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  ملوک ا لطوايفی+  نفاق وخانه جنگی

 =  
  اسارت وغالمی  ديورند،ۀعقدمعاھد

  
 توسط انگليسھا جبراٌ بر افغانستان تحميل گرديده تا امروزدرحلٌق  ديورندۀ به اينطرف که معاھد١٨٩٣ازسال 

ن مکاتب وفاکولته ھا نام منحوس ديورند و قرارداد دانشمندان، پيران، جوانان، نويسندگان و روشنفکران و محصال

  صورت میر سر زبانھا آمده عندالموقع ازين اسم و معاھده با نفرت ياد و در آن باره تبصره ھای گوناگونبآن  

وطن، تمام رسانه ھای نشراتی، محافل ومجالس  کنار گيرد که سال جاری ھم يکی ازھمان مواقع بوده درھرگوشه و

خارج کشور مربوط  درتلويزيون و راديوھای دولتی وشخصی داخل و يا درمجالس فاميلی و دوستان،ۀ علمی درحلق

 قدر توان وه يکی ب مندی داشتند ھره ن باره عالقوطنداران حتی در بعضی دستگاه ھای نشراتی خارجی که دري

ھمچنين بعضی  . گفته اندبودن آن معاھده جبری وغيرعادالنه  معلوماتشان سخن ھائی مبنی بر ظالمانه، غيرمنصفانه،

قدرتمندان آنچه بخواھند . رود  کنندگان آن انتقاد کرده بلکه خود گفته اند که آب زور سرباال میءتنھا بر امضا نه

ه  متمم قرارداد ديورند ب،انيهت حکومت برۀدانيم تشکيل حکومت پاکستان، ساخته و بافت ھمه می .توانند انجام داده می

باشد که پالن آن پيش ازپيش آماده گرديده، يعنی   شرق میۀ ثبات در اين گوش ورامی وعدم استقرارآنا منظور ايجاد

 بلوچستان نيز ۀزخم ناسور وباعث دردسر ھند، ايران و منطق) نپاکستا افغانستان، ھند و( برای سه کشور ھمسايه

تواند از اين حربه عليه کشورمورد ھدف استفاده  دشمن درھرموقع که خواسته و يا بازھم بخواھد می گرديده است و

  .  منطقه نا امنی ايجاد کنند و در

 به اساس سابقه داری درين موضوع میعرض برسانم مداخله و اظھار نظر عاجز درين باره ه قبل از ھمه بايد ب

به شعبۀ سوم سياسی وزارت امورخارجه " بابای ملت"باشد، يعنی دردوران سلطنت اعليحضرت محمد ظاھرشاه  

اآت با داد موظف بودم که اجر که کارھای مربوط به ھند، پاکستان وبعضی کشورھای ديگر آسيائی را انجام می

لھذا مکاتيب ومباحث و تبادل نظر و پروتوکول ھای . صدر ھمه قرارداشتانيه درتحکومات پاکستان، ھند و بر

نده ام وھم از درک در انجام وظايف بودم ازنظر گذشتا آنرا تا وقتيکه ۀمالقات و مذاکرات وگفت وشنيد تازه وکھن
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نشرگرديده يک باره توسط اھل قلم ودانشمندان رسيده و ينا عقاب آريانا که بسی مقاالت و مضامين درۀانتشار مجل

  . اندازه معلومات دارم

ينجا يک مطلب مھم را بايد ناگفته نگذارم تمام اوراق واسناد تاريخی و قديمی  مربوط به ابا استفاده از موقع در

جز اوراق ه اجراآت با ھند، پاکستان، انگلستان و شوروی وغيره  به نام  اسناد و اوراق سری و محرمانه که ب

باشد که غير ازوزير، معين،   اھميتی در آنھا باقی نمانده در صندوقھای آھنين قديمی قفل میتاريخی ديگر ارزش و

درحاليکه دردنيای . مديرعمومی سياسی، مديرشعبه و مديرعمومی آرشيف کسی ديگرحق مطالعه ای آنھا را ندارد

درمحضر عام مخصوصا ديگر اينگونه معاھدات و اسناد، ھمينکه کيفيت سری بودن آن سپری گرديد آنھا را 

.  ق گرددادھند که ثبت تاريخ و اسناد واور عموم  قرار میۀ ن و اھل خبره ونشرات جھت استفاداان ومحققنويسندگ

دادند، کتب تاريخ جناب کھزاد، جناب غبار، جناب رشتيا،  جناب حبيبی، جناب فرھنگ  اينھا ھم اگرچنين انجام  می

ور ديگرمی بود زيرا بسی اسناد و اوراق که بيشتر ازصد سال از آنھا سپری وجناب نعيمی و سا ير مؤرخين شايد ط

گردند، ازنظر دانشمندان و   سری بودن را از دست داده و درجملۀ اوراق عادی  محسوب میۀشده و فعالٌ ديگر جنب

دست  بع خارجی باھل قلم دور مانده و يقيناٌ آن بيچاره ھا مطالب مورد ضرورت شان را با مشکالت فراوان از منا

ين شکی نيست در وزارتخانه ھا اسناد اکردند؟ در وردند و آنھائی که به لسان خارجی آشنا نبودند چه می آمی

 موضوعنھا ھم حد واندازه دارد ببخشيد از آاما محفوظ بودن  . باشد که بايد سری نگھداری شود محرمانه موجود می

  .گرديم به اصل مطلب دور نرويم  برمی

ٌ باه  انگليس درھند خوشش نمی آمد وبسيار عالقۀبدالرحمن خان از نايب السلطناميرع وزارت  مند بود که راسا

و يا نماينده اش اجازه داده شود که در وی خود ه نھا خواسته بود که يا  بآچند بار از. باشد انگلستان درتماس ۀخارج

برايش  بت شود اما  انگليسھا اين پيشنھاد را نپذيرفته ولندن آمده و در بارۀ مشکالت از نزديک و مستقيماٌ داخل صح

  .کابل می آيد صحبت شوده تذکر داده اند که درين  باره با ديورند که عنقريب ب

 نومبر قرار داد منحوس ٢٢و بعد از چھل وسه روز اقامت يعنی  اردکابل وه ميالدی ب١٨٩٣بر ديورند درماه اکت

 انگلستان ۀنام سند موفقيت خود به نايب السلطنه  و آنرا بء امير امضاباالیری صورت غيرقانونی وجبه ديورند را ب

  .کند درھند تحويل داده احساس سربلندی می

درباره . کرد انيه اجرای وظيفه میت برۀ مستعمر،نام وزير خارجه درھنده وی يک صاحب منصب انگليس بود که ب

ه  امريکا بۀو وزيرماليه  اسبق دوران شاھی که در اياالت متحداسم آن، جناب مرحوم عبدالکربم حکيمی والی ھرات 

 عقاب آريانا منتشره اين عاجز ھمکاری قلمی داشت دريکی از مجله ھای ۀبرد وبا مجل سر میه صورت مھاجر ب

ای نخ" يا » معنی پرده بيرونی مغز ه ب" ديورا"گذشته  نام ديورند را  از نظرلسان انگليسی چنين تحليل کرده بود 

ديو رند، ديو چاالک، : رياما از نظر زبان دری با اندک تغي. حاشيه يا سرحد زمين يک کشور است"وراند " شوکی

  .ديو زرنگ يا ديو شيطان را گويند

زور چال ه عاطفه، بی احساس وسنگدل چگونه اسم با مسمی بخشيده که ب بیو ببينيد طبيعت به اين انسان ظالم 

ران جريب زمين يک کشور جنگ ديده و درحال جنگ ومشتعل و بيچاره را چنان تجزيه وفريب و دروغ و حيله ھزا

در اينطرف ودختر آنطرف، پدر اينسو، فرزند آنسو، يا  خواھر راستعماری خود ضميمه ساخته که ماخاک کشوه وب

ه ھا وحتی بعضی درين جانب و برادر آنجانب طوری بيچاره و سرگردان از ھمديگر دور و جدا مانده که روزھا، ما

از ھمين جھت دنيای بشريت وبعضی .  يا فرزندان شان سالھا گريه کرده ويکديگر را نديده اندھا و پدرھامادر
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معاھده را دور از انصاف و حتی بعضی نويسندگان حقبين  اين  را سبب ناکامی انگليسھا در جنگ  دانشمندان، اين

  .دارند  با افغانستان محسوب می

صوصی است که بين دو دوست مبادله شده باشد خعتقد است اين معاھده مانند نامۀ انشمند امريکائی ملوئی دوپری د

باشد،  اماچون اين سرحد را  وبه نظر وی اين قرارداد از نگاه سياسی، جغرافيائی و ستراتيژيکی غيرقابل دفاع  می

  . اندسرحد تھيه کرده ناکام مانده ۀ انگليسھا به مقصد ايجاد ثبات درمنطق

مينه چنين نوشته چوزف جان کالر دانشمند ديگری درکتاب خود که برای يونيورسيتی کولومبيا تھيه کرده درھمين ز

مقصد استحکام قدرت وتسلط درشمال غرب ھند امير عبدالرحمن خان را مجبور ساخت ه انيه بت بر١٨٩٣درسال ( 

قتی واز نظر بعضی انگليسھا طور دايمی پشتونھای وا مخط ديورند موافقه کند، خط سرحديی که ازنظر افغانھکه به 

  ). برخوردھا را درمنطقه آماده ساختۀن ازھند  زمينا چنان جدا نموده که بعد ازرفتن ششرقی را از برادران افغانی

جيراد سااليد، جيری ليبر و داويد بوزی نويسندگان معروف ھريکی به نوبه خود اين  قرار داد را غيرعادالنه، 

  .تبدانه و غير قابل قبول جھان بشری خوانده اندمس

بينيم که معاھدۀ ديورند حاصل بازی بزرگ بين دو  له اگر داخل گرديده و به غور مطالعه شود میأدرعمق اين مس

که   ش رسيدن به آبھای گرم بودند درحالیروسھا درتال.  انيه کبير بودتر قدرتمند آن عصر روس تزاری و برکشو

ذا افتد، لھ وری انگلستان در ھند به مخاطره میتينصورت امپراادانستند که در ھمين ھراس داشته و میانگليسھا از

، تاجکستان، ترکمنستان، گرجستان، قزاقستان، ارمنستان وغيره ايران ازبکستان(روسھا را متوجه آسيای ميانه 

ه از وصول به ھند و آبھای گرم که آنھا با اين دھن شرينک آنسو مصروف گرديدند يعنی علی العجال) ساخت

سيای ميانه را به آمنصرف شده و آنرا به  آينده موکول ساختند و انگليس جابر به اين ترتيب کشورھای مسلمان 

روس ھا پيشکش وکشورھای مسلمان آسيای نزديک و افريقائی را که ثروت سرشار نفت وگاز وديگر معادن را 

  :البته در اجرای اين پال ن وعمل دو ھدف مورد نظر شان بود.  دراختيار داشتند خود در قبضه گرفتند

  .وری مسلمان عثمانی ت  سرکوبی امپرا-   اول

 تحت تسلط قراردادن قدرت اسالم و حاکميت برکشورھای مسلمان از خوف انسجام و اتحاد آنھا و ھم جلو -  دوم

  .    علمیۀگيری از ترقی و پيشرفت مزيد در ساح

انيه را بارآورده و ترا استشمام کردند اين پريشانی برو روس از سرحدات افغانستان بوی يکديگر انيه تکه بر ھمين

خواستند روسھا را در نزديک  آبھای گرم از  او را درفکر اشغال کامل افغانستان انداخت زيرا انگليسھا نمی

د و مشت ھای آھنين باشندگان افغانستان که متوجه اتحا پس از اجرای اين تصميم ناکام، ھمين.  کشورافغانستان ببينند

حق افغانستان ه اما مبارزين و مجاھدين ب. شدند، به سياست زور و زر پناه برده و آنرا مورد تطبيق قرار دادند

ه  ھزار سپاه مجھز دشمن يک فرد ب١۶ ۀپا و جواب زور را چنان دادند که  ازجمله  را بمزردرسايۀ  اتحاد قومی 

انگليسھا از روياروئی با افغانھا . به مرکز اردوی انگليس درجالل آباد رسانيد) سپ مرگيا را( پيام  نام داکتر برايدن

آنقدر خسته شده بودند که می خواستند کشور را به اميرعبدالرحمن خان که تازه از بخارا به مقصد دوباره تخت 

 بيمورد امير به ۀغبار و محترم عزيزنعيم عجلطبق نظريات جناب .  تحويل داده وبه ھند برگردند بود،ی برگشتهيننش

التواريخ  اثر خويش درھمين  ءاميردرکتاب ضيا. ه بپذيرديحيث تحت الحماه انگليسھا موقع داد که کشور آزاد را ب

 درد و مشکالت خويش را مفصل تحريرکرده و توضيح نموده که جز تسليم ديگر چاره نداشته زيرا انگليس را هبار

به ھرصورت اين واضح ميگردد . بی عاطفه و روسھا را ھم ناجوانمرد و استفاده جو خوانده استظالم، خشن و 

اما انگليسھا باز ھم گاھگاھی خواب اشغال کامل . روس ھا طرفدار موجوديت افغانستان آزاد دربين آنھا بودند
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ما بعد از جنگ سوم افغان و ا. ساختند ديدند و بعضی اوقات  با مردم آن دست وپنجه نرم می افغانستان را می

خالصه بعد از ھمين تاريخ ) سان باشداماحفاظت آن از ناممکنات استآاشغال افغانستان شايد( انگليس اعتراف کردند

توانستند  مت نتوانست اما از انجام آنچه بدی  که درباره وطن ما میوح ازھند ديگر بر افغانستان  حکوتاموقع خر

اصطالح يک قطره آب سرد و آرام دم ما يک لحظه ازشر آن درامان نبوده و به مضايقه وکوتاھی نکرده ومر

خواھند به ھر وسيله ای که شود  باعث درد سر  رام نميگذارد ومیآنوشيده اند و ھنوزھم با تحريک دوستان خود ن

  . باشندگان افغانستان شوند

ی وتباھی بيشتر، چيزديگر نيست، ب و خرامقاومت جز کشتار  جنگ وۀاميرعبدالرحمن خان معتقد بود حاصل ادام

لھذا درتمام دوران زمامداری بعد ازعقد حصۀ اول معاھدۀ تحميلی ديورند در قسمت شرقی ديگر يک قدم پيش نرفته 

 پروتوکولھا شامل مطالب ومضامين ۀوھمچنين مذاکرات و تھي  مکاتيب، يادداشتھا، ميموراندوم ھاۀبلکه با مبادل

انوی وقت گذشتانده تفعان و انگليس يا افغان و ھند بر تند وتلخ وگاھی گله آميز، بين طرفين  اسخت وسخت، زيروبم،

ه توانسته درحق چته و انگليس با لبان خنده دار آناکستان تا امروز ادامه يافپست که اين سلسله بعد از موجوديت ا

 جا گرفته ازيک طرف  مردم ما را  تا  حتی امروز زير کاله وچپن کرزی،افغانستان بدی کرده و ضرر رسا نيده

گوش خود که از مدتھا قبل تربيه و آماده خدمت ه وسيله غالمان حلقه به گلو در نفاق غرق ساخته و از جانب ديگر ب

  .  باشد ساخته درتالش تجزبه کشورمی

 اما متوجه سانی استانۀ گونه ترديدی وجود ندارد که قرارداد ديورند ظالمانه، تحميلی و دور ازعاطف ين ھيچادر

 تقسيم تمام سرحدات شرقی و جنوب افغانستان نه بلکه تنھا از يکقسمت شرق ۀبايد بود که امضای اين معاھده دربار

.  کرده استء آن امضاۀقسمت باقيمانده را اميرنه تقسيم ونه در کروکی تقسيمات و تجزي. افغانستان بحث ميکند و بس

باره اسنادی در وزارت  يناجانبه وخود سرانه صورت گرفته است در سھا يکاگرسندی وجود دارد ازطرف انگلي

 ھند بعد ازسپری شدن مدتی که ۀ انگليس ونايب السلطنۀ افغانستان وجود دارد که نمايندۀ  وزارت خارجۀخارج

ی شود تا ن ومعرفيتی تعيأخواھند ھي نات حدودی قسمت اول اکمال يافته توسط آن يادداشت ھا از امير میيکارتعي

  .ن سرحدات  انجام يابدي تعيۀکار باقيماند

تقسيمات قسمت (دھد  ت چنين جواب میأن ھيياين عمل چند بار تکرار گرديده اما عبدالرحمن خان درعوض تعي

قومی، روحانيون، صاحبمنصبان  نظامی ومردم خود گفته مورين دولت، بزرگان أشرقی را من تا ھنوز به دربار، م

حوصله داشته . نتوانسته و پنھان نگھداشته ام اگر بگويم کسی آنرا نمی پذيرد شايد بازھم اتش جنگ روشن گردد

رويم   حتی از انگليسھا خواسته آنرا پنھان  قسمت ديگر میه مردم خود بگويم وحل شود آنگاه به باشيد تا من اينرا ب

  ) .مردم افغانستان نگوينده نگھدارند و ب

  .  رسد بعد از مدتی يادداشت ديگری ازجانب نايب السلطنه انگليس محتوی چنين مطلبی عنوانی امير می

تھای أھين کنيد تا يت تعيأشماھم ھي. د پلرگزاری صورت بگيردم قرارداد باير چھاۀدرسرحدات تقسيم شده، طبق ماد (

صراحت ه گردد ب اما امير عبدالرحمن خان طوری که مشاھده می. ده واين کارانجام يابدطرفين پلرھا را نصب کر

  ).   کند ازتقسيمات شانه خالی و از اجرای اينکارفرار می

ت  در انجام آنھم أاز آنرا ناتمام ماند از ارسال ھيامير چون ازين قرارداد جبری،  آزرده خاطر بود ھمانطوريکه  آغ

  . توانيد نصب کنيد ن کرده ايد پلرھا را ھم خود میيچون سرحدات را خود تعي: گونه جواب فرستاداباء ورزيده و اين

  .باشد دراين مکتوب نکا ت آتی بسيار قابل توجه می
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جانبه بدون   تقسيمات اول سرحد را که نمايندگان ھردوجانب تثبيت کرده اند باقيمانده را خود انگليسھا يک-  اول

  .ی انجام دادت افغانأموجوديت ھي

  . جانبه صورت گرفت  نصب پلرھا ھم خالف ماده چھارم متن معاھده، توسط خود انگليسھا  يک-   دوم

آنھا قبول ندارند اگر . کرده امء مردم امضاۀنويسد من معاھده را بدون موافق  امير با صراحت به انگليسھا می– سوم

مردم خود گفته بتوانم موضوع ه  خواسته تا وقتيکه بخبرشوند شايد بازھم جنگ صورت بگيرد حتی از انگليسھا

  . نگرددءمردم افشاه مخفی نگھداری شده ب

 حاکميت بر خاک و  فاقد حقوق سياسی،( دوکشور ھند وستان و افغانستان  ديورند تو سط نمايندگانۀ معاھد- چھارم 

  .   صورت گرفت) استقالل سياسی

او معتقد .  ات دانشمندان ، نظرلوئی دوپری امريکائی را توضيح کردم توضيح  نظريۀ طوريکه قبالٌ در جمل- پنجم

باشد يقينآ   مکاتيب شخصی ميان دوستان میۀ مکاتيب امير و حکومت انگليس مانند مبادلۀ ديورند ومبادلۀاست معاھد

 چنين ،د بوداو به اساس ھمين مکاتيب ويادداشت ھا که بدون ترديد در منابع نشراتی انگليسی مطالعه کرده خواھ

  .           اظھار نظرنموده است

کلی تيره وتارگرديده و  نزديک  به ه  درھمان موقعی که مناسبات افغانستان و پاکستان خراب وروابط ب-  ششم

تحميلی  پشتونستان ومعاھدات ظالمانه و" کيس"گيرد   حکومت افغانستان تصميم میوتصادم و برخورد بود 

کند تا با ھمکاری  ريش  استخدام میت حقوقی از دنمارک واد ببرد که با ين منظور دومشاورانگلستان را به ملل متح

 مربوط با ين موضوع را مطالعه کرده ۀه تمام اوراق و دوسيغلومشاور حقوقی دايمی وزارت خارجمنمنجی او

ا مطالعه کرده درنتيجه موضوع رۀ ونظر نھائی شانرا در آن باره ابراز دارند که اين ھا  تمام اوراق يعنی دوسي

نھائی خويش را به نفع  افغانستان ابراز داشتند نزديک بود که موضوع به ملل متحدپيش شود، اما نظر به يک ۀ نظري

 کشور ھای اسالمی ومشورۀ دوستان، مخصوصا سران و زعمای کشورھای مسلمان اين ۀمداخل سلسله عوامل  و

 گرديد اما نظريات ھمه به نفع افغانستان بود که  يقيناٌ دروزارت امور نظرعملی نشده اجرای آن به وقت ديگر محول

  . باشد خارجه موجود می

 انگليس درھند ارسال کرده است ۀی که به جواب نايب السلطنئاميرعبدالرحمن خان در عقب کاپی  يکی از نامه ھا

ت زياد سپری گرديده عين مضمون را چون ازموضوع مد(.خط خود به آيندگان ھدايت داده است ه چنين مطالبی را ب

  : اينست متن دستور امير)   س رنا .روشن و مجسم ساخته نميتوانم اما روحيه و مقصدش را شايد گفته بتوانم   م

  !                                                                                      به خلف من 

انوی از ھمين قسمت که انجام يافته ولو فشار انگليسھا ھم باشد تبا ھند بررتقسيمات سرحد تا وقتيکه من زنده باشم د

اميدوارم ھمينکه فرزندانم در اين کرسی تکيه . گذرانم ھمين ترتيب جواب گفته وقت میه روم وب يکقدم پيشتر نمی

ا زور و ظالمانه مورد تجاوز قرار ليت کرده چنان قدرتی را تھيه بتوانند تا ازحق خويش که بوزنند احساس مسؤ می

توانم زيرا با  علی العجاله من غير از ھمين ديگر چيزی انجام داده نمی. گرفته دفاع بتوانند وحق خود را بستانند

ھمچنين درھمين ورق امير موصوف چنين اضافه کرده که . باشم زورآوران و قدرتمندان عصر دست وگريبان می

اما شايد دو ھند يکی ھند ھندوھا وديگرش ھند . کشورھندوستان خارج وھند آزاد می گرددانگليسھا امروز يا فردا از

اما به يقين کامل ھند مسلمانان باکشور من ھم سرحد وباعث درد سر فرزندان ومردم آن . وجود آيده مسلمانان ب

مجھز باشند تا ھم از خود وقت افغانستان با تجھيزات مدرن و سربازان تعليم يافته وعصری  يناخداکند در. گردد

. دفاع بتواند وھم صدای حق طلبی خود را در زمينۀ قراردادھای تحميلی مخصوصاٌ معاھدۀ ظالمانه ديورند بلند کنند
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ٌ آنگاه  با پشتيبانی دوستان وکشورھای آزاد وحق بين جھان نه صدا بی جواب ميماند و نه حق تلفی صورت  يقينا

  . خواھد گرفت

دگان ه درمجله عقاب آريانا اثر جناب حکيمی وزير ماليه اسبق دوران شاھی يکی از نويسنطبق مضمون منتشر

  :شخصيت امير عبدالرحمن خان چنين اظھار نظر کرده استه جع بايران  بنام محمود محمود را

مت کرد لرحمن خان باکمال قدرت و نفوذ درافغانستان ريخته وپاشيده وپارچه، پارچه چنان حکو سال امير عبدا٢١(

. که درمدت کم توانست يک حکومت مستبد را برقرار اوضاع پاشيده را جمع و کشور پارچه پارچه را منسجم سازد

. اد خود شده از تھيه رجال برای کشورغافل شد که درحقيقت متکی برقدرت و استعدنقص بزرگ او اين بود

رميان امرای آن بعد ازاحمدشاه ابدالی به امارت درحقيقت می توان گفت اميرعبدالرحمن خان اولين پادشاه است که د

اينمرد توانست درمدت يازده سال، . توان خواند افغانستان سر وصورت بدھد و اين امير را يکی از رجال شرقی می

مملکت را به آن درجه برساند که يکصدھزار قشون با اسلحه کافی برای کشورخود تھيه، سرحدلت افغانستان را 

  .)فظ کندمعلوم وآنرا ح

زند با وجوديکه از   سلطنت تکيه میۀکه پسرش حبيب هللا خان براريک بعد از وفات اميرعبدالرحمن خان ھمين

ٌ طرز ادارۀ پدر و قبول معاھدۀ جبری ديورند  وضع افغانستان، سياست انگليسھا در مورد وطن خود مخصوصا

که خودش به  اما ھمين.  داد مل شديد نشان میناراضی وشاکی بوده با يکعده وطندوستان مبارز بارھا عکس الع

ئيد کرده و أ ميالدی تمام مقررات وتوافقات قبلی پدرحتی تحت الحمايگی سابق را ت١٩٠۵زمامداری رسيد درسال 

ه که يکی دو مبارز ھم فکرخود را که از سياست مخالفانه با انگليس ب عجب تر اين. ر را نپذيرفتيکوچکترين تغي

انيه از طرف او تھمينکه بر. ا ازکنارخويش دورساخت دوستان رۀشھادت رسانيد وھمه دند بشدت حمايت ميکر

کوشد  درھمين موقع به روسھا اطمينان داد که می. کند  خاطر جمع گرديد که عين سياست پدر را تعقيب می

دھد تا  ت قرار مینرا تحت مراقبآپای خود استوار گردد اما حکومت انگليس ه افغانستان به حيث کشور بيطرف ب

  . ن اقدامی انجام داده نتوانديس کوچترعليه انگليس و رو

 ضاءچون اين تصميم موافق نظر روسھا بود، ھردو قدرت يکه تاز آنزمان بين خود قرار دادی را درين زمينه ام

ازسرراه خود خواست اگربتواند به ھرصورتی که شود افغانستان را  کردند، اما ھدف انگليسھا اين نبود بلکه می

  . نرا عملی سازدآبرداشته و آرزوی  قديمی  يعنی اشغال 

صدا تصميماتی  و موقع بنا بر نظر جناب حکيمی، مشروطه خواھان، اجتماعی تشکيل داده و با ايجاد سر ينادر

 ۀر از ادام اميۀوسيله پرداختند که انگليسھا بمحمود طرزی اتخاذ کرده و ھم به انتشارسراج االخبار تحت نظر جناب 

  :وجود آمده اما با ھمه سختگيری ھا سه حرکت در افغانستان ب.  عمل آورده تمام اين جريانات جلوگيری ب

 مخالفين انگليسھا و طرفداران مطلق دينی  به رھنمائی سردار نصرهللا خان برادر اميرحبيب  - محافظه کاران: الف

  .           هللا خان شھيد

  .  تحت نظر سردار عنايت هللا خان پسر امير  طرفداران سياست ترکھا ی عثمانی - اعتدال پسندان:  ب

 به رھنمائی محمود طرزی تحت نظر امان هللا خان پسر ديگر اميرحبيب هللا خان مخالفين مطلق - آزادی خواھان: ج

  .     ايل بودغازی امان هللا به آزادی وطن حق اوليت ق. زادی افغانستان آمعاھدۀ ديورند و انگليسھا و

قبالٌ عرض کردم دردوران قبل از پادشاھی اميرحبيب هللا خان شھيد وھم در مراحل آغاز سلطنتش جنبش آزادی 

طور مرموز که تا امروز قاتل شناخته نشد ه  آن، امير بۀخواھی به حرکت افتاده و صدا ھای بلند شد که درنتيج

که  ش درمسند پدر تکيه زد وھمانطوری امان هللا خان پسرايشه جشھادت رسيده وبه  کله گوش مشرقی بۀدرمنطق
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انيه در افغانستان ومنطقه را چنان تکان داد که افغانستان آزاد و مردم ھند بيدار تخواست بنيان حاکميت بر می

البته . نگريستند سوی انگليسھا با نفرت میه وچشمان سايرکشور ھای تحت سلطۀ استعمارطوری باز گرديد که ب

جوی يافتن موقع برای جواب دادن به امير امان هللا خان  و سھا ھم اين مشکالت را حس کرده ودر تالش جستانگلي

اما با اين  .  حبيب هللا کلکانی ھم خوب جواب دادند وھم آبروی خويش را حفظ کردندآمدنغازی شدند که با رويکار 

ده ومردم تحت سلطۀ استعمار مانند اژدھای کنند که قدرتھای استعماری تکان خور مردمان حقبين اعتراف می

ه رات بنيادی بيحرکت افتادند که درمدت بسيارکم  در اوضاع جھان تحوالت و تغيه خوابيده  چنان بيدارگرديده و ب

  .  وقوع پيوست

يورند امثال دۀ انيه ھم  در زمينه آزادی افغانستان و عدم قبول  بعضی معاھدات گذشتتبين امان هللا خان وحکومت بر

ه ھای مختلف گاه نرم وگاھی گله آميز جدوم ھا با مفاھيم و لھوغيره باب مذاکره ومبادله مکاتيب، يادداشتھا وميموران

سيس پاکستان  تا دوران حکومات محمد ظاھر شاه، أوبعضی اوقات  سخت باز گرديد و سلسله آن مخصوصاٌ بعد از ت

د خان شھيد بين وويکبار در دوران صدارت سردار محمددا. تد شھيد  و دکتور نجيب هللا دوام يافوومحمد دا

افغانستان وپاکستان درھمين موضوع اختالفات سرحدی، وضع چنان بحرانی و لھجه ھای مذاکراه ونشرات  آنقدر 

زننده گرديد که اگر وساطت بعضی کشورھای دوست درميان نمی آمد احتمال وقوع برخورد بين دو کشور مسلمان 

  . سيار نزديک شده بودوھمسايه  ب

خواھم درمورد اين نظر وطنداران محترم منتشره دربعضی نشرات ويا راديو و تلويزيون ھای دولتی و  دراخير می

باشد و يا در  شخصی که بعضی معتقد اند معاھدۀ ديورند وجود ندارد يا اينکه فاقد امضای اميرعبدا لرحمن خان می

  .   نظر خويش را اظھار بدارم،ده وغيره ازين قبيلوزارت خارجه افغانستان به نظر نخور

اگر يکی ازين چيز ھا حقيقت ميداشت ويا صورت ميگرفت يعنی معاھده فاقد امضای اميرعبدالرحمن خان می بود يا 

اين ھمه آيا ر قانونی بودن، ديگر نواقص می داشت يغير از نواقص جبری و استبدادی وغاصالٌ وجود نميداشت ويا 

 و اھل دربار و دانشمندان و نويسندگان و صاحبان قلم گذشته امثال عالمه طرزی، جناب ءشاھان ويا وزراامراء و 

ناب کھزاد، غبار، حبيبی، جنويسندگان زمان ظاھرشاه، مانند، داوی، ميرسيد قاسم خان، محترم بسمل وغيره و يا 

دند؟ اما در مورد اينکه  قرار داد ديورند  رشتيا، خليلی و غيره خاموش می نشستند و درين باره اظھارظر نميکر

المللی، عدل و انصاف بشری است نمايندۀ ظلم، استبداد، قھر، وحشت و خالف  تمام موازين و قوانين بين 

  .چکترين شک وشبھه وجود نداردکو

 در شما! جناب مجددی صاحب : ياد آوری وانتشارمجدد اين داستان کھنه چون جواب طلب است صورت گرفته است

قای کرزی که مطالعه می کنيد فرموده بوديد تا کارھا صحيح و درست نشود ديگر به وظيفه ادامه آتان عنوانی ۀ بياني

خواھيم بدانيم ھمه کارھای دولت درست شده ؟ يا شما از کرده پشيمان و توبه  اکنون می.  نداده و مستعفی ھستيد

  .دھيد گويان به خدمت ادامه می

شويد که اعضای خلق وپرچم بعد ازتحميل کوه ھای درد و غم بر جان بيچاره  مون متوجه می اين مضۀبا مطالع

وليت را ازخود دور و بر جان  ديگر ياران ؤکوشند مس  کرده اند؟ لھذا  مییدانند که چه بد مادر وطن اکنون می

  . پيوند دھند

ن چه شدند و حاال کجا تشريف ام  اين آقاييس و محاکم وطن بپرسيمقصد ما از انتشار تکراراين خبر آنست از پول

  .  يا فرانسه ويا ملک جرمنادارند؟ خدا کند نگوئيد در امريک

  . اقتباس از مجله آينه افغانستان منتشره  نويسنده مبارز وطن دکتور ھاشميان
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  . کرزی صاحب نيز باپشتيبانی از اين سياست کاله و چپن را نگھميدارد

  

 

 


