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 2017-08-18 صالحه وهاب واصل

 با سپاس گزاری به جواب داکتر صاحب عبدهللا کاظم

 خدمت جناب داکتر صاحب عبدهللا کاظم! احتراماتبعد از عرض سالم و تقدیم 

نمایم از لطفی که با صرف وقت گرانبهای تان در جواب سؤال اینجانب در خواستم صمیمانه تشکر و سپاسگزاری 

یا خیر؟(، نموده و به طور بسیار جامع و مشرح پاسخ نوشتید.  استقالل افغانستان است یاسد روز واقع28اارتباط با )آی

یاری را ایجاب دادن قربانی های بس ،بدون شک بدست آوردن استقالل در یک کشور طی مراحل مختلفه و دوامدار

نموده خاطرات أسفناکی از خود به جا میگذارد. اما جای خوشی درین است که این قربانی ها همیشه کسب یک افتخار 

ملی و مردمی را در قبال میداشته باشد و آن افتخار کسب استقالل است. افغانستان هم در طول قدامتش برای آزادی و 

جنگیده را به دست و اختیار خود و مردمش، بارها با ابرقدرتان مختلف جهان داشتن عنان أمور دولتی و داخلی کشور 

نموده است. اینکه چه مدت زمانی شاه امان هللا و پیشینان شاه برای کسب استقالل درگیر و در جدال  و مبارزات کثیری

ان روز نهائی که تصمیم صد در بوده اند، دقیق نمی دانیم و هم نمی توانیم هر روز آن را درج تاریخ نمائیم، طبعاً هم

صد گرفته میشود و برای ملت اعالم میگردد، ظبط تأریخ میگردد و هر ملت این روز پر افتخار خویش را ساالنه 

 تجلیل میکند. 

بعضی از هموطنان ما که شما هم از ایشان نام برده اید مثل )داکتر زمان ستانیزی(، )انجمن حقوقدانان افغان در اروپا( 

 ،ی های دیگر که غیر تحت الحمایگی و مستعمره نبودن افغانستان را ادعاء میکنند، از نظر شما این ادعاء هاو بعض

سخیف و بی پایه تلقی گردیده و یک تعبیر بدعت گونه پنداشته شده است، ولی شما در یک قسمت این نوشتۀ تان چنین 

 کند،یم جابیا شتریب دقتموضوع  نیگفت که ا دیباه است، مستعمره نبود چگاهیافغانستان ه نکهیدرمورد امی نویسید: "

 یدوبار تجاوزقوا ی)دو فاکتو( چنانچه ط یو اما ازنظر عمل ذکر کرد، یلی)دو ژور( بتوان دال یز نظر حقوقا دیشا

ً  یسیانگل  یو خارج یو امور داخلداشت  سهایانگلی مستعمره را برا کی تیافغانستان ماهد، ش دهید درقرن نزده واضحا

و خواستند که  افتی ریینظر آنها در لندن تغ نکهیانکار است. ا رقابلیغ تیواقع نیدر دست آنها بود و ا افغانستان عمالً 

ند و از ینما لیتبد یقو یحکومت مرکز کی" با تی"بفر ست یعنی لیکشور حا کی ثیبه ح ه،یتجز یافغانستان را بجا

، یآنرا قاطعانه در دست خود داشته باشند که حت یواما امور روابط خارج، ندیجو یافغانستان دور یمداخله در امور داخل

ها و به موافقه آنها انجام دهد،  سیانگل یآنرا از مجرا دیکشور با گریبه د یکیتبر امیپ کیارسال  یافغانستان برا ریام

 ".کندیافاده نم چوجهیاستقالل کامل را به ه یمعن

نوشتۀ  ازین بخش« از گپ گپ میخیزد»تجاوز کرده باشم. متل بزرگان ماست که گفته اندمعذرت میخواهم اگر از حدم 

" یک مستعمره را برای انگلیس ها داشته. ماهیتشما برای من چنین استنباط میشود که افغانستان مستعمره نبوده بلکه "

بتوان دالیلی ذکر کرد.  )دوژور(بیشتر ایجاب میکند شاید از نظر حقوقی  دقتهمچنان شما فرموده اید که این موضوع 

این جمله برای من به این معنی را افاده می کند که شاید اگر دالیل حقوقی )دوژو( موجه باشد بتواند تحت الحمایگی 

 افغانستان را درین دوره رد کند. 

خود ، توافق کیکشور بخواهد برطبق  کیکه  شودیطرح مم یوقت یگیتحت الحما" شما در جای دیگر میفرمائید که: 

دهد،  انیپا یگیهروقت آن کشور بخواهد به روابط تحت الحما بیترت نیقرار دهد و به هم گریکشور د هیراتحت الحما

 لیخان تحم عقوبی حمدم ریبر ام سیمعاهده گندمک دراثر فشار انگل کهیبدون مشکل باز باشد. درحال نکاریا یراه برا

شاه امان هللا  یکردند، اما وقت دیرا تمد یگیهللا خان معاهدات تحت الحما بیرحبیو سپس ام خان رعبدالرحمنیشد و ام

ً علن  کهیدرحال رفتند،یپذ یآنرا بدون مشکل م سهایانگل دیبا ،اطالع داد رسماً  سیآنرا اعالم کرد و بطرف انگل انی پاا
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 یاعم از نظام یفشارها یحاضر به قبول آن نشدند، تا آنکه رو گریاز دادن جواب طفره رفتند و تا سه سال د سهایانگل

شدند به استقالل  ریناگز د،یآغاز گرد یاروپائ یو کشورها هیخان به روس یکه با اعزام وفد محمد ول یاسیس شتریو اما ب

 "کامل کشور اعتراف کنند.

امیدارد، بدین بازهم مرا به تردید و تفکر و"( شدند به استقالل کامل کشور اعتراف کنند. ریناگز)برداشت من درین جا که 

س ها انجام معنی که پس افغانستان مطلقاً مستعمره نبوده در بعضی از أمورات مجبور بوده اجراأتی را تحت حمایۀ انگلی

 دهد و در بعضی أمورات کشور دست آزاد داشته است.

ت تحت بعد از تشریحات ارزندۀ شما در ذهنم خطور کرد این است که، از چه زمانی افغانستان در حال سؤال دیگری که

ن سرحدات الحمایگی انگلیس قرار داشته است یعنی معدودۀ این سال ها در کدام حد محاسبه شده میتواند. از زمان تعیی

 و یا کدام تأریخ دیگریست. 1919اگست  18افغانستان به شکل فعلی آن در روی اطلس کرۀ زمین الی 

د یک مستمرۀ بایهمچنان وضع سیاسی فعلی افغانستان را چگونه ارزیابی می کنید، آیا فعالً افغانستان آزادی دارید و یا 

 امریکا محسوبش کرد؟

ت ببه هر صورت هر قدر بپرسم باز هم سؤاالتی ایجاد میشود که پاسخ آنها را جز شخصیت های با صالحیت و با صال

رض و چون شما و یا سیستانی صاحب کسان دیگر پاسخ  دقیق گفته نمی توانند. زیرا این همه شایعات و مقاالت با غ

خواه به بیغرض که در رسانه های مختلف با افکار و اندیشه های درست و نادرست به نشر میرسد و افکار مارا خواه نا

وع کنیم شود تا حقیقت جویانه آنرا پیگیری کنیم و به کسانی رجشکل مثبت و یا منفی با خود درگیر می سازد، سبب می

 که تفاوت حق را از باطل میدانند و با پاسخ بیطرفانه وجیبۀ انسانی و وجدانی خویش را اداء میکنند. 

وشیده کبا تشکر مجدد از شما داکتر صاحب، تمنا میکنم گفته هایم سبب آزردگی خاطر گرامی شده نشده باشد. من فقط 

 ام خودم را با طرح این سؤاالت از قید این ابهامات و موهومات رهائی بخشم و همین.

 

 با حرمت
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