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 ۲۰۱۹/ ۸/ ۳۱                                       کاندید اکادمیسین سیستانی                                         

 !عبدهللا کاظم دیاز استاد داکترس یسپاسگزار

 شنهادیپ ۀدربار یشرح کاظم تحت عنوان "ومستند استاد داکتر  یخیوتار یقیتحقمقاله  یک جهان سپاسگزارم از

 .(۲۰۱۹اگست  ۲۹-۲۶)نی" در پورتال افغان جرمن آنالسیمتارکه در جنگ سوم افغان انگل

 دقت درخور نگهداشت است. اعتباربااین مقاله واقعاً یکی از مقاالت مهم و برازنده  تاریخی و بحیث یک ماخذ 

 سیانگل یدرخواست متارکه جنگ استقالل از سو رامونیپ یخیدر ارائه اسناد ومدارک تارکاظم نظر استاد 

 است.نیززاری گاسپقدردانی وس تحسین ودر خورقابل توجه است که  ، نه تنها یبجانب افغان

 سیانگل جانبو از  صورت گرفته شاه امان هللا  یاز سواستقالل متارکه جنگ  پیشنهاد ایگو که،تفکر وتذکراین

تا  استتذکرات این است وهدف این  دهیگرد دیزتائینافغان  سندگانینو یبرخ طرفازمتاسفانه  ،است شده رفتهیپذ

مستند استاد  ]رساله[ با توجه به مقاله که یاستقالل نشان بدهند! درحالکسب در  رسوت تیشاه امان هللا را شخص

حتی  ان استقاللتوجه داشته باشند که دشمن دیشده است. افغانها با تیثا قتیاز حقدور، ادعا طرز دید و نیکاظم  ا

که  دنینمابیان خود افغانها چنین  وقلمهم دست از تفتین برنداشته ومیتواند از زبان صد سال  کیگذشت بعد از 

 یها یقربان وسیله به این  واست  اتحفه استعمار به افغانهمحصول مبارزات مردم افغانستان نبوده بلکه  استقالل 

  !!بشمارند هودهیو ب دهیناد فرزندان افغان رابیدریغ مشروطیت اول ودوم 

 یها فیآرش یتا از البال کنندیافتخار م یلیخ]وشاید هم استقالل ستیز[  افغاننگر  یسطح سندگانینواز  یبرخ

در نوشته خود  قوس ناخنککنند وآنرا فوراً در دایپ یجمله ا یسیافسر انگل کی ایجاسوس  کیاز قول  یاستعمار

والرنس  دجونزهایوید اراز ک سندگانیگونه نو نیوانمود سازند. کار ا طرفیب نویسندۀ جا دهند وخود را محقق و

داکتر سید عبدهللا چون  یو موشگاف قیدق ی. خدا را شکر که دانشمندستاوخطرناک ترترها بحال وطن  مضر 

پاسخ دشمنان  ریاسناد وشواهد انکار ناپذ تیخود دارد و برو اریرا در اخت یدزهر هر زهرکه پا میرا دارکاظم 

 مقاله داکترکاظم ،رجوع شود(برای اطالع بیشتر به ) .دهدیاستقالل را م

 ودر پای یکی از فرمانهای خود به جنرال نادرخان نوشته بود:ی نبودهللا ،شاه ترسو وجبونشاه امان 

 "یا جان رسد بجانان یا جان زتن برآید         تا کام من برآیددست از طلب ندارم "

 ۲۸و این حقیقت را در روز  برای حصوص استقالل کامل افغانستان عزمی راسخ واستوار داشتامان هللا خان 

بخاطر  دیشا شما اى ملت مصمم من! »بیان کرد:با این کلمات  یعنی روز اعالم رسمی استقالل کشور ۱۲۹۸اسد

استقالل و آزادى خارجى وداخلى افغانستان  لیکه من در آغاز سلطنت خود تاج پادشاهى شما را بدل دیداشته باش

خواهان  شتریب نیاستقالل من آنقدر راسخ بودم که در صورت ناکامى از نیتأم میوقت تصم در بسر گذاشتم...

. اگر کردمیزنده ماندن نمي بودم.در قدم اول من زندگى ام را در مقابل دشمن براى حصول استقالل شما فدا م

را قبول  گرىیت کشور دیخود نگشته، خودم را مي کشتم، اما زندگى تحت حما میناکام مي شدم، باز هم از تصم

 ت داکتر عبدالرحمن زمانی، افغان جرمن آنالین(اسد روز استقالل کشور،ارشیف مقاال 28)مقاله «نمي کردم. 

که آیا این برداشت سوالی با این مضمون مطرح میکند  برمقالۀ استاد کاظم  ضمن تبصره  ،وطندوست محترم

بودند که بعد و مسعود یریاقوام وز نیهم آیا س،یمتارکه با دولت انگل شنهادیپ رفتنیبه خاطر پذ) درست است که:

 (شاه امان هللا بغاوت کردند؟ یۀ( علسیانگل کیها )البته به تحر

کتاب خاطرات مرحوم جرنیل یارمحمد خان وزیری  »:جنین است محترم وطندوستبه قسمتی از پاسخ استاد کاظم 

یک سند خوبی از تاریخ آن وقت محسوب میشود که حقایق را به صراحت بیان کرده است. وزیری نه تنها در 

جنگ استقالل فعال و شاهد رویداد ها بود، بلکه بعداً وقتی محمد نادرخان از فرانسه به هند برتانوی آمد و از 

http://www.afghan-german.de/
mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 3تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ 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

 

نوبی برای نجات افغانستان به کمک انگلیس ها به فعالیت آغاز کرد، نیز مطالبی مهم و با آنجا به کمک اقوام ج

ارزش تاریخی دارد. با وجودیکه اقوام وزیر و مسعود از قبولی فوری متارکه بوسیله شاه امان هللا در جنگ 

حترام بسیار داشتند. او می سوم افغان ـ انگلیس ناراضی بودند، اما آنها به شاه امان هللا به حیث یک قهرمان ا

نویسد که با نادر خان بخاطر وعده اش که اعاده مجدد سلطنت به شاه امان هللا بود، اشتراک کردند و وقتی کابل 

را از شر سقوی نجات دادند، از نادرخان انتظار داشتند تا به وعده خود وفا کند و از شاه سابق دعوت برگشت 

بسپارد. وزیری در اینکه محمد نادرخان به عهد خود وفا نکرد و سلطنت را به وطن کرده و سلطنت را به او 

 (۳۰/۸/۲۰۱۹نظریات ،،افغان جرمن آنالی)«.برای خود گرفت، شکایت از عهد شکنی او دارد

 : کهیاد آور شده بودم من به ارتباط سوال جناب وطندوست و

  یعنی ورندیخط د یآنسو ینهایآزادکردن سرزم ای یدر قلمرو هند برتانو یشرویجنگ استقالل، پ یاصل هدف

 بیرحبیبود که بنام افغانستان قبل ازجنگ تحت امارت ام یایجغراف یاسیپشتونستان نبود، بلکه کسب استقالل س

  نشست. یپادشاه ۀکیهللا خان بر آن برار رامانیهللا خان بود و بعد ام

در  زیقلمرو ن نیاستقالل هم یبرا یکشور حت یدفاع یروهایکه ن رسدیجنگ بمالحظه موقایع جبهات دقت در  با

 یشایمل تیبا حما یعساکر افغان ایشده بودند، وتنها در جبهه پکت نیدوجبهه جنگ افغانستان متحمل تلفات سنگ

 یآنهم بشرط گردید متارکه جنگ خواستسبب در تیموفق نیبدست آورده بود وا یها تیموفق رستانیوز یقوم

 .عقب برده شوند لیم ۲۰ دیبا جنګات هجب یروهایکه ن

سران از رجال ملکی ونظامی جبهه پکتیا وبرخی مخالفت ونارضایتی با وجود )استاد کاظم  مقاله  توجه بها ب

و ند جنگی احتیاج داشتسربازان افغانی به مهامات  زین پکتیاکه در جبهه به نظرمیرسد  عود،(سوم قبایل وزیر

 ریتسخ نیبنابر ؛خان صورت گرفته بود یشاول وسردارمرکز از جانب نادرخان  ازتوپ  یارسال مرم یتقاضا

نداشت وبعد از بمباردمان  یهمخوان یجانب افغان یکیستی( با امکانات محدود لوژیلی)مناطق قباسیقلمرو انگل

 یرناگواریبرکابل وخوست وجالل آباد که تاث سیانگل اراتینداشت وبعد از بمباردمان ط یهمخوان یجانب افغان

دولت افغانستان  یبرا سیانگل یمتارکه جنگ از سو شنهادیه مردم و جبهات جنگ وارد کرده بود، پیبر روح

 افغانستان آغاز گردد. یاسیبود تا مذاکره با دشمن در صورت قبول استقالل س یفرصت مناسب

از طرف بعضی شخصیت های ملکی شاید دلیل مخالفت با برقراری متارکه  :»د با دقت بیشترنوشته ان استاد کاظم

و نظامی شامل در جهاد از روی حسن نیت و به مقصد پیشرف قوا در ساحات زیر تصرف انگلیسها در ماورای 

سرحد بوده باشد و بخصوص در جبهه جنوبی که اقوام وزیر و مسعود بیش از در موفقیت و دست آورد های 

ر نفر ً در آن اشتراک کردند، درحالیکه قوای دولتی در هزا 20نظامی با شهامت قابل وصف جنگیدند و جمعا 

این جبهه بیش از یکهزار نفر نبود. اما برای دولت افغانستان این پیشرفتهای نظامی کوتاه مدت، درد سر های 

واقف و آگاهی داشت، ازجمله: نگهداشت آن  از آن کامالً  هللا بزرگ را در دراز مدت بار می آورد که شاه امان

ها کار بس دشوار بود، زیرا دولت افغانستان با بنیه بسیار ضعیف نظامی از عهده آن برآمده نمیتوانست ساحه 

و با تجارب قبلی استقرار امنیت و پخش نفوذ دولت در آن ساحات با موجودیت اختالفات و رقابت های جدی بین 

لهٔ انگلیس ها از طرف دیگر همه امید اقوام آنجا از یکطرف و اِعمال سیاست "تطمیع" و "تفرقه اندازی" بوسی

 هللال کامل کشور که هدف اصلی شاه امان لذا یگانه راه برای حصول استقال .ها را بزودی به یأس تبدیل میکرد

غازی را در جنگ سوم افغان و انگلیس تشکیل میداد، همانا استفاده از پیشرفت های نظامی حاصله در آن 

)داکترکاظم ،  «.چوموقف بهتر، زمینهٔ رجوع به راه حل سیاسی را مساعد می ساختجبهه بود که با استفاده از هم

 بخش چهارم مقاله(

 سیدر مذاکرات با انگل گریافغانستان تا دوسال د ،یقرارداد صلح راولپند یبعد از امضاقابل یاد آوری است که 

حاضر به مسترد کردن آن نبود و آن  سیانگل یول د،یرا مسترد نما ورندیخط د یآنسو یتا اراض دیزتالش ور

هند حفظ کرد. دولت  یبسو یشورو یدر برابر حمله احتمال یکمر بند مستحکم دفاع کی ثیمناطق را بح

استرداد  یعنیخود  یاصل یتا بمنظور حصول ادعا دیافغانستان بعد از سه کنفرانس وگفتگو باالخره مجبورگرد
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ً از مو یاسیاستقالل س بگذارد، و جانب  یگریصرف نظرکند وآنرا به موقع د ورندیضوع دافغانستان عجالتا

 (.1921نومبر22بشناسد) تیافغانستان را برسم یاسیهم حاضر شد استقالل س سیانگل

 دخط را داشت و نه بع یآنسو یها نیپس گرفتن سرزم یتوانائجنگ استقالل متاسفانه که افغانستان نه در زمان 

با وصف با حمایت غرب، شتریب ی. جهاد افغانها برضد شوروپیدا کرد خود را ینهایاسترداد سرزم یاز آن توانائ

پاکستان تمام شد وبه ضرر افغانستان.چنانکه اکنون آنکشور با مداخالت توانمندی به نفع وراخراج شوروی از کش

وتوپخانه مجهز خود صدها  لهیثق یبا سالح هایا هر هفته هر روز در چند سال اخیر، خود  شرمانهیوتجاوزات ب

دولت به  یول سازدیرا خساره مند م یادیو مردم ومحالت ز کندیرمیکنر وننگرها ونورستان ف اتیراکت بر وال

را با پاکستان  یوعمل یجنگ علن کیناتو امکانات  یروهایبا طالبان وحضور ن یداخل ندهیجنگ فرسا لیدل

 کنندویدفاع م هوطن واستقالل کشور شجاعان یافغان از مرزها یرسرحدیدل یروهایدرحال حاضر ندارد، معهذا ن

 دهندیم یوقربان ندینمایرا فدا م خود

 !افغانستان یدفاع یروهایزنده باد ن .
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