته رابوليپه درښت تاسو افغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

خود، گوھر گرانبھای آزادی و ومال برای يک رستاخيز ملی آماده کردند و با فداکردن سر وجان 

افغانھا اگرنميدانم . چنگ استعمار انگليس بدست آوردند و به ملت افغان ارمغان نمودند استق�ل را از

  افتخار خود دارند؟ ين گوھر پربھا را از دست بدھند چه چيزی برای سربلندی وا

بدين سان مشاھده ميگردد که اين دو شخص، دارای عين طرزديد وعين موضع گيری عليه 

استق�ل و عليه محصل استق�ل شاه امان هللا اند،و اين ظن را در انسان ايجاد ميکند که منبع 

وسازمان استخبارات . استISIاست وآن سازمان استخبارات پاکستان دستورھردو تای شان، يکی 

پاکستان، مخوف ترين وسياه ترين سازمان جاسوسی در منطقه است که از دستش دل ھند وامريکا 

  .وافغانستان تکه تکه است ونميگذارد که آب خوش از گلوی افغانھا وھندی بخوشی وخوبی فروبرود

 

  ٢٠١٤/ ٩/ ١٥پايان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


