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  ٩از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئو م:نوت 

  ٢٠١٤ /٩/ ١٤                                               کانديد اکادميسين سيستانی                                      
  

  !آقای ستانيزی

  برای بی اعتبار ساختن استق�ل کشور،

  گيريد؟ میان انگليس وپاکست پول ازچقدر 
  

  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 افغانستان 
برتری ومزيت قرارداد صلح راولپندی  بر معاھدات قبلی يعنی برمعاھدات گندمک و ديورند، . تر ومفيد تربودبھ

اينست که قرارداد صلح راولپندی، منجر به استق�ل سياسی جغرافيای موجودۀ افغانستان گرديد، واز آن ببعد 
يک کشور مستقل گرديد که ميتوانست با افغانستان در صف ملل آزاد جھان ايستاده شد و صاحب وقار و حيثيت 

کشورھای آزاد جھان روابط سياسی، تجارتی وفرھنگی وھمکاری بر قرار نمايد و اين روابط را با فرستادن سفير 
در دورۀ امانی ، . خود به کشور متحابه و پذيرفتن سفير از کشور ھای دوست به افغانستان استحکام ببخشد

بخارا، اتحادشوروی، ايتاليا، آلمان، انگلستان، پوليند، ترکيه، ايران : ر کشورھای چونافغانستان بيش از ده سفير  د
در حالی که درمعاھدات . وھند برتانوی، وغيره داشت که از منافع افغانستان دراين کشورھا دفاع ونمايندگی ميکردند

مير با حدود شرقي و غربي و جنوبي  صوبه كش« : آن قيد شده بودکه  مادۀ اولقبلی، از جمله در معاھده Hھور،در
و شمالي اتك و چچه وھزاره و كنبل و انت و غيره توابع آن  و پشاور با يوسفزايي 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 

معيل خان و توابع آن و ديره غازي خان و كوت مشھين و عمركوت و غيره با جميع توابع آن و توابع آن و ديره اس
سھنگر و اروات مند واجل و حاجي پور و روح پور، و ھر سه كيچي ملك ميسنگره با تمام حدود آن، و صوبۀ ملتان 

را در ممالك مرقومة الصدر، ه شجاع و سايرخاندان سدوزايي ا شتعلق دارد و به رنجيت سنگ»  .با تمام ملك آن
   ٢ ».ھيچ دعوي نس� بعد نسل و بطنا بعد بطن نبوده و نخواھد بود

  

   :درمعاھده گندمک گفته شده بود

حكومت برتانيه شھر ھاي قندھار و . چون بين ھر دو حكومت طبق اين معاھده دوستي برقرار شده است« 
به . سپارد ن برتانوي قرار دارد تخليه كرده و واپس ميج�ل آباد و ع�قه ھايي را كه اكنون تحت اشغال قشو

استثناي كرم، پشين و سيبي  كه تحت تسلط و انتظام برتانيه است، اما اين سلطه دايمي نبوده و ماليات آن بعد از 
را » خيبر«و » ميچني«حكومت برتانيه انتظام . وضع مصارف داخلي ساHنه به امير افغانستان پرداخته خواھد شد

ه بين پشاور و ج�ل آباد واقع است ، در دست خود ميگيرد و ھم انتظام امور رفت و آمد قبايلي را كه در اين دو ك
  ٣ ».منطقه تعلق دارند، برتانيه به دست خود خواھد داشت

 : استآمدهدر مواد يکم وھفتم  ورندي دۀ در معاھدو

                                            
 ٣٢١، ص١، موھن �ل، ج٨١۵ فرھنگ، بخش دوم، ص - ٢

٣
  ۶١١، ص١، در مسيرتاريخ، ج غبار-  
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 که در نقشه ی خطی به درازیرانيحد ا صاحب از واخان تا سرري مملکت جناب امی و جنوبیحد شرق- ١
  . ھمراه عھد نامه ملحق است خواھد رفتنقشه شده و آن دهيکش

که خط مذکور را از چترال و گردنه بروغيل تا  قرار داده شد] با ھند برتانوی[در باب خط سرحدی « -٧
 و کافرستان و قسم که واخان به اين . کشيده مشخص نمايند و از آنجا ھم تا کوه ملک سياه معين نمايند پيشاور 

و من ادعای حقوق خود را در باب   مومند Hل پوره، قدری از وزيرستان جزء مملکت من گرديد ۀاسمار وطايف
ُبلند خيل و کرم و افريدی و باجور و سوات و بنير ودير و  و باقی وزيرستان  استانسيه راه آھن چمن نو و چغايی و

و اجزاء   دو طغرا قرارداد نامه را در باب سرحداتی که معين شده بود، خودم ھر . چپ�س و چترال ترک نمودم
دوستی ادعای ھای  چون افغانستان به طور : مھر و امضاء نموديم و در قرارداد نامه مذکور نيز ذکر شده بود سفارت 

ن ھمراھی وجه اعانه که لھذا به عوض اي. نمود ًخود را درباب بعضی از وHيات چنانکه قب� مذکور شده است قطع 
    ٤ ". لک روپيه خواھد داد١٨به حال می پرداخت، بعد از اين سالی   لک روپيه دولت ھندوستان تا ١٢سالی 

  

  :چگونگی معاھدۀ صلح راولپندی

ھيئت صلح افغانستان برياست علی :مينويسد که افغانستان شناس امريکائی  ،پروفيسرلودويک ادمک
 جوHی ٢۵ھيئت افغانی بروز . ثرايشان پيش ازاين درھندوستان بودند، تشکيل گرديداحمدخان، واشخاصی که اک

 با ھيئت برتاينه م�قات کرد وسران ھردو ھيئت با ايراد خطابه ھايی کنفرانس ٢۶ به راولپندی رسيد و بروز ١٩١٩
اسف کرده گفت که تمام ھند از بيھودگی جنگ اظھارت) نماينده سياسی حکومت برتانيه(ھملتن گرانت.را افتتاح کردند

مرگ اميرحبيب g را ماتم گرفتند وادعا کرد که نايب السلطنه از حمله افغانھا به تعجب افتاد وآنرا باورنميکرد، 
. حاH که اميرپشيمان شده وی آماده است صلح را تامين نمايد. ًمخصوصا که چنين حمله را امان g تائيد کرده باشد

از قيودی که برھيئت افغانی از جانب مقامات انگليسی مبنی برعدم حمل [ابه افتتاحيه خويش علی احمدخان در خط
راجع به بيداری احساس ملی در سراسرجھان  ورشد اين روحيه ] س�ح وضع شده بود شکايت کرد وبعد

يزم ھمدستان شوند وی ياد آوری نمود که برتانيه وافغانستان بايد در برابر تھديد کمون. درافغانستان صحبت کرد 
علی احمدخان گفت که حکومت ھند بدوستی افغانستان بيشتر ضرورت دارد تا اينکه افغانستان به دوستی ھندوستان .

علی احمدخان ھرگز . نديده اند) خيری(علی احمدخان ع�وه نمود که افغانھا از آن دوستی پاداش. محتاج باشد
وی  ادعا کرد که افغانستان برای صلح در خواستی نداده، بلکه  .اھدکوشش نکرد تا از عملکرد افغانھا معذرت بخو

توسط عبدالرحمن ، نماينده افغانستان درھند، راجع به  بارنخست اين سکرتر خارجه برتانيه بود که  پيامی به امير
   ٥ .موضوع صلح فرستاده است

افغانستان دردھلی بود، سفير   که سردار عبدالرحمن خانبودتوضيح  سخن علی احمد خان به گرانت،چنين 
را فتح " قلعه تل"ووقتی انگليسھا درجبھه جنوبی مواجه باشکست شدند وقوتھای ملی  بسرکردگی جنرال نادرخان 

باد آخود قراردادند، انگليسھا از حمله برج�ل  ضربات مرگبار خطوط عقبی جبھه دشمن را زيرمردم قبايلی  و،٦کردند
پس سفير افغانستان  را با خانواده اش از دھلى به . ٧متارکه جنگ ومذاکره ديدنددر  منصرف شدند و چاره را

که اردوى افغانى مى بايد بيست ميل از نقاط اشغالى خود به عقب بروند تا (پيشاور آوردند و سپس شرايط متارکه را 
ه خانواده اش را انگليس ھا سردارعبدالرحمن خان، در حالى ک. بوسيله او بکابل فرستادند) مذاکرات صلح آغاز شود

رفت و آمد پيمود و موضوع متارکه  بوسيله اسپ  در ظرف ده روز  کابل را- گروگان نگھداشته بودند، فاصله پيشاور
  ٨ .جنگ را آبرومندانه تأمين نمود

                                            
 ۶٩٠، ص ١ج  ،درمسيرتاريخ غبار، -  ٤
 ١۵۶ لودويک ادمک،تاريخ روابط سياسی افغانستان از زمان اميرعبدالرحمن خان تا استق,ل، ترجمه پوھاندزھما،  ص - ٥

 ١۵١ ھمان اثر، ص - ٦

٧
  وشاھد وضعيت جبھه ج,ل آباد بوده، علت متارکه جنگ را ،  در افغانستاناستق,لکه ھنگام جنگ افسر اتريشی يک  رتبيل آھنگ،از قول  -

 )٢٠١٤اگست ٢٢سايت 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، - ٨
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  دايرگرديد،علی احمدخان درباره مشک�تی که برتانيه از رھگذر١٩١٩ جوHی ٢٩درجلسه دوم، که بتاريخ 

يه را نعلی احمدخان برتا. خصومت برتاينه با افغانستان دانست ، صحبت کرد وعلت آنرا است يل با آن روبروقبا
بالمقابل گرانت، کنترول روابط خارجی افغانستان را توسط برتانيه،  .مسؤول جنگ افغان وانگليس اع�ن نمود

برتانيه با تجربه  دوش برتانيه گذاشته بودند ووظيفه يی را ب" فرمانراويان ھوشمند گذشته"مشارکتی می پنداشت که 
 گرانت اين قرار .بزرگتر دپلوماسی ونمايندگان مجرب دپلوماتيک ميتوانست بھتر از افغانھا از عھده آن وظيفه برايند

علی .قرارادامه داده شود اصرار ميورزيد ھمان ترتيب و وترتيب را برای ھردو جانب بسيار سودمند می پنداشت و
قرارگذشته را نميتواند ادامه دھد و  ان، درھرصورت، با تمام معنی کلمه روشن ساخت که افغانستان ترتيب واحمدخ

علی احمدخان ھمچنان اعتراض شديد خود را از . برای تامين استق�ل داخلی وخارجی افغانستان خواھد رزميد
 گذشته خساره  درامير ر آن  حم�ت ھوائی مقبره اث اينکه در ج�ل آباد ابراز کرد و از بمباردمان برتانيه برکابل و

   ٩ .تاسف نمود ديده بود اظھار

سيمله   دست لندن وۀبافت يه که ساخته ون ماه جوHی، گرانت طرح تقاضای ھای برتا٣١در جلسه سوم، بروز 
قد معاھده پيش يک دست رد کرد و شرايط  خود را برای ع بود، به ھيئت افغانی تسليم داد ولی علی احمدخان آنرا

  :نمود

  . افغانستان وحکومت برتانيه بايد دشمن واحد داشته باشند-١

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

به ترتيبی اداره نمايد که حکومت برتانيه   تمام قلمرو قبايل برای افغانستان واگذاشته شود تا افغانستان آنرا-٣
 البته بايد نيم آن مصارفی را که برتانيه برای  کنترول قبايل تخصيص ،ز ناحيه قبايل دارد، نجات يابداز مشک�تی که ا

   ١٠ .داده، به افغانستان بپردازد

گرانت . گرانت اين  تقاضا ھای ھيئت افغانی را نپذيرفت، ليکن تعديل بعضی عبارات را درمعاھده اجازه داد
ه افغانستان  بدھد، ليکن بيم داشت که چنين کاری از ص�حيت او باH ترخواھد حاضر بود بعضی امتيازات  مھم را ب

  . بود

تعديل بعضی عبارات را   اگست، ھيئت افغانی،معاھده را از نگاه پرنسيپ پذيرفت و۴درجلسه چھارم، روز
 انده شود وحکومت افغانستان درمعاھده گنج" اميرافغانستان"طورمثال، پيشنھاد نمود تا عوض  .پيشنھاد کرد

ميورزيد تا فقره ھا  ھمچنان ھيئت افغانی اصرار. بدينصورت معاھده بين دوحکومت صورت بگيرد نه باشخص امير
ھيئت . وعبارات  توھين آميز و يا فقراتی  که م�متی جنگ را بردوش افغانستان می انداخت ، از معاھده حذف گردد

سابق داده  شده بود، به افغانستان بپردازد وھمچنان کمافی  ه به اميربرتانيه  اعانه پولی را ک افغانی تقاضا کرد تا
علی احمدخان تقاضا کرد که برتانيه از ھرگونه اقدام عليه قبايل تا زمانيکه مذاکرات .  اعانه ادامه دھديۀالسابق بتاد

  .ورزد برای معاھده صلح صورت ميگيرد، ابا

 افغانھا برای بدست آوردن استق�ل شان با سرسختی تمام اصرار :باHخره نايب السلطنه، به لندن اط�ع داد که
به ھمين دليل بودکه گرانت مسئله  .ميورزند وتا زمانی که استق�ل شان تائيد نگردد، نميخواھند به افغانستان برگردند

يرافغانستان را بحيث رفتار آينده ام آماده بود کردار و کنترول امورخارجی افغانستان را توسط برتانيه دنبال نکرد و
  .سنگ محک دوستی امير با برتانيه بپذيرد

شناسائی :" حکومت برتانيه بصورت مبھم معاھده حکومت ھند را تصديق کرده گفت ١٩١٩ اگست۵ بتاريخ 
رسمی کنترول روابط خارجی افغانستان توسط برتانيه برای چھل سال گذشته، يک ماده اساسی سياست برتانيه بوده 

تا ھنوز آنھا بدان  کرد، زيرا  بی ميلی حکومت اعليحضرت را که از چنين پرنسيپ درگذرد،درک خواھيدوشما .است
  . لندن از تاديه اعانه بدون کنترول برساسيت خارجی افغانستان ابا  ورزيد"١١ .پرنسيپ اھميت زيادی ميدھند

                                            
 ١۵٨ ھمان اثر، ص - ٩

 ١۵٩ھمان اثر،ص  - ١٠

 ١۶٠ ھمان اثر، ص - ١١
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 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

ح را به افغانھا ارائه نمود و يافت ، گرانت متن اصلی معاھده صل در جلسه پنجم که بروز ششم اگست تدوير
 چرا دراين معاھده از استق�ل داخلی وخارجی افغانستان تذکری  از نماينده سياسی انگليس پرسيد کهعلی احمدخان
   نرفته است؟ 

صلح با يک مکتوب جداگانه حاکی از استق�ل افغانستان، به ھيئت معاھده )  ١٩١٩ھشتم اگست ( دو روز بعد
  . شد بود و از سوی علی احمدخان امضاء مواد زيرد که حاوی افغانی ارائه گردي

  :راولپندیصلح معاھده مواد

  . تاسيس وبرقراری صلح -١

   جلوگيری توريد اسلحه از طريق ھندوستان-٢

  .ضبط اعانه باقيمانده وقطع تاديه مستمری به امير-٣

فع مشترک وتاسيس دوباره روابط بعد از سپری شدن شش ماه برتانيه با ھيئت افغانی روی موضوعات منا-۴
دوستی ديرينه مذاکره ميکند مشروط براينکه حکومت افغانستان باکردار واعمال خود نشان دھد که صميمانه 

  .ميخواھد دوستی برتانيه را دوباره کمائی کند

ل که تاحا ھند وافغان طوريکه سابق تعيين گرديده  وع�مه گذاری  آن بخشھای سرحد پذيرفتن سرحد -۵
   ١٢.ع�مه گذاری نشده  توسط کميسيون برتانوی

  

  : سند استق�ل افغانستان

سند جداگانه يی به علی احمدخان داد  که دران گفته شده پيش از امضای معاھدۀ صلح راولپندی ،گرانت ، 
ی که که پيمان صلح بعد از تحيات وس�م، شما برای حصول يقين کامل متيقن شدن، از من توضيح خواستيد«: بود

اکنون حکومت بريتانيا به شما تفويض کرده است حاوی مطالبی نيست که آزادی کامل داخلی و خارجی افغانستان را 
 شما به دقت کامل، آن پيمان را مطالعه کنيد  دوست من ، اگر.افاده کند و دراين باره ھيچگونه تذکری نرفته است 

ه به آزادی داخلی وخارجی افغانستان صدمه بزند و مداخله خواھيد ديد که درآن ھيچگونه مطلبی ذکرنشده است ک
آن تجديد  شما به من، گفته ايد که حکومت افغانستان ميل ندارد ترتيبی را که آخرين امير اتخاذ کرده است در. بشود

. استنظری به عمل آيد، درحاليکه آخرين امير، به مشوره حکومت بريتانيا در باره روابط خارجي اش موافقه کرده 
 روابط خارجی افغانستان بيش از آن تذکری نرفته ۀالبته من به اين مطلب اصرار نمی ورزم، ولی درآن پيمان در بار

ًبنابرآن پيمان متذکره و اين مکتوب رسما آزادی و استق�ل امور داخلی افغانستان را با جميع امور آن ، به . است

   ١٣ ».ام معاھدات سابق را باطل ساخته استمزيد برآن جنگ کنونی تم. خودش واگذار می شود

   اگست علی احمدخان  در دربار١۴ اگست به عزم کابل از راولپندی حرکت کرد و روز ٩ھيئت افغانی روز
گفت که برتانيه با  تمام تقاضای افغانستان  موافقت کرده  بشرح مطالبی در مورد مذاکرات صلح پرداخت و ،کابل
از واگذاری قبايل به ، بودند ساخته دلشاد ھيئت افغانی را با نامه حاوی استق�ل سياسی ، انگليسھادرحالی که.١٤است

از مطالعه متن قردارد، پس وزيرخارجه محمودطرزی  ھمان است که شاه امان g و. افغانستان تذکری نداده بودند
  .  کردندبخصوص ماده پنجم آن خشمگين گرديدند وعلی احمدخان را محکوم

در محفلی  افغانستان  کامل سياسیاستق�لاع�م  به مناسبت ١٢٩٨ اسد٢٨شتۀ داکتر زمانی، روز بنابر نو
غازى امان g . برگزار شد واقع بوستان سراى پارک زرنگار کنونى )سابق وزارت امور خارجه(  زرنگارقصر تاHر

 سند استرداد استق�ل ،اولپندیمحکوم کردن علی احمدخان رئيس ھيات مذاکرات صلح ر محفل بعد ازنھماخان در
 اسد، ٢٨سان، نيبد. ندي نمااستقبال» جشن ملی «ۀ روز به مثابني از مردم خواست تا از را توشيح نمود وكشور

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

                                            
 ١۶٢ ھمان اثر،ص - ١٢

 ٢٣٣ ، تاريخ روابط سياسی افغانستان، ص٧٧۶، ص ١ غبار،افغانستان در مسيرتاريخ، ج - ١٣

 ١۶٣ ادمک،تاريخ روابط سياسی افغانستان، ص - ١٤
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 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

متن بيانيۀ امير امان g  مين سالگرد استرداد استق�ل کشور، ٩٤اکترعبدالرحمن زمانی بمناسبت تجليل از د
اين . بدست آورده ترجمه ودر پورتال افغان جرمن آن�ين نشر کرد ھند برتانوى ۀ اسناد محرمانخان را از آرشيف

  :ت و جا دارد آنرا در اينجا بار ديگر ضبط و بازتاب دھيمبيانيه يکی از مھمترين اسناد استرداد استق�ل افغانستان اس

  

  جامع در مسجدپادشاه افغانستان  يۀانيب

  در ارتباط با اع�م استق�ل پادشاھى افغانستان
 ) شمسى١٢٩٨ اسد ٢٨روز چھارشنبه،(

 ! ملت مصمم مناى

 استق�ل و آزادى ليدل که من در آغاز سلطنت خود تاج پادشاھى شما را بدي بخاطر داشته باشدي شاشما
 دھم که آزادى خارجى و داخلى، و تحت اسارت حي بشما توضخواھميحاH م.  افغانستان بسر گذاشتمداخلىخارجى و
 از قدرت ھاى بزرگ جھان کىي که شودي کشور وقتى از نظر خارجى و داخلى آزاد گفته مکي.  داردمعنى بودن چه

 و د،ي توافقنامه و معاھده منعقد نمااسىي ھاى تجارتى و امور سنهيدر زم گرىي با ھر حکومت د، بتواندشده، دانسته
 در گرىي حکومت دچي ھم مذھب و ھم نژاد خود وحدت نموده و به آنھا کمک کند، و تحت نفوذ ھبرادران بتواند با

 .د باشدي مفشي که براستيزي استق�ل کشور در ھمه امور و توانمندى اجراى ھر چنيلذا ا. نباشد جھان

 در گرىي از قدرتھاى جھان دانسته نشده، نتواند با ھر حکومت دکىي  کشورکي اسارت بودن آنست که تحت
 و نتواند به برادران ھم مذھب و ھم نژاد خود د،ي توافقنامه و معاھده منعقد نمااسىي تجارتى و امور سھاى نهيزم

.  قرار دارد، سروکارى داشته باشدتشي تحت حما از کشورى کهري جھان، به غگري کشور دچي با ھنتواند .کمک کند
 .باشدي کن کردن آن مشهي در ت�ش رتي به آنھا دوست باشد، اما در واقعروني کشورى ممکن است از بنيچن ھرچند

 آلمان، ه،ي و امروز حکومت ھاى ترکدم،ي شکر خداوند را بجا مى آورم که امروز به ھدف خود رسمن 
 کي را به شما تبرتي ھمه مؤفقني شناخته اند، و من اتيبخارا استق�ل کامل ما را به رسم و شي اتره،يروس ه،يبرتان

 .ميگويم

 )زنده باد شاه : ني و شادى حاضرنيتحس(

 شوروى باشند، ري و اتحاد جماھسي انگلۀ دو حکومت، که عبارت از حکومت ھاى برجستندگاني امروز نماو
 . حضور دارندنجايدر

 ! ملتاى

 امبري تنھا از لطف خداوند، از برکت پنيا.  استق�ل و آزادى را به شما اعطا نکرده استني کسى اچيھ
 و احساس افتخار به شما جرئت داد تا بخاطر استق�ل خود رتيغ.  شجاعت و مردانگى خود شماستو)ص(بزرگ
 وقتى چيستان ھخدا ناخواسته افغان. دي ھدف خود را حاصل نمودريلذا شما به زور شمش. ديري گربدستيشمش

  !». کسى بوده و از آن فرمان ببردتي خواست تحت حمانخواھدنخواسته و

 » ھر که آب از دم شمشير خورد نوشش باد 

 شناخته اند تي از ملتم از تمام قدرت ھاى بزرگى که استق�ل افغانستان را به رسمندگىي حال، به نمانيدرع
.  با ما کمک کننداسىي داشت که در امور تجارتى و سميتانه خواھ ما با کشورھاى روابط دوسنيبعد از. کنميمتشکر

 در وقت.  استرومندي کشور شجاع و نکي به دوستى ما فخر کنند، چون افغانستان دي باهي کشورھاى ھمساواقعدر
 قدمدر .  خواھان زنده ماندن نمي بودمشتري بني استق�ل من آنقدر راسخ بودم که در صورت ناکامى ازني تأمميتصم
 خود مياگر ناکام مي شدم، باز ھم از تصم. کردمي من زندگى ام را در مقابل دشمن براى حصول استق�ل شما فدا ماول

 بانىيپشت اگر شما مردم از من.  را قبول نمي کردمگرىي کشور دتينگشته، خودم را مي کشتم، اما زندگى تحت حما
 را بر زندگى ني ازشي نمي شدم و بابي من به مقصدم کامد،يد نمي برشي و با شجاعت کار خود را به پد،ينمي کرد

 باز ھم به من  مي دھم کهناني و من به شما برادران اطمديلذا شما به من زندگى نوى را داده ا. خود حرام مي دانستم
 .خاطر شما زندگى خود را فدا خواھم کرد
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 را نمي گراني دتيرد دانائى زندگى تحت حما مچي ھراي بر روى شما بسته بود، زمي امروز دروازه ھاى تعلتا
 براى آموزش علم دي پدرانه مي دھم که براى خدا باۀ مشورکي عمر من کمتر از شماست، اما به شما اگرچه .پسندد
 به مي از آنھا جدا شده، آنان را براى آموزش تعلدي شما باد،ي اطفال خود را به مکتب بفرستديشما با. ديکن ت�ش

 نموده و نام شما را داي شما را پزي خدمت به کشور عزتي بتوانند قابلدي تا با کسب علم شاد،ي بفرستجىخار کشورھاى
 . زنده نگھدارندجھان خيدر تأر

 علم است که مي توان قي تنھا از طرراي زد،ي به خاطر خدا در کسب علم ت�ش کنطن و به خاطر و! ملتاى

   » . شخص بى علم نمي تواند خدا را بشناسدکي «.افتي دست وىي و دننىي ھاى دابىيبه کام

� شدن لي مقدس استق�ل افغانستان را اع�م نموده بودم و شکر خدا که امروز با نااري منبر بسني من از ھمًقب
 باد ندهي و شجاع ما ، و پاريزنده باد شاه دل : ني و شادى حاضرنيتحس(.مي قھرمان فرود مى آکي مثل ھدف نيبه ا

  ١٥)نيآم. کشوراستق�ل 

در ھرصورت،  معاھده صلح راولپندی نسبت به معاھدات قبلی با انگليسھا، اين مزيت وبرتری را داشت که در 
نتيجه مذاکرات بعدی وزيرخارجۀ افغانستان محمودطرزی با حکومت ھندبرتانوی، انگليس را مجبور ساخت تا 

  . سد مي,دی برسميت بشنا١٩٢١استق,ل سياسی افغانستان را در 

مگر داکتر ستاتيزی، اين معاھده را از تمام معاھدات قبلی با انگليسھا،بدتر وخاينانه ترارزيابی می کند، وی 
نميداند که سرزمين ھای آنسوی خط ديورند بر مبنای معاھدات گندمک وديورند، به انگليسھا واگذار شده بود، نه 

 نبايد  معاھده صلح راولپندی را امضاء ميکرد،معنی اين ستانيزی ، ميگويد که شاه. توسط معاھدۀ صلح راولپندی
سخن ستانيزی اينست که شاه بايد دوباره جنگ را با انگليس شروع ميکرد، ولی روشن نميکند که با کدام نيروی تازه 

  نفس؟ 

  »عدم خشونت«رجحان راه حل سياسی ـ سرآغاز سياست 

به يک نکتۀ کشور،استق,ل   ميخواھم به ارتباط ،ايمنمبيان اين مورد نکات ديگری را درقبل ازاينکه من  
ظريف وناگفته سياست شاه امان هللا از قول داکتر سيد عبدهللا کاظم دانشمند افغانی اشاره کنم که  ضمن مقالتی مفصل 

چنين » عدم خشونت«رجحان راه حل سياسی ـ سرآغاز سياست « درمورد استق,ل ودست آوردھای آن  زيرعنوان 
  : اندنوشته 

در آنزمان معمولترين شيوه دفع تھاجم و استي,ی بيگانه در يک کشور و رسيدن به استق,ل و آزادی ھمانا "
شاه امان هللا غازی برعکس معمول آنوقت راه ديگری را در پيش گرفت که از اقدام نظامی . راه حل نظامی بود و بس

ای افغانی در جبھه جنوبی درحال پيشرفت بود و اقوام وزير و با آنکه قو. به حيث آغاز يک اقدام سياسی استفاده کرد
مسعود آمادگی خود را برای ادامۀ جھاد عليه انگليس با جديت ابراز کردند، ولی چون ھدف اصلی شاه امان هللا اعادۀ 

نھاد استق,ل افغانستان بود و نمی خواست اين ھدف کلی و مھم را تحت الشعاع ديگر مسائل قرار دھد، لذا پيش
استرداد استق,ل ....ًانگليسھا را مبنی بر متارکه و آتش بس قبول کرد و متعاقبا بسوی مذاکرات سياسی روی آورد

افغانستان با يک عمليۀ مختصر و کوتاه نظامی  و اما مؤثر نظامی آغاز شد، با يک عمليه سياسی طی سه دوره 
ًاين روش واقعا يک حرکت تازه در . ًو شيوه قب, نظير نداشتمذاکرات دوامدار انجام يافت که در آن عصر کاربرد ھمچ

ًجنبش ھای استق,ل طلبی از يوغ استعمار کھن بود که بعدا رھبر آزادی ھند گاندی فقيد اين روش را برای کسب 

 متأسفانه تا. شھرت يافت» عدم خشونت«استق,ل ھند از سلطه ديرينه انگليسھا بکار برد و در جھان بنام سياست 
امروز ھيچکس از بنيان گذار اولی اين روش در جھان يعنی شاه امان هللا غازی نام نبرده و اين افتخار بزرگ در 

١٦ ."فراموشخانه تاريخ کشور ناپديد گرديده است
   

                                            
 ،افغان جرمن آن�ين،  ١٩١٩جنگ سوم افغان ھا،  قسمت چھارم مکاتبات مربوط به تانوى،ي ھند برفي آرشۀ اسناد محرمانداکتر زمانی،- ١٥

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/zamani_abr_bayania_e_shah_amanullah.pdf  
١٦
  ٢٠١٠ اگست آن,ين،  جرمن افغان افغانستان، استق,ل آوردھای دست ، کاظم عبدهللا داکترسيد -  
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 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

از عينک بيطرفی نگاه شود، غازی خوانندۀ ھوشيار درک کرده ميتواند که ھرگاه به کارکردھای شاه امان هللا 
 آقای داکترعبدهللا کاظم به کشف جديدی در سياست شاه امان هللا  دست يافت، و اما اگر از عينک بد بينی ميتوان مثل

 ت,ش ھای تحول طلبانۀ اجتماعی  وفرھنگی  در  ميتواند ستانيزی  ديده شود، مثل اقایاهش وسوء  به کارکرد ھای
    و سازش؟ با انگليس ببيند ؟؟ خيانت ،وسياسی وی وھمرزمانش

، يک سخن غير مستند امان هللا خاناز جانب مادرعلی احمدخان رئيس ھيئت  صلح  راولپندی، ، تعيين ًو� ا
و از نمرۀ وی کم کردن،نيز گذاشتن لغزش سياسی علی احمدخان را به حساب امان هللا خان  .وپوچ وبی معنی است

ھيئت افغانی  رئيس د صلح راولپندی منظورگيريم  که اين خبط سياسی در قراردا. کار منطقی و منصفانه يی نيست
 دوباره وارد جنگ با ميکرد ومی بايد امضاء نآنرا ، امان هللا خان ستانيزی وامثال اوشده بود، آيا به نظرآقای 

  انگليس ميشد؟

وده  امير امان هللا بايد افغانستان موج:اين داکتر اسطوره ھا از مردم افغانستان  می شرمد، وا� ميخواھد بگويد
را ، فدای پشتونستان ميکرد، و قرارداد صلح راولپندی  را که گام نخستين برای 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 پکتيا، در تمام 
 تن، ٤٠٠تلفات افغانی تنھا در جبھه خيبر بروايت غبار . ا شکست خورده بودندجبھات ديگر جنگ با انگليس ھ

که در ھنگام جنگ استق,ل در ج,ل اباد حضور داشته وبا محمودسامی  » ايميل ريبيچکا«وبروايت افسراتريشی 
ت جنگی انگليس  و پس از آنکه طيارا١٧ھمرکاب، رقم تلفات عساکر افغانی  در درۀ خيبر به شش ھزار نفررسيده بود

برشھر ھای ج,ل اباد و کابل و جبھات جنگ در تل  نيز بمب فرو ريختند، بگفتۀ حسن آيبک، حتی قوتھای تحت 
   .١٨فرمان جنرال محمد نادرخان ،نيز سنگرھای خود را رھا کرده به گرديز فرارکرده بودند

 تا شاه وکابينه وخانواده ھای شان به درکابل ، نيز بمباردمان طيارات انگليس اين تشويش را ايجاد کرده بود
 اين نشانگر توانائی افغانھا برانگليس است يا عدم توانائی  در برابر انگليسھا؟. درۀ پنجشير پناه ببرند

  آيا جنگ سوم بخاطر استق,ل افغانستان موجوده

  براه افتاده بود يا برای استرداد پشتونستان ؟

استق,ل جغرافيای جنگ سوم افغان وانگليس بخاطر حصول ياه آازداکتر ستانيزی وامثال وی می پرسم ک
معلومدار بخاطر آزادی جغرافيای  ؟  سرزمين پشتونستان بخاطر استرداد آغاز شده بود يا موجودۀ افغانستان

  . افغانستان موجوده سازمان يافته بود و در نتيجۀ جان بازی ھای فرزندان دلير کشور،اين ھدف برآورده شد

کدام  بود؟ قبول محتويات برای زمامدار افغانستان  راه معقول جود گرفتن سند آزادی افغانستان،پس با و
 مجھز تر ازآزموده شده يعنی صلح راولپندی مبتنی بر  استق,ل افغانستان و يا آغاز جنگ دوباره با دشمن معاھدۀ 

  ؟ پشتونستانخود بخاطرآزادی 

 ،یدرمورد از دست دادن مناطق سرحد  احمدخان،ی برعلیز بشمول انتقادات محمودطری، اضافیحرف ھا
 ھمين سياست بلند پروازانه ، مبنای رايز. ستي ن مندي قابل تائی از نظرعملی ولباشد درست یاز نظرتئورشايد 

 یزادنه در آن زمان ونه بعد از آن تا امروز قادر به آکه   گرديد افغانستانسياست شاه امان هللا وتمام زمامدارن بعدی 
وافغانستان ازاين ناحيه متحمل خسارات بسيار سنگين وجبران .توانست شده نورنديدخط  ی آنسولي قبای ھانيسرزم

  استق,ل خود وی خط برای خود مردم آنسونکهيا مگر اين سياست ھرگز به ثمر نخواھد نشست،. ناپذيرگرديده است
سردارمحمدعظيم خان  از،افغانستان زمامداران  شاھان و.زندي کنند و به پا ختي به کشور مادر نوستني پ برایاي

                                            
 ٢٠١٤ اکست ٢٢،  يک افسر اتريشی از جنگ استق,لشمديد ھایچ:سايت آسمائی،مقالۀ رتبيل آھنگ- ١٧

١٨
 ،٢٠٨ک، ترجمۀ فضل الرحمن فاضل، ص خاطرات ظفر حسن آيب-  



  
 

 

  ٩از  ٨ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat اس بگيريدًلطفا  به آدرس ذيل با ما تم. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

- ١٩٧٣(تا داود خان  و  امان هللا   ،تا اميردوست محمدخان واز اميردوست محمدخان تا شاه ١٨٢٣وزيرايوبشاه،در

  . راه از دست دادندني سرخود را درای راه به مصرف رساندند، اما ھمگني، ھرچه در توان داشتند، درا)١٩٧٨

به جای نفع به ضرر پشتونھای آنسوی خط ديورند تمام ھوسانۀ زمامداران افغانستان ن خواھی پشتونستا
به خاطر خنثی کردن داعيه پشتونستان، تا توانست  ِ! زمونږنغمۀ دا پشتونستانشنيدن ه وپاکستان از ھمان روز گرديد

رائی وپان اس,ميزم را  جاگزين  بنيادگوبه ترويج اس,مگرائی وتکثر مدارس مذھبی درمناطق قبايلی پرداخت 
و تبليغات افغانستان را برای ايجاد پشتونستان به صفر ضرب  تمام ت,ش ھاواز اين طريق . ساختناسيوناليزم پشتون 

امروز به جای يک حزب نيرومند ناسيوناليست پشتون که برای آزادی خود از زير سلطۀ پنجابی ھا برزمد،   .کرد
با  در مناطق قبايلی ظھور کرده اند که ھشتاد در صد مردم قبايل را بدنيال خود ميکشند وشش حزب راديکال اس,می 

تعارض قراردارند و احزاب  پشتونستان خواھی در تقابل و ھرگونه روحيۀ ھمبستگی قومی وپشتونولی و
 برھبری عوامی نيشنل پارتی برھبری اسفنديار ولی،  وحزب پشتونخوا نيشل پارتی : ناسيوناليست پشتون 

محمودخان اچکزی اجازه ندارند در مناطق قبايل آزاد از ترس بنيادگرايان جمعيت العلمای پاکستان وطالبان تندرو 
   .پشتون دست به فعاليت سياسی بزنند

برخی از ھموطنان پشتون ما، چنان دررؤيای پشتونستان غرق اند که حاضرند برای رسيدن به سرمنزل 
به ھمين خاطر آنھا از امير عبدالرحمن خان ،کسی که افغانستان موجوده . يز را قربانی کنندپشتونستان، افغانستان عز

 درچارچوب جغرافيای سياسی تثبيت کرد و از نابودی ١٩را در شرايط بسيار دشوار ميان دو ابرقدرت استعماری قرن 
حيثيت از دست رفته  افغانستان را اعاده وامان هللا خان را که با کسب استق,ل سياسی، وقار و. نجات داد،نفرت دارند

نمود و آنرا در صف ملل آزاد جھان قرارداد، آگاھانه وحساب شده مثل داکتر ستانيزی مذمت ميکنند، به اين بھانه که 
چرا درقرارداد صلح راولپندی ، استرداد مناطق  قبايلی از قلم افتاده است ؟ حتی يکی ازاين  پشتونستان خواھان 

مينويسد که امير عبدالرحمن خان، بخاطربدست آوردن  » !داخبره خودومره د جګړی نه ده«  نوشته خود افراطی،در
اما به .به معنی پشتونستان  است» سر«از نظر اين نويسنده،ک,ه يعنی افغانستان  و. را از دست داد»  سر« ،»ک,ه«

حنۀ سياست، شبيه يک تن واحد اما مريض نظر من افغانستان وپشتونستان،ھنگام ظھوراميرعبدالرحمن خان در ص
استعماربه امير عبدالرحمن . وزخم خورده بود که براثر تجاوز دوم انگليس درحال ازميان رفتن واز ھم پاشيدن بود

که اگر ميخواھد اين تن زخم خورده ، زنده بماند، بايد عمل شود ودر اين عمليات يک پايش قطع کرد خان پيشنھاد 
امير عبدالرحمن خان با درک اين مساله که برای بقای اين تن خون . اين بيمار از ميان ميرودگردد، درغير آن 

از دست برود، اين بيماراز مرگ نجات می يابد، پذيرفت تا ) پشتونستان(اگر يک پای آن) افغانستان موجوده(چکان
  .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 پشتون ديگر  صفت يک افغان منسوب بقوم من به   
،از لحاظ نژادی وسوابق تاريخی خط ديورندسرزمين ھای قبايلی آنسوی کمتر نمی شمارم ، ميگويم که بدون شبھه 

 را نداشته   سرزمينھاآن آوردن توانائی دوباره بدستافغانستان  ،ولی در شرايطی که متعلق به افغانستان می باشد
ميدانم بگويم  ماھست آنرا نيز  از ما بگيرد، �زم  دستآنچه دراحتمال آن موجود باشد که ممکن است دشمن  و باشد

ھای آنسوی خط  سرزمين حفظ وس,مت  تماميت ارضی  افغانستان موجوده باشيم وفکردر که بايد 
سوی خط بگذاريم  تا خود  سرنوشت خويش را آنطور که  ميخواھند رقم  را  به خود مردمان آن)پشتونستان(ديورند
  .بزنند

يک  گروه سياسی دو حزب ناسيوناليست پشتون وشش حزب اس,می ع,وه بر  آنسوی خطدر اکنون که
 مقابله با ميراث خوار اتد و توان رزمی وامکاناندر آن مناطق فعال بنام تحريک طالبان پاکستان،تندروپشتون، 

رزمند؟ ببرای آزادی واستق,ل خود  آنان   می بايد.استعمار يعنی پاکستان را بھتر از افغانستان ضعيف در اختيار دارند
 بي خود را در تخری رزمائی وتوانیند، انرژماينکاربدبختانه آنھا بجای اينکه برای آزادی واستق,ل خود با پاکستان پي

 سال حضور نيروھای ١٣ آنھا در طول . برندی افغانستان بکار می وشرقی جنوب شرقاتيافغانستان، و در تصرف و�
بين المللی درافغانستان ، ھمواره امنيت ما را مختل کرده اند،مکاتب ما را سوختانده و معلمين وشاگردان را تھديد به 



  
 

 

  ٩از  ٩ :تعداد صفحات
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 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

صدھا ھزار شاگرد مکاتب در و�يات ھم سرحد با پاکستان از تعليم وتحصيل محروم گشته درصف .مرگ کرده اند
آنھا مراکز صحی ، پل ھا و جاده ھا وتاسيسات اقتصادی واجتماعی .ن ويا طالبان افزوده شده اندلشکر بيکارا

آخرين حملۀ آنھا بر يک .وفرھنگی افغانستان را تخريب کرده اند و مانع ثبات ودوباره سازی افغانستان شده اند
دوصد تن افغان مفيد را سر به نيست مجتمع فرھنگی درغزنی در ھفتۀ گذشته ع,وه برتخريب چندين عمارت دولتی ، 

آنھا در واقع جاده صاف کنھای استعمار پنجابی ھا اند که دراين اواخر باحم,ت مسلحانه خود در و�يات کنر و .نمود
نورستان و ننگرھار،و بيجا ساختن مردم محل ازخانه وکاشانه شان، زمينه را برای پيش آمدن نيروھای نظامی 

 تا پوسته ھای سرحدی خود را بر پا نمايند و فردا اگر يک حکومت ملی درافغانستان ،عليه پاکستان مساعد ميکنند
تجاوز پاکستان  به سازمان ملل متحد شکايت کند، پاکستان بگويد که پوسته ھای نظامی ما برخط سرحدی ديورند 

  .قراردارند ، نه جای ديگری

ل افغانستان، بخاطرسرزمين ھای آنسوی خط ديورند، تخريب وتوھين به شاه امان هللا، واستق,به نظر من، 
  قبايلازدفاع ع پاکستان تعبير شود، نه دفاع از منافيک عمل ضد ملی و خاينانه است  وميتواند در راستای 

 امان هللا شاه انتي را خی قرارداد صلح راولپندی که امضای وامثال ویزي ستانی آقایري موضع گني بنابر.پشتونستان
 پرست که به س,مت ھنيتمام عناصر ماز  من. د چرخی منافع پاکستان مبرمحور شمارد،يمبر يم مترقی وملی،اين زع

 نيات شوم  کنند ویستادگيای ضد ملی ھايري موضع گني برضد چن ميخواھم تاشند،ي اندی افغانستان موجوده میارض
  .بدھندمناسب  یبه آنھا جواب ھاشان را افشا نمايند و

  داردادامه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


