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داکترعبدالرحمن زمانی

 ۹سپتمبر ۴۱۰۲

حمالت لجام گسيخته و بی پايه بر غازی امان هللا خان،محصل استقالل افغانستان،
اگر آگاهانه و دستوری نباشد ،نقد جديد و فکر کردن خارج از جعبه هم نيست!
مصاااأ ه  ٣٢اگسااا  ٣١٠٢داکتر زمان ساااتانیزا ا مٔترمه مانه ز ره یوسااا داود مناسااا نودوپنرمین ساااال رد
استرداد استقالل افغانستان یقینا ً که أساسا عده زیادا از منوطنان ما را شدیداً رریٔه دار سامته اس .
داکتر سااتانیزاا اسااتاد مطالدا داسااتان اا افسااانوا ناساااطیرشااناس ا  )Mythological Studies -در یک از
انسااتیتو اا تدمیم کمیفورنیاا گویا ه کش ا ردیدا مقفش شااده و مدعیس ا که دد از نودو چهار  -نودوپنج سااال ا
استفاده از میتود فکر کردن مارج از رد ه یا ٔ thinking out of the boxقایش استقالل افغانستان را از افسانه ردا
نمودها و ت میغ میکند که اسااترداد اسااتقالل افغانسااتان افسااانه یش ن وده زیرا افغانسااتان یچو ازادا اش را از دس ا
نداده و میشه داراا سیاس مارر ازاد ودها و ا کشور اا دی ر روا ط داشته اس .
ا اا ستانیزا ادعا دارد که « نقاد و تٔمیم ر مسائل سیاس می اشد» ا «نه مثل موش ینان گیالس را نیمه پرا و نه مانند
د ینان انرا نیمه مال می یندا مکه می ویدکه یائید و اصااااااالً گیالس را کنار ذارید» .او در پهموا ادعا اا ضااااااد و
نقیض و رنرال ران یز دی ر می وید که :









استدمال کمیمه استرداد استقالل درس نیس ا و لذا او طرفدار ترمیل روز استقالل نیس ا
ه غازا امان هللا مان ن اید از لقب شاه استفاده کردا مکه مثل ٔکمرانان دی ر ارکزائ اید امیر مطا ش کردا
غازا امان هللا مان که یچ چانس رساایدن ه در را نداشاا از طریش ید کودتاه در را از سااردار نصاارهللا
مان غصاااب نمودا و رنس اساااتقالل منحور انٔرا افکار عامه از مساااائل دامم ه مساااائل مارر راه اندامته
شدا
ساااردار نصااارهللا مان غرب دیده طرفدار نهضااا ودا و میمواسااا ه اساااتقالل افغانساااتان را دسااا اورد و ه
مناس ا ا مود را ا ان میس ا مراب نکندا زیرا تماه مانواده شااا مداش مسااتمرا داش ا ا اگر ازادا را از راه
رنس دس یاوردا این امتیاز مداش مستمرا را از دس مید ند.
اعالن عروالنه رنس ا ان میس ا اشاات اه ودها اما چون امان هللا مان مٔ و ترین پادشاااه افغانسااتان اس ا ا ما اماده
انتقاد ر او نیستیها
ی انه ثمره و میر اعالن ازادا افغانساااتان توساااط ٔکوم امان هللا مانا اگر انرا میر گفته توانیها ارازه دادن ه
ساافار روس در افغانسااتان ودا ودن یا ن ودن ید ساافار دالل ر کنترول تماه ساایاساا مارر ید مممک
کرده نمیتواند.

و اما دتر از مه ا اا سااااااتانیزا دون ارائه یچ نوو سااااااند و مدرک پا را فراتر نهاده و می وید که «مدا ده صاااااام
راولپندا از رممه نه ن )۹مدا ده امضا شده ا ان میس ا دترین و مطرناکترین مدا ده ودها دتر از مدا ده گندمد و
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مدا ده دیورندا که سااارٔد دیورند را انونی و ا دی مشاااید» و غازا امان هللا مان را ه زعه مودش متهه ه میان
مم نموده می وید که «ما رسما ً اله ماک مود را ه ان میس ا دادیه – فروش ماک استرداد ازادا نیس ».
این ه اصطالح وطندار دانشمندن!) مچنان ترمیل روز استرداد استقالل را در مورودی عساکر مارر در افغانستان
ید فکا دانسته و ا شرم ا و أ و ٔیائ تماه انان را که در مٔافل زرگداش روز استرداد استقالل
شرک میکنندا مثل کسان میداند که «در مراسم عروسی مادر شان ميرقصند» .ن)٠

تحقيق و بازنگرى تاريخ با تحريف و جعل تاريخ تفاوت دارد
ما میدانیه که نه تنها تد یر و تفسااایر رویداد اا تاریم و گذشاااته در نتیرد شاااوا د ردید و ازن را عمم ا گذشااا
زمان تغیرپذیر می اشدا مکه تالش پایان مٔققین و مقرمین راا درک گذشته یا « ازن را تاریخ» چیزیس که ه
تاریخ مدن و ٔیا می مشاااد .دون ازن را و تالش راا دسااا اوردن منا د ردید در این و یا ان کمیشاااه غر ا
موا یه ماند .اما تٔقیش و ازن را تاریخ ا یاوه سرائ و ادعا اا پوچ و میان ته و ٔمال لراه گسیمته ا پایها
تو ین امیز وتالش راا تٔری و ردل تاریخ تفاو دارد .اما تٔقیش و ازن را تاریخ ا یاوه سااااارائ و ادعا اا
پوچ و میان ته و ٔمال لراه گسیمته و پایه وتالش راا تٔری و ردل تاریخ تفاو دارد.
اگر وطندار دانشااامند ن!) ما ا اساااتفاده از شااایوه اا تٔقیش عمم و ارائه دادن اسااانادا مدارک و شاااوا د ردید ٔقایش
اساااتقالل افغانساااتان را ه گفته مودش از افساااانه ردا میساااام ا یقینا ً که در پهموا دسااا اوردن امتیاز و تکمیل
نمودن شااااااارایط ٔفح چوک اساااااااتادا و یا ترفید ه رت ه مند ترعمم ا از طر رامده افغان نیز مورد تقدیر و تمرید
رار می رف  .اما متأسفانه که چنین نیس و انچه را که ٔد ا ل از مد یکسال دینسو اول ه لسان پشتو و ٔال ه
لساااااان درا ت میغ میکندا نه نقد جدید استتتتت و نه هر فکر کردن خار از ج به  .بلکه تکراریستتتتت از تبلیغار تخریبی و
گمراه کنندهٔ استتتتت مار انگلی در دورهٔ امانی  .نشتتتتخوار پروپاگند هام درتتتتمن را نمیتوان توکر متواور ،غیر مت ارف و
چشر انداز جدید خواند.
اگر وطندار ن!) دانشااامند ما ا اساااتفاده از شااایوه اا تٔقیش عمم و ارائه دادن اسااانادا مدارک و شاااوا د ردید ٔقایش
اساااتقالل افغانساااتان را ه گفته مودش از افساااانه ردا میساااام ا یقینا ً که در پهموا دسااا اوردن امتیاز و تکمیل
نمودن شاااارایط ٔفح چوک اسااااتادا و یا ترفید ه رت ه مند تر عمم ا از طر رامده افغان نیز مورد تقدیر و تمرید
رار می رف  .اما متأسفانه که چنین نیس و انچه را که ٔد ا ل از مد یکسال دینسو اول ه لسان پشتو و ٔال ه
لساااااان درا ت میغ میکند ،نه نقد جدید استتتتت و نه هر فکر کردن خار از ج به  .بلکه تکراریستتتتت از تبلیغار تخریبی و
گمراه کنند ٔه است مار انگلی در دور ٔه امانی .
امروز مرده ما میدانند که نیرو اا اسااااتدمارا در افغانسااااتان و منطقه از چه دسااااایس و نیرنس ائ اسااااتفاده نموده و
چ ونه راا رساایدن ه ا دا شااوه شااان از افغان اا متدددا ٔکمرانان دسا نشااانده افغان ت ارا راسااوسااان در ل اس
پیر و ممنسا نفا اندازا اا لسان ا نژاداا مذ ا ٔت ایراد و تقویه مذا ب ردید استفاده نموده و مینمایند.
من دون انکه وارد ٔث طوالن شوها و یا ه تدری ا صطالٔا سیا س ا ستقاللا ازاداا ا ستدمار کهنا ا ستدمار
نوین ا مستدمرها نیمه مستدمره و کشور اا وا سته پردازها توره ا اا ستانیزا را ه چند نکته ممتصر رمب میکنه:
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پيروزی امان هللا خان بر سردار نصرهللا خان نتيج ٔه کودتا نبود
پیروزا امان هللا مان ر سردار نصرهللا مان دد از ترور امیر ٔ یب هللا مانا نتیره کودتا ن وده مکه امواج رن ش
در رساندن امان هللا مان ه کرس ا تدار نقش مهه داش  .این پیروزا مم گرایان اصالح طمب
مشروطه موا
ر مٔافحه کاران سن گرا ود.گر چه ردو ر ر ا تمایال امیر ٔ یب هللا مان ه طرفدارا ان میس ا در رریان
رنس اول رهان ممال وده و موا ان شرک افغانستان در رنس رهان و ٔصول استقالل کامل افغانستان ودندا
اما رداش شان از اصول اساله و تط یش ان در سیاس دامم دول متفاو ود .مم گرایان اصالح طمب موا ان
تردد و ید نحاه ردید ارتماع در چوکا ید دول مدرن مم و متک ر اصول اساله ودندا در ٔالیکه مٔافحه
رگونه نو اورا ودند.
کاران سن گرا ممال
ان میس ا ه تم نشین امان هللا مان را مناف مقاصد مود دانسته نمیمواستند شهزاده امان هللا مان که یک از مم
گرایانا ازادا موا ان و اصااااالح طم ان پر شااااور ودا رانشااااین امیر ٔ یب هللا مان شااااود .مامورین ان میس ٔت از
اوایل سال  ٠۹٠١راپور اا در دس داشتند که از اوج م ارزا مم گرایان و نحریا و افکار ازادا موا و ضد
استدمارا شهزاده امان هللا مانا مٔ و ی رو ه ازدیاد و أتمال قدر رسیدن وا ا ورودا که ولیدهد ن ود و فرزند
ساوه امیر ودا اگا کامل میداد ن .)٣اگرچه مرگ امیر ٔ یب هللا مان صاور ان و غیر متر ه ودا انها میدانساتند
که ممکن تل امیر نتیرد ید نوو م ارزه طم اشد .انها پیش ین میکردند که در صور تصاده ین نیرو اا مال ا
و رؤانیون که از نصاااااارهللا مان طرفدارا میکردندو مم گرایان که از امان هللا مان طرفدارا میکردندا نصاااااار و
رترا را مم گرایان ٔاصاال موا ند کرد ن .)٢انها ه مین دلیل رساامی شاانامتن نصاارهللا مان ٔیث امیر ردید را
ه تدویش اندامتند.
و ت ساااردار نصااارهللا مان ید روز دد از شاااهاد امیر ٔ یب هللا مان سااامطن مود را در رالل ا اد اعالن کرد و ا
نائب السمطند ند ریتانوا تماس شد .نائب السمطنه ه لندن اطالو داد " ارزوا ما ید رانشین ساله و توأه ا صم
و رفیقانه اس ا  .اگر چه امیر م مصاامه ه ٔفح توازن ودا شاااید این مدیار روز روز تغیر مورد .زیرا پمد ترازو
را نمیتوان یکسان ن هداش  .رفا نصرهللا مان یقینا ً راا ما گران تماه موا د شد"ن.)۴
چون ان میس ا الً از مٔ و ی وامکانا اعالن رانشاااین امان هللا مان اطالعات داشاااتندا لذا متوره عوا ب رفا
نصاارهللا مان ودها رساامی شاانامتن نصاارهللا مان ٔیث امیر ردید را ه تدویش اندامتد  .و ریتانیا ه ند اطالو داد
که " در شناسائ ٔکوم ردید عرمه نکنید تا انکه نصرهللا مان مود را موب مستقر سازدن.")۵

جنگ استقالل عجوالنه و بمنظور انحراف افکار عامه از مسائل داخلی به مسائل خارجی نبود
امان هللا مان مصاااااامه ود اسااااااتقالل کشااااااور راچه از طریش مذاکره و یا رنس ٔاصاااااال کند .عمده ترین مراه رن ش
مشروطه موا استرداد استقالل افغانستان ود .امان هللا مان که در اوج م ارزا استقالل طم انه و مشروطه موا
درٔالیکه ماندد زرگ یدن امیرٔ یب هللا مان از سر راه رداشته شده و امکان تٔقش ازادا کامل افغانستان از یوغ
اسااار امپراتورا ان میس مهیا شااده ودا اگا انه و از مان روز نمس ا اعالن ساامطن موداطالب اس اتقالل و ازادا
کامل افغانستان ود  .او که أساسا شدید ازادا طم و ضد استدمارا اش از اغاز رنس رهان اول از کس پوشیده
ن ودا و از داعید ممى رایان و ازادا طم ان و تالش اا ئی ترک  -المان راا اسااااااتقالل ندنیز اشااااااکارا ٔمای
میکردا مصمه ود استقالل کشور راا چه از طریش صم و مذاکره و یا زور و رنسا ٔاصل کند.
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در ٔال که رنس اسااااااتقالل در ماه م اغاز شاااااادا امان هللا مان تاریخ  ٢مارچ  ٠۹٠۹ه الرد چممساااااافورد Lord
 Chelmsfordوایسراا ند ریتانوا از تل پدرا ممد شدن غاص ین و انتماب مودش ٔیث امیر افغانستان اطالو
داده ود .این مکتوب ه مقاصد وسیاس اینده و تصمیه او م ن ر استرداد استقالل کامل افغانستان و لغو مدا دا
پدرش نیز اشااارات داشا  ... " :ن اید ر ان رفیش ما پوشاایده ماند که ٔکوم مسااتقل و ازاد افغانسااتان مود را اماده
میداند که در ر و و ر موساااه ا در نحر داشاااتن ایرا ا دوسااات و امثالهه رارداد ا و مدا دات را ا ٔکوم
نیرومند ان مستان عقد نماید که در راه منافد ترارت راا ٔکوم ما و ٔکوم شما مفید و سودمند اشدن.")۶
ایا ٔافح ساای هللا مانا وکیل ریتانیا در کا لا ه ند اطالو نداده ود که امان هللا مان تاریخ  ٠٢ماه اپریل در در ار
اعالن کرد که  ... « :من موده و مممک موده رااز لٔاح دامم و مارر کامال ازاد و مساااااااتقل اعالن کرده اه  .دد
ازین مممک من مانند سااائر دول و در اا رهان ازاد اساا  .ه یچ نیروا مارر انداز ید ساار مو ارازه داده
نموا د شااد که در امور دام م و مارر افغانسااتان مداممه کند و اگر کس ا ه چنین امرا ا داه نماید گردنش را ه این
شمشیر موا ه زد» .دد از ان ا امان هللا مان روا مود را ه طر وکیل ریتانیا گشتانده گف  :اا سفیر! انچه من
گفته شما فهمیدید؟ وکیل ریتانیا رواب داد  :م فهمیده .
م مقا ل ید عمل انراه شده رار
ٔقیق اینس که دول ان مستان دد از اعاله استقالل افغانستان و لغو مدا دا
گرفته ا و در را طه ا ول کردن و یا رد کردن ان ا مشااااکال ردیدا مواره شااااده ود .ان میس ا ازینکه اسااااتقالل
افغانساااتان را ٔیث ید ٔقیق مسااامه پذیرند و یا رد کنندا متٔیر ودند .ند ریتانوا راا اعتراض ه مو امیر
ردید یچ دلیم نداشاااااا و نمیتوانساااااا تٔ شاااااارایط مورود تقاضاااااااا او را راا عقد مدا دا ردید ین دو مم
مودممتار رد کند ٔ .کوم ریتانیا از مد ا اصاارار میورزیدکه مدا دا افغان و ان میس تدهداتىس ا که ا ش امص
رایشااان دشااوار ود از تقاضاااا امان هللا مان راا عقد مدا د ردید ا افغانسااتان ا
امیر عقد شاادها لذا درین فرص ا
مماند و رموگیرا نماید .ه عقید اکثری در وزار ماررد ند ریتانواا ا اعاله اسااااااتقالل افغانسااااااتان ا عمر
رار داد م ا چه شمص و یا مم وده اشدا ه پایان رسیده ود ن. )١
اما ا گذشاااااا ید ماه ه ان میس ا رواب مکتوب امان هللا مان را ندادند .انها مدتقد ودند که رواب طد ه امان هللا
مان ه مدن شنامتن امان هللا مان ٔیث ید پادشاه مستقل وده و این کار راا پالیس ریتانیا در شر ید شکس
زرگ موا د ود.

علت محبوبيت غازی امان هللا خان در بين مردم
عم عمده مٔ و ی ی شتر غازا امان هللا مان ن س ه ٔکمرانان دی ر که در گفتار داکتر ستانیزا ه ان ا شاره شده
اسااا ا ٔصاااول اساااتقالل کامل افغانساااتان و حهور ایشاااان ٔیث مٔصااال و هرمان اساااتقالل ود .افغانساااتان یک از
نم ستین ک شور اا شر در تاریخ مدا صر رهان ود که ا ستقالل کامل سیا س اش را د س اورد .ا سترداد ا ستقالل
افغانسااتان ه پرسااتیژ و ٔیثی امپراتورا ان میس صاادمد شاادیدا وارد کرد  .رعالوه انها ا دو مشااکل زرگ مواره
ودند .م شکل اول انها مرادله ا ذ نی و أ سا سا ضد ان می س م سممانان رهان و م صو صا ً م سممانان ند ریتانوا
ودا و مشااااکل دوه شااااان ضاااارور رموگیرا نفوذ روس ا و انتشااااار نحریا مشااااویک ود که راا ان ه ید
افغانسااتان ٔائل و فر ضاارور داشااتند .انها ا درک ترارب ناکاه و مصاای ار گذشااتد شااان نه ه اسااان غازا
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امان هللا مان را تدویض ؤکمران دلموا
ه روسید مشویک تٔمل کرده میتوانستند.

چون شاه شراو را نصب کرده میتوانستندا و نه ه نزدیک افغانستان را

ان میس ا درتممین نیرومندا غازا امان هللا مان و عزمش راا استرداد استقالل کامل افغانستان مرتکب اشت اه شده
ه تممین غمط نیرومندا غازا امان هللا مانا از اساااااااناد مٔرماند اساااااااتم ارا ان میس که ٔاال از
ودند .اعترا
مٔرمی رامده ا س ا ویدا س  .انها این م سقلی را ه گردن ٔافح سی هللا مان ایرن م سممان ان میس ا در
کا ل م اندازند .و م گویند که مانند نصااااااارهللا مانا ٔکوم ند ریتانوا ه توانمندا امان هللا مان را درسااااااا
تممین نکرده ودن. )۸

اعالن آزادی افغانستان پشت بزرگترين امپراتوری وقت جهان را به لرزه در آورد
ان میس ا اول تصاور نمیکردند که افغانها راه رنس را در پیش گیرندا و ددا ً ه راا اینکه ضاد مود را پوشاانندا
یشاااارمانه کوشاااایدند دساااا اورد اا م ارزا ازادى مش افغانها را ناچیز رموه داده ادعا کنند که گویا افغان ا درین
رنس شااکس ا مورده و پیشاانهاد متارکه توسااط غازا امان هللا مان صااور گرفته اس ا  .اما اسااناد و شااوا د نشااان
مید ند که تقاضاا اتش سا مته رنس و مذاکرا صم اول توسط ان میس ا پیشنهاد شده اس  .ادمد درین را طه
مینویسااد که « حکومت هند به نمایندۀ افغان اجازه داد تا به کابل رفته امان هللا را به ختر ف الیت هاى خصتتومت آمیز وادار
سازد .امان هللا موافقه نموده ،ودر نتیجۀ آتش ب زمینۀ مذاکرار طوالنى و هیجانى در راولپندى ،میسورى (منصورى)
و کابل فراهر رد که به مصالحه و تأسی مناسبار عادى همسایگى انجامیدن.»)۹
این مطمب را شااااادروان غ ار نیز ذکر کرده مینویسااااد که «چون دول ان میس در ط رنس ا افغانسااااتان انداز مطر
امپراتورا را در ندوستان ورشاد مرده افغانستان را در مٔاذا رنس أساس و مداینه میکردا لهذا مایل ه صم
و تصاادیش اسااتقالل افغانسااتان گردید و راه مذاکره را توسااط وماندان مود در "دکه" اساافیر نحر ند افغان از کرد .در
ط این مذاکرا طوالن ان میس ا تصااادیش اساااتقالل افغانساااتان را پذیرفته و از وروب متارکه و مصاااالٔه و منافد
د وساات دولتین ساامن زد .سااردار ع دالرٔمن مان غرض اطالو این تمایال ان میسااها ه پادشاااه افغانسااتان کا ل امدا
در ٔال که ان میس ا عایمه و پساار او نغاله أمد مان رٔمان ) را در پای اه عسااکرا مود ن هداشااته ودند .سااردار
ع دالرٔمن مان در کا ل ا شاااااه مذاکره کرد و دد از تصاااامیه دول ق ول پیشاااانهاد متارکه ان میس ا شاااارط تصاااادیش
استقاللا رگش ».
اساناد مٔرماند اساتم ارا ان میس نیز نشاان مید د که پیشانهاد متارکه توساط غازا امان هللا مان نها مکه مود ان میس
شرایط شان اطالو
ا صور گرفته و دول افغان ستان کو شیده ود از ردا ودن این تقا ضاا ان میس ا و چ ون
تاریخ
ٔاصاال کند .کمیشاانر عموم و نمایند ٔکوم ند ریتانوا راا گورنر رنرال ایال ساارٔدا شاامال غر
 ٣٢م  ٠۹٠۹ه امرینش در شیممه نوش که« :ع دالرٔمن مان ا نمایند افغانا ا پیغاه ٔکوم ند که دیشب رایش
داده شااده ودا امروز صاا طر دکه ٔرک کرد .سااه نفر از مصااأ ان او درین را در مدد ننحام ) ما در تو ی
سر می رند» ن. )٠١
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برسميت شناختن استقالل باعث مشاجره بين لندن و مأمورين هندبريتانوى گرديد
ل از استقالل ان میس ا ه مکارا ردا و عمم زمامداران افغانستان ضرور نداشتندا ول میمواستند که زمامداران
افغانستان فرمان ردار و مکار شان وده و افغانستان دول فرمان ردار ان میس ماند راا این منحور از وسایل سه گاند
ذیل استفاده میکردند :ناول) ادار امور مارر افغانستان توسط ریتانیاا ندوه) کمد مال سرشارا نسوه) کنترول ورود
اشیاا واردات ممصوصا ً اسمٔه از طریش ند.
ا ٔصول استقالل روا ط افغانستان ا ریتانیا دستموش تغیرا عمیق شد .چون افغانستان راا ان میس ا ه از ن اه
رغرافیاا سیاس نریوپولیتید) و ه از ن اه مو مطرا که ازطریش ان متوره ند می ردیدا ا می زیاد و
ٔیثی گو ر یم های در تاج ان میس داش ا امان هللا مان را ماطرا که عامل این تغیرا ودا مشیده نمیتوانستند.
ان میس ا میدانستند که استٔکاه و تقوی دول امان ا سمطد شانرا در مناطش ردا شده از پیکر افغانستان نیز ه
مماطره م اندازد .لذا تٔریکا ا ت میغا و تمری ا نامرئ و اشکار شان عمیه غازا امان هللا مان نیز شد یاف .
روزنامد "ستی من" انتماب گران را ٔیث رئیس ئی مذاکرا تق ی نموده و الرد کرزنا وزیر مارره راا
امور ندا را مورد انتقاد رار داد که گویا سیر اصم رارداد صم را پنهان نموده و محنون ود که نامد اساس
میمتون گران را که ه عم أمد مان سپرده ود ودر ان استقالل دامم و مارر افغانستان را ول کرده ودا راا
مدت نه تنها از انحار عامه ممف ن هداشته ودا مکه این نامه تا ید روز دد از انکه متن رارداد صم ه لندن
رسیدا ه مونتی و وزیر مارره نرسیده ود.
این روزنامه ه نامد اشاره میکرد که ضمیمد رارداد صم ه عم أمد مان داده شده و در ان گفته شده ود
که"تدهدنامد مذکور و این نامه افغانستان را در امور دامم و مارر اش صور رسم ازاد و غیر وا سته
می ذارد" .روزنامه ادامه داده نوش که «افغانها بدون هیچ تردیدى برنده ردند .افغانها حاال هر سرکش و متمرد هستند،
حاال هر انقالبیون هندى را پناه میدهند ،حاال هر با بلشویک ها مناسبار خیلى دوستانه دارند ،و حاال هر در سرحدار
مامصروف تحریک نزاع میبارند .تمام بحث هاى پیچیدۀ الرد کرزن این حقیقت ساده را پنهان کرده نمیتواند که
حکومت هند هر عملیار جنگى را درهر و برهر کرد و هر مذاکرار صلح را خراب کرد .کنترول مناسبار خارجى
افغانستان را نباید فرداى حملۀ آنها تسلیر میکردیر ن. » )٠٠
ه عقید مقاما ند ریتانوا امضاا رارداد صم ا دون شدا رایشان سیار رضای مش ود .اما رسمی شنامتن
استقالل افغانستان در لندن ایراد سردرگم کرد .عدۀ زیادى از انگلی ها میپندارتند که سیاستمداران آنها چیزى را از
دست دادند که براى بدست آوردنش مردان ران جان هایشان را از دست داده بودند ،و آن کنترول افغانستان بود(.»)۰۴
روز کیپل به تاریخ  ٤جون به نائب السلطنه نورت « امان هللا آتشى را افروخته است که خاموش کردن آن براى ما بسیار
دروار خواهد بود».

معاهد ٔه صلح راولپندی خط ديورند را قانونيت و ابديت نبخشيده است
یچ شااک ورود ندارد که امضاااا مودساارانه رارداد صاام راولپندا ید لغزش زرگ و میان عم أمد مان ود.
ه او و یئ افغان رارد ه شرایط صم دستور داده شده ود که صم ما ا دول ریتانیا م ن ر شرایط ذیل اس :
ه ر اسم که اشد.
 -٠ازادا افغانستانا ٔ -٣فاح از ٔقو ا واه سرٔدا و  -٢تادید غرام رن
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اما عم أمد مان ه تنهای تصااامیه گرفته و ا ورود دایا صاااری ا مدا د پنج فقره ی صااام راولپندا را که ه
ضرر افغانستان ودا تاریخ  ۸اگس سال  ٠۹٠۹میالدا امضاء کردا و ان میس ا تنها استقالل افغانستان را ط نامد
رداگاند مورد تأئید رار دادند.
مٔمود طرزا دد از ازگشاااا او گف که عم أمد مان ٔش نداشاااا تا ا ول کردن عالم گذارا ساااارٔدا ا
ماک افغانها را ه ان میس ا د د .فقط ید کممد اساااااااتقالل او را چنان تٔ تأثیر اورده ود که تماه چیز اا دی ر را
فراموش کرد .عم أمد مان ماطر مودسااااارا اش مٔکوه گردیده از طر شااااااه امان هللا مان مورد سااااارزنش و
عتاب رار گرفته از مقامش س کدوش و تو ی شد.
اما ب د از عقد قرارداد صلح که به نوع دولت انگلی تمام رد ،ی نى از جملۀ سه ررط آزادى افغانستان ،محافظۀ حقوق
قبایل ستترحد ،و گرفتن غرامت جنگى ،تنها رتترط اول آن توستتگ انگلی ها قبول رتتد ،مبارزین ستترحد جنگهاى گوریالئى
را ادامه دادند .افغانستتتتان به پناه گاه آنها تبدیل رتتتد .دولت افغانستتتتان از آنها حمایت کرد ،و با تمام مردم ستتترحد عالی
« دد از رنس اسااتقاللا موضااوو ؤد دو اره پشااتونها ید امر مهه ساایاس ا در سااط دولت شااد .امان هللا مان که
شراع مویش را ه صف مرد عمل نم صو صیت که پ شتونها سیار ه ان ارج م نهادند) ثا سامته ودا ٔمای
رؤانیون و ایل درتمند والی مشر را دس اورد .ه گفته سنزل نوید «م لوم است که رژیر نمیتوانست موضوع
توحید مجدد قبایل را بدون براه انداختن جنگ دیگرم با انگلیستتتتها تصتتتتویه کند .یگانه راه این بود که رتتتتوررتتتتهام ضتتتتد
انگلی را در منطقه به صتتتتتتورر پنهانی با تقویت روحی و کمک هام مالی تشتتتتتتوی نموده قیام پشتتتتتتتونها را به حرکت
وسی ترم ،ی نی همبستگی اسالمی یا پان اسالمیزم ،مربوط سازد» ن.)٠۴
شااادروان غ ار مینویسااد «ب د از آنکه م اهدۀ کابل بین افغانستتتان و انگلی ام تتاﺀ رتتدو اوضتتاع به حال عادى برگشتتت ،مجددا
سیاست اصلى افغانستان و مردم آزادى خواه سرحدار آزاد با سیاست است مارى انگلی باالى مسئلۀ سرحدار آزاد در تصادم آمد
و این مصادمه سالها طول کشید تا دولت امانیه در افغانستان  ،و ب د ها سیادر دولت انگلی در هندوستان پایان یافت ،م هذا ق یۀ
ستتتترحدار آزاد حل نشتتتتد و کشتتتتمکش تازه با سواروس انگلی سدولت پاکستتتتتانس آغاز یافت و هنوز دوام دارد و بدون تردید تا نوو
خارجى درین منطقه م دوم نگردد ،این نقاضت و مبارزه دوام خواهد کرد(.»)۰۱

ا اا ستانیزا شما میتوانید تفصیل ٔمای دول امان از ٔقو ایل سرٔد ازاد را تٔ عناوین ررگد زرگ تاریم
د رالل ا ادا تأسیس و نشر ررید اتٔاد مشر ا تالش اا دیپموماتید ٔمای از ا واه سرٔد ازادا فرستادن ٔار
ع دالراز مان اندړ ه وزیرساااااااتانا ٔمای از ازادیموا ان درمرکز مرا دین چمرکندا ٔمای از پان اساااااااالمیزه و
رن ش مالف مسااممانان نداا ٔمای از رن ش پان اسااالمیزه راا ضاادی سااامتن نفوذ ان میس ا را در فصاال شااشااه
کتاب « بازنگرى دورۀ امانى و توطئه هاى انگليس» که در زمسااتان سااال  ٠٢۹٠شاامس ا  ٣١٠٢میالدا چاپ شااده
اس مطالده کنید.
ا اا ستانیزا ا اگر ٔمال لراه گسیمته و پایه شما ر غازا امان هللا مانا مٔصل استقالل افغانستانا دستورا
و اگا انه و یا راا کسااب امتیاز مساامک و یا شااهر ن اشااداشااما نا اگا انه مود را در ص ا کسااان رار داده اید که
دستورا و اگا انه ه تٔری و ردل سیستماتید تاریخ مداصر ما کمر سته و مانند دشمنان سه مورده از اسه افغان
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و افغانسااااتان و افتمارا مم ما نفر دارند .مان کسااااان که افغانسااااتان را کشااااور ردم و اسااااتقالل انرا نیز ردم
میدانند .شاعر ولس افغان ممنس ران چه موب گفته اس که :
چې یې مور وي په دې ماوره زیږولې
چې په ر ژ ه گویا وي مو افغان دئ
چې میرمواه د وطن نوي ممنس رانه
ممص دا چې نه پښتون او نه انسان دئ

مأخذ:
ن . )٠یانیه داکتر زمان سانیزا در مٔفل گرامیداش استرداد استقالل افغانستان توسط افغان کمتورا ټولنه در شمال
کمیفورنیا و مصأ ه او ا مانه ز ره یوس داودwww.stanizai.com
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صأ زاده .پشاورا کتاب فروش فضلا ص .٤٢
 . ۴مانرا
 .۵مانرا
 .۶اسنادمٔرماند مر وط ه سرٔدشد د ماررها پراگرا  ۹۸شماره اا ٠٥۸-٠ا رون ٠۹٠۹ا ارشی استم ارا
ند ریتانوا .
 . ١اسنادمٔرماند مر وط ه سرٔدشد د ماررها پاراگرا ١٠٣ا شماره اا ۸١٤-١١٥ا اکتو ر ٠۹٣١ا ارشی
استم ارا ند ریتانوا .
ند ریتانواا L/P&S/20/B285, P12
 .۸اسناد مٔرماند استم ارا ان میسا ارشی
Adamec, L.W. (1996) .۹ا ص .٣٢٢
ند ریتانواا تم راه شماره پ  ٠٢٢٢ارا مقرخ  ٣٢م ٠۹٠۹ا L/P&S/10/819,
 .٠١اسناد مٔرماند ارشی
P285
 .٠٠روزنامد ان میس ز ان ندا  Statesmanنزمامدار) کمکتها  ٠۸نوم ر ٠۹٠۹
 Stewart, Rhea Talley (1973). .٠٣ناتش در افغانستان) ا ص .۹٥
 .٠٢غ ارا میر غاله مٔمد ن)٠٢٤٤ا صفٔا  ١۸٢و .١۸٥
 .٠۴نویدا سنزل تررمه مردديا ندیه ن)٠٢۸۸ا ص.١٢
 .٠۵غ ارا میر غاله مٔمد ن)٠٢٤٤ا ص . ١۸٢
نپایان)

د پاڼو شمیره :له  8تر8
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

