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 2020/ 7/ 11کاندید اکادمیسین سیستانی                                                                              

 شاه امان هللا هرگز بوطن خود خیانت نکرده است!

هللا را متهم به خیانت میکنند، خود خاین اند ویا جاسوس کشورهای بیگانه ! هیچ کس کسانی که شاه امان 

نمیتواند سندی مبنی برخیانت شاه امان هللا ارائه کند،چنین کلماتی توهین وتحقیرآمیز صرف از بان اشخاص 

درحق کسانی خاین وجاسوس برون شده میتواند، نه از دهن یک انسان وطن پرست وملیگرا. کلمه خاین تنها 

میتواند اطالق شودکه بدستور استعمار برضد رژیم امانی توطئه کردند واز سادگی وباورهای دینی مردم 

افغانستان سوء استفاده نمودند و برضد بهترین شخصیت روشنفکر وتجدد طلب که عاشق ترقی وتعالی 

 ترک وطن محبوبش کردند.کشورش بود، مردم را بشورش واغتشاش واداشتند وسرانجام او را مجبور به 

یکی ازستونهای ارتجاع وقهقرا درکشورما حضرات مجددی اند که درتبانی باانگلیس ها همواره بحیث سد راه 

این خاندان بلحاظ مرشدی ورهبری فرقۀ نقشبندیه در  تغییر وتحوالت اجتماعی درافغانستان عمل کرده اند.

ر پکتیکا وپکتیا دارند. اینها درده سال حکومت امانی پنج دالعاده ای برقبایل پشتون بخصوص  افغانستان نفوذ فوق

را بار مردم را علیه این شاه ترقیخواه به شورش وبغاوت واداشتند. باراول شورش خوست برهبری ماللی لنگ 

مبنی برکفرشاه  گردآوری امضاء چهارصد مال راتوطیه  1۹۲۸دراکتوبر سازمان دادند وباردوم 1۹۲۴در

وبارسوم شورش شینوار  ،برهبری محمدصادق مجددی وقاضی عبدالرحمن پغمانی سازمان دهی کردند

وبارچهارم اغشتاش حبیب هللا مشهور به بچۀ سقو را  1۹۲۸بسرکردگی محمدعلم ومحمدافضل شینواری درنومبر

بارپنجم اعزام به سقوط رژیم امانی منجرشد.و1۹۲۹جنوری  14دربراه انداختند که 1۹۲۸درشمالی در دسمبر

هفت هزار مرید ازطایفه سلیمانخیل به مقابل لشکرامان هللا خان درغزنی بود که بقصد کابل بسوی غزنی پیش می 

بدستور حضرت نورالمشایخ باسالح سقوی جلو لشکر امانی 1۹۲۹ می ماه اواسط امدند. جنگجویان سلیمانخیل در

از خیر سلطنت درگذشت و به  یان درانیها وغلزیها(را درغزنی گرفتند. شاه از اشتعال یک جنگ قومی )م

 بخروج از افغانستان  تصمیمورسید به قالت  (ثور ۲7)می  17در لشکریان قندهاری خود دستور بازگشت داد و

د. داکتر ستانیزی متعلق به طایفه سلیمان خیل است که دشمنی با شاه امان هللا ازکشورخارج شمی  ۲3در وگرفت 

 به همین خاطر او زبان بدگوئی از شاه غازیرا در گهواره آموخته است ونمیتواند نام نیک او را بشنود. 

 می آالید وامضای معاهده صلح راولپندی را بمنزله خیانت به او می بندد. واستقالل 

امان هللا خان با امضای قرار داد راولپندی، خاک یکی ازاتهامات بی بنباد داکتر ستانیزی اینست که میگوید "

 ]رک:دفاع از ارزشهای ملی، وظیفۀ عناصر ملی است،چاپ دانش"؟؟؟افغانستان را برای همیشه فروخت

یک چنین سخن بی اساس را تا کنون نه مورخین افغانی ونه هیچ مورخ  [1۹5،۲۲۲،۲۸7،۲70،صص ۲014،

خارجی تائید نکرده اند. خان عبدالغفار خان، رهبرمبارز قبایل سرحد، تا آخرین روز حیات خود، یکی از 

هللا بود، و او را به عنوان یگانه شاه حامی افغانها میشمرد وهمواره از کارکردهای او طرفداران جدی شاه امان 

دفاع میکرد. ولی آقای ستانیزی اکنون با وقاحت و پر روئی تمام میگوید که امان هللا خان، خاک های آنسوی خط 

برویت اسناد به ما نشان بدهد  را به انگلیسها فروخت؟ من از داکتر ستانیزی میخواهم تا مبلغ این خاک فروشی را

و در صورتی که سندی در این زمینه نشان داده نتواند، این یک اتهام بی اساس وتوهین برزگ برمحبوب ترین 

شخصیت ملی افغانها بشمار میرود که کمترین خدمتش برای این وطن، حصول استقالل از چنگ استعمار انگلیس 

ن شخصیت ملی ومحبوب کشور، فقط از سوی یک خاین ویک نوکراجیر بوده است. بنابرین همچو اتهامی بر چنی

ودشمن استقالل ومفاخر ملی کشور میتواند مطرح شود. درحالی که اگر چشم وجدان این داکتر کور نباشد، باید 

 میدانست که شاه امان هللا بخاطر حمایت بی دریغ خود از قبایل آنسوی خط، تاج وتخت خود را از دست داد.

شاه امان هللا در جنگ استقالل این توانائی را می داشت که سرزمینهای آنسوی خط را دوباره بدست آورد،  هرگاه

بدون تردید کمال آرزوی شاه و تمام مشروطه خواهان وهر فرد استقالل طلب افغان بود، ولی وقتی جنگ آغاز 
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ن است . وتنها درجبهه جنوبی با کمک گردید، دیده شد که دشمن خیلی قوی تر ومجهز تراز نیروهای نظامی افغا

اقوام وزیری ومسعود پیشرفت هایی نصیب نیروهای افغانی شده بود.درچنین وضعیتی است که افغانستان پیشنهاد 

متارکه از جانب انگلیس را به معنی استقالل افغانستان تعبیر کرده وشرایط آتش بس را پذیرفت. وهیاتی برای 

 رستاد.مذاکرات صلح به راولپندی ف

منابع گواهی میدهد که قوای افغانی بجز درجبهه پکتیا، در تمام جبهات دیگر جنگ با انگلیس ها شکست خورده 

که در « ایمیل ریبیچکا »تن، وبروایت افسراتریشی  ۴00بودند. تلفات افغانی تنها در جبهه خیبر بروایت غبار 

سامی همرکاب، در درۀ خیبر به شش هزار نفررسیده هنگام جنگ استقالل در جالل اباد حضور داشته وبا محمود

و پس از آنکه طیارات جنگی انگلیس برشهر های جالل اباد و کابل و جبهات جنگ در تل نیز بمب فرو  1 بود.

ریختند، بگفتۀ حسن آیبک]همراه ویاور سپهساالرنادرخان[، حتی قوتهای تحت فرمان جنرال محمد نادرخان ،نیز 

2 ا کرده به گردیز فرارکرده بودندسنگرهای خود را ره
درکابل ، نیز بمباردمان طیارات انگلیس این تشویش را ، 

ایجاد کرده بود تا شاه وکابینه وخانواده های شان به درۀ پنجشیر پناه ببرند. این نشانگر عدم توانائی سپاه افغانی 

دید حمایت بیدریغ اقوام وزیرومسعودبود در برابر انگلیسها بود.آنچه کمرافغانستان را بست وسبب پیروزی ما گر

که انگلیس را وادار به پیشنهاد متارکۀ جنگ ومذاکرات صلح راولپندی نمود. فتح کابل ونجات مردم از چنگ 

 دزدان سقوی نیز با رشادت وازجان گذری مردم وزیرستان وجاجی پکتیا میسرگردید.

چانه میزدند وحاضر به قبول دوسال جانب افغانی نیزانگلیس ها حتی برسرمحتویات قرارداد صلح راولپندی با 

انگلیسها استقالل افغانستان را برسمیت  1۹۲1نومبر ۲۲استقالل رسمی افغانستان نمی گردیدند،تا آنکه در

سیاسی  -شناختند، پس درچنین وضعیتی توقع الحاق سرزمین های آنسوی خط دیورند با امکانات محدود نظامی 

 حرف مفت و خیال پردازانه یی بیش نیست؟افغانستان آن زمان، 

 :پیام  شاه امان هللا خان برای قبایل سرحد

اسناد وشواهد کتبی گواهی میدهند که شاه امان هللا بعد از کسب استقالل هیچگاهی دست از حمایت از قبایل   

ه تنها در فکر ازادی آنسوی خط دیورند نگرفت و پیوسته در اندیشۀ آزادی قبایل از زیرسلطۀ انگلیس ها بود.ن

 قبایل ، بلکه در فکر قیام وآزادی  ملت بزرگ  هند و همچنان نجات مردم بخارا از زیرتسلط بلشویکها هم بود.

پس از تصدیق استقالل افغانستان از سوی انگلیسها،شاه همواره مردم قبایل آنسوی خط را مورد توجه ومساعدت 

راینجا به اقتباس پیام شاه عنوانی قبایل می پردازم  که شاید برای های مادی ومعنوی دولت خویش قرارمیداد. د

 بسیاری از افغانها تازه و ناشنیده مانده باشد:

 متن پیام :

 براداران دلیر، شجاع، باشهامت و با غرور سرحدی من!  "

جد و جهد های شجاعانه یی که شما در مبارزه با دشمن دین و کشور خود کرده اید، هنوز در خاطره ام زنده 

اند. سوگند و عهد و پیمان شما برای حفظ  آبرو و ننگ تان و عزت کشور تان، که شما آنرا به بهای زندگی 

من و جانب دیگر )انگلیس( حل مسالۀ  خود  نجات دادید، تحسین مرا بر می انگیزاند.  دلیل اصلی منازعه بین

سرحدات بوده است.  بعد از مدت های طوالنی ما صلح مؤقتی را برای سه سال عقد نمودیم. آنهم به طوریکه 

جانب مقابل ناگزیر گردید باال دستی مرا بپذیرد. من صاف و پوست کنده و واضح برای جانب مقابل روشن 

ی خویشاوندان همخون من اند و نباید آنان را با هیچ وسیله یی از من ساختم که مردمان ساکن در مناطق سرحد

                                                           

1
 (۲۰1۴اکست  ۲۲اتریشی از جنگ استقالل، سایت اسمائی،مقالۀ رتبیل آهنگ:چشمدید های یک افسر  - 

 20۸خاطرات ظفر حسن آیبک، ترجمۀ فضل الرحمن فاضل، ص   - 2
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جدا کنند و تا زمانیکه آنها از رفتار جانب مقابل رضایت نداشته باشند، صلح قابل تصور نخواهد بود. در طول 

ند یا نه؟ سه سال آینده، دشمن ما باید ثابت کند که آیا میخواهد به طور جدی و صادقانه با من در صلح زندگی ک

اگر دشمن به قول خود وفادار بماند و صادقانه مطالبات مرا انجام دهد، صلح پایدار خواهد بود.  در غیر این 

صورت، ما دوباره جرگه یی را برای اتخاذ تصمیم در بارۀ اقدامات بعدی خود برگزار خواهیم کرد. بنابر این، 

سالمت آمیزی با دشمن داشته باشید و مناسبات تان با من از شما خواهش میکنم در طول این سه سال روابط م

یک دیگر در میان خود تان باید مانند برادر دوستانه باشد. از بارگاه پروردگار رفاه و سعادت شما را استدعا 

دارم. آرزومندی، مقصد و وظیفه من این است که برای بهبود شرایط زندگی تان بکوشم.   بر افراشته باد 

در واقع یکی از دالیل سقوط شاه امان هللا،همین سیاست حمایت از قبایل آنسوی خط   3" فغانستان!درفش سیاه  ا

درقیام های پی در پی علیه حکومت هند برتانوی بود که نمیگذاشت آب  از گلوی استعمارگران بخوشی فرو 

 برود.

نتوانست مناطق قبایل ازاد را به ادمک یاد آورمیشود که : امان هللا درمذاکرات صلح با حکومت هند         

افغانستان ملحق سازد.او اصرار ورزید تا برای این قبایل درنتیجه وعده های مبهم بریتانیا،امتیازاتی بدست آورد، 

چه بریتانیا وعده کرده بود که هیچگونه پالن جنگ یا فشاری را برقبایل آزاد وارد نمیکند ،مگرحینی که جنگ 

ستان تصورکرد که فرصت آن فرا رسیده است تا قبایل آزاد افغانی را به خاطر آنکه با خاتمه یافت حکومت هندو

افغانستان کمک کرده اند،سرزنش کند وتسلط خود را برحوزۀ سرحد آزاد استحکام بخشند.روش وپالیسی پیشقدمی 

بی آغاز گردید وپیش روی بریتانیا درحوزۀ سرحد با مقابله های سخت ودرد ناکی مواجه شد. تاخت وتاز عجی

 4وقبایل برپایگاه های برتانوی ها حمله ور شدند وبه تعداد]جنگجویان[ قبایلی افزوده شد. 

مرتبه بر نیروهای   600بنابرنوشتۀ محقق افغان داکتر عبدالرحمن زمانی، پس از جنگ استقالل، قبایل پشتون 

تن  زخمی شدند  400تن انگلیس  کشته و 300انگلیس درمناطق قبایلی حمله کردند  که در اثر این  حمالت شان  

  5 تن انگلیس را اختطاف کردند . 436و 

قبایل وزیر 1۹۲0پروفیسر تیخانف، استاد تاریخ وعضو اکادمی علوم مسکو، مینویسد که:" تنها طی سال        

حملۀ مسلحانه بر مواضع انگلیسها انجام دادند. وضعیت سپاهیان انگلیس بسیار خطرناک بود،  611ومسعود  

یل قرار می گرفتند. سپاهیان افغان به چون "پشت جبهه" نداشتند و از هر سوی  روز و شب مورد شبیخونهای قبا

فرماندهی شاه دوله خان حتی پس از قرار داد صلح راولپندی از قلعۀ وانه در وزیرستان با دلیری دفاع میکردند. 

آنرا گرفتند.... تیخانف میگوید:  1۹۲0از اینرو، این قلعه آخرین جایی بود که سپاهیان انگلیس در دسامبر 

  6کشته و زخمی دادند. "  ۲000میلیون روپیه خساره برداشتند و 110انگلیسها دراین راه 

خان عقیده هللا نویسنده امریکائی، ریه تالی ستوارت،در کتاب خود) آتش در افغانستان( میگوید: امان          

ا داشت که افغانستان آزاد حق دارد که با کشورهاى همسایه رابطه نزدیک داشته باشد، مزید برآن مى تواند ب

مسلمانان هند که تحت سیطره انگلیس بسر مى بردند و هم چنان قبایل سرحدى که از نگاه تاریخى، نژادى و 

خان میخواست که قبایل آن طرف سرحد راعلیه هللا مذهبى با افغانها قرابت دارند، نیز رابطه برقرارکند. امان 

 خان آزادى خواهان هند مقیم هللا دهد. امانبرتانویها تحریک نماید وهم مسلمانان هند را بسوى آزادى شان سوق 

                                                           

3
)یادداشت مولف: اصل متن پیام  به زبان پشتو منتشر و مزین با مهر دولتی  371پروفیسریوری تیخانف، نبردافغانی استالین،ترجمۀ عزیز آریانفر،ص  - 

 ( در  سفارت شوروی در کابل به زبان انگلیسی ترجمه شده  و بعداً از انگلیسی به روسی در آورده شد. افغانستان بود که

4
  134ادمک، روابط سیاسی افغانستان در نیمه اول قرن بیستم،ترجمۀ پوهاند فاضل، ص - 

5
 داکتر عبدالرحمن زمانی، په آزادسرحد کی خپلواکی غوشتونکی مبارزی او دمومندو په مشهور غزاگانو کی دغازی میرزمان خان ونده،چاپ موسکا - 

  38، ص ۲۰1۰/ 1388خپرندویه موسسه،

6
  ببعد 371پروفیسریوری تیخانف، نبردافغانی استالین،ترجمۀ عزیز آریانفر،ص  - 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئموږ سره اړیکه ټینگه کړله  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 کابل را نیز یارى مینمود، زیرا سیاست پیشروى انگلیس ها در میان قبایل خطرى را متوجه افغانستان ساخته بود. 

انگلیس ها از پشتى بانى امان هللا خان ازقبایل و از آزادى خواهان هند ناراضى بودند. انگلیس هامکاتبات بین 

مودطرزى( و غالم حیدر، آمر پوسته خانه افغانستان در پشاور و مکاتبات بین طرزى و سردار وزیرخارجه )مح

عبدالرحمن خان نماینده افغانى در هند را به دست آورده بودند و این مکاتبات همکارى افغانستان را با آزادى 

مت جالى وطن هند را نیز وزیرحکوهللا خان و عبیدهللا خواهان هندى نشان میداد. مزید برآن مکاتبات بین امان 

و همکار وى ظفرحسین از تمام هندیها تقاضا کرده بودند که در هللا به دست آورده بودند، دریکى ازاین اسنادعبید

آینده با افغانها در حمله شان علیه برتانیه کمک نمایند، انگلیس ها را به قتل برسانند، خطوط آهن، تلگراف و 

هللا یک رابطه نزدیک بین ناسیونالیستهاى هندى در خارج هند و نماینده امان غیره را مورد حمله قرار بدهند و 

خان حکیم اسلم و مولوى منظور وجود داشت. دست زدن هاى حکومت افغانستان در بین قبایل سرحدى همیشه 

ا آنها باعث ناخوشنودى برتانیه با حکومت افغانستان بود. ریاست قبایل پول گزافى به قبایل آنطرف سرحد میداد ت

را علیه برتانویها بشوراند و انگلیسها تصور میکردند که این پول ها را شورویها ارسال میکنند تا به قبایل داده 

خان از مسترد کردن اشخاص مجرم که از آن طرف سرحد به افغانستان پناه مى آوردند، هللا شود. بر عالوه امان 

میساخت. افغانستان همواره از انگلیس میخواست تا در مورد  اباء مى ورزید و زمینه کشمکش را با برتانیه آماده

قبایل با آنها مذاکره نماید، اما انگلیس ها از مذاکره در مورد قبایل شانه خالى مینمود و افغانها از این سیاست 

 سخت ناراحت بودند. 

با ورزیدند و از معاهده خان اهللا انگلیس ها براى چندین سال از بکار بردن کلمه اعلیحضرت به امان          

تجارتى بین افغانستان و ایتالیا به حکومت ایتالیا اعتراض کردند و گفتند که هنوز افغانستان در ساحه نفوذ انگلیس 

قرار دارد. هیئت محمدولى خان را دراروپا پذیرائى کردند، مگر انگلیس ها نپذیرفتند که محمدولى خان باشاه 

محمودطرزى  در سرحد هند برتانوى اجازه دخول ندادند و گفتند که اعتبار نامه  انگلیس دیدار داشته باشد. به

خان به اروپا ویسراى هند به بهانه مریضى به پذیرائى او به بمبئى نرفت و در هللا قانونى ندارد. هنگام سفر امان 

انگلیس ها از  انتقال اموال به خصوص اسلحه به افغانستان مشکالتى ایجاد کردند. در هنگام شورش خوست،

ورود اسلحه خریدارى شده از آلمان و فرانسه به افغانستان ممانعت کردند، طرزى سفیرافغانستان در پاریس علیه 

این قیودات بى مورد انگلیس ها و مداخله در امور یک کشور آزاد اعتراض نمود. ترکیه، ایران و افغانستان در 

 اساس با انگلیس ها دشمنى داشتند.

انگلیس ها افغانستان آزاد وعصرى را تهدیدى به حکمرانى شان در هند مىدانستند.سفیر انگلیس از پالیسى          

خان خوشنود نبود و هم شخصاً از وى متنفر بود.چون همه این چیزها در همفرى جمع شده بود، لذا هللا ملى امان 

خان و هللا که گلیم امان  1۹۲۹تا  به کابل آمد و 1۹۲۲وزیرمختار انگلیس درکابل مقرر گردید. او درسال 

مشروطه خواهان را جمع نمود، در کابل بود. وى یک افسر نظامى انگلیس در سرحدات قبایل و شخص بسیار 

خان و محمودطرزى بود. حتى براى طرزى ویزه ترانزیت از طریق هللا زرنگ و ماهر و دشمن شماره یک امان 

شورش رخ داده، طرزى از پاریس بسوى کابل از طریق هند هند داده نشد، به این بهانه که در افغانستان 

          7 سفرمیکرد."

به نظر من، تخریب وتوهین به شاه امان هللا، واستقالل افغانستان، بخاطر عدم امکانات الحاق سرزمین های      

ستان تعبیر شود، آنسوی خط دیورند، یک عمل ضد ملی و خاینانه است  ومیتواند در راستای دفاع از منافع پاک

نه دفاع از قبایل پشتونستان. بنابرین موضع گیری آقای ستانیزی وامثال وی که امضای قرارداد صلح راولپندی 

را خیانت شاه امان هللا ،این زعیم مترقی وملی برمیشمارد، برمحور منافع پاکستان می چرخد. من از تمام 

جوده می اندیشند، میخواهم تا برضد چنین موضع عناصر میهن پرست که به سالمت ارضی افغانستان مو

 پایانگیریهای ضد ملی ایستادگی کنند و نیات شوم شان را افشا نمایند وبه آنها جواب های مناسب بدهند. 
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