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  انجنير فضل احمد افغان

  ٢٠١٢ دسمبر ٠٣

  

  خط سياه ديورند

  مولود دسايس انگليس و روسيه

٣  
 داشت که با مشت عیاده شده بود سليس برايش دگ که در امور داخلی از طرف انیاميرعبدالرحمن خان با صالحيت

 گغازيان جن يسھا را با دوستان سردارمحمدايوبخان،گآھنين خود افغانستان سه پارچه را واحد و مخالفين خود وان

ليس را با کشتن و فرار کردن به ھند از بين ببرد که يکی از قربانی شدگان آنوقت جد امجد گاول و دوم افغان وان

شيخ سعدالدين  احمدخان درانی که در پھلوی مرقد ۀنواس)  پوپل(نی عبدالصمد خان درانی اين نويسنده يعۀليقب

ه ھای ئردار محمدايوبخان و دشمنی به توططرفداری از سه باشد که ب  می،رديدهگ در پايمنار کابل دفن انصاری

 برادرش ھريک سعادت شتر زده شد و با خانواده ھای سهيتوسط اميرچشمانش ن کرد، انگليس اشغالگر فعاليت می

 اً که بعد .باشد  میهسلطان خان و وحدت خان برای بيست و دو سال به ھند فرار و ھمه جايداد شان ضبط گرديد خان،

حيث ه شت در زمان امير حبيب هللا خان بگکه در ھند تولد و بعد از باز) پوپل(پدر نويسنده عبدالستار خان درانی 

 .   احمد خان درآوردۀاز جايدادھای  ضبط شده را در تصرف خانواد ی قسمتاً  قوم خود بود مجددگبزر

جز از ادعای حق مسلم شان يعنی آزادی مادروطن عزيز از يوغ اسارت انگليس ه  که بی ازبيگناھانیھمچنان تعداد

 در فرار از مادروطن کردن، چيزی ديگری نبود يکی بعد  ديگر به انواع مختلف از مجازات چون زندانی کردن،

و  گنجه ھا وغيره وغيره قربانی آرزوھای شوم انگليس وآرامی امير در داخل گرديدندشسياه چاه ھا انداختن و انوع 

  .ليس قيام نمايندگمخالفت خودش و يا انه درملت قدرتی را نماند که ب

 ،دنآمو برساندريائی ه  سرحد خود را بتاتوانستند سياست پيشروی  میگ در افغانستان نليسھا با دو جنگچون ان

 روشان،  آمو چون قسمتھای پنجده،ئیری که مناطق ماورای درياگه عملی نمايند لھذا با روسيه در يک معامل

ری با گ ديۀذار و با عقد معاھدگردد به روسھا واگ ذوالفقار و پاميرکالن را که در يک نقطه با چين نيز ھمسرحد می

 ۀليسھا در دورگ با ان پيشبرده و آنچه را که روسھا قبالً ل افغانستانداخه اميرعبدالرحمن خان سرحد خود را پيشتر ب
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ليس گ بين انBuffer State) حايل (ۀحيث منطقه امير شيرعليخان پيشنھاد کرده بودند و خواب تبديل افغانستان را ب

طويل المدت تحت تصرف خود آزادانه پالنھای شوم  ) مرکزییآسيا (ۀديدند عملی و خودشان در منطق و روسيه می

گليسھا برای رسيدن به ھدف  خود را به پيش ببرند اين است که بعد از سيزده سال امارت اميرعبدالرحمن خان انۀآيند

 بين اقوام مختلف اً گر مردم سرحدی شروع ٍوثانيھا و ديئيھا و اورکزائي تھديدات نظامی را عليه يوسف زاخود اوالً 

دادن پول به بعضی از خوانين و  يانجی و مصلح در بين شان درآمدند و باحيث مه سپس ب مناطق اختالفات را خلق،

رچه امير عبدالرحمن خان گ.  نظامی قرار دادندتال خود آورده و مردم منطقه را تحت تربيگنچرا درآنھا مالھا 

آنچه را  درک کرد که اً  دوستی را داشت اما بعدۀليس عقيدگخان نسبت به روس به ان  امير شيرعلیۀخالف عقيد

کرد نيست لھذا امير برای دفاع از سرحدات خود درحدود دوصد ھزارعسکر  ليسھا تصور میگخودش در مقابل ان

ليس نمود و کوشش کرد که به خوانين و اشخاص با نفوذ قبايل نيز پول گرا تھيه ديد و اعالن جھاد را در مقابل ان

ليسھا گتوانست با صرف پول بيشتر از ان ت رقابت نمايد ونمیتوانس ليس نمیگبدھد اما امير در مقابل اقتصاد قوی ان

  .ليس از آنھا استفاده نمايدگ از خوانين بلوچ و پشتونھای قبايل را خريد و در مقابل انه ایعد

ليس بسيار گرو ساخت لھذا انه ليسھا را به تشويش روبگبا آنھم اقدامات اميرعبدالرحمن خان غير مؤثر نبود و ان

جنوب شرقی و جنوب غربی افغانستان از در مصالحه و سياست با امير پيش  ی تثبيت سرحدات جنوبی،ماھرانه برا

ری را گ ديBuffer Stateآمدند يعنی با تھديد تھاجم قوای نظامی و استفاده از شمشير سياست خواستند يک بفرستت 

که در   اين نوشته قراریۀ نويسندۀقيدبه ع).(١-۶٩٢" (ن نمايندي سند تعيیبين افغانستان امروزی و ماورای دريا

  ). سندیيل بين ھند بريتانوی و روسيه بود نه افغانستان و ماورای دريا حاۀفوق ذکر شد ھدف از منطق

که حيثيت سکرتريت  را  Sir H.Mortimer Durand ديورند مرنفری تحت رياست سر ھنری ماتي١٣ت ألھذا ھي

کابل اعزام و بعد از مذاکرت چھل روزه با ه ربار امير عبدالرحمن خان بليس در ھند را داشت به دگامور خارجی ان

 ھندی به ۀروپي) ۶+١٢(ساالنه ھجده لک ۀديأم در مقابل ت١٨٩٣ نومبر١٢تاريخ ه فق شدند که بومقامات افغانی م

دون احترام  را بگ فرھنھمھمزبان و  ری برادران و خواھران ھمدين،گ ديهافغانستان موافقه شود و با يک خط سيا

  .ی مشترک شان غير عادالنه از ھم جدا نمودندگبه حق زند

ره زد که الی امروز گ قبلی را باخود چنان سخت ۀ خبيثه ناميده که دو دان سوم سرطانۀ ديورند را نويسنده دانۀمعاھد

تان آويختند و  افغانسی کابل يعنی پايتخت زيبای خطری را به فضاگفق به باز کردن آن نشده و زنوھيچ جراحی م

ه حيث يک کشور محاط به خشکه در آورد بلکه به مرور زمان به  امروزی بۀمادروطن را نه تنھا در حدود اربع

رسميت شناختن ه  خطر بگصدای زن  نيز سوق داده و امروز باز ھم از اين جا و آنجاءودال بدبختی و قھقراگطرف 

   .را ميشنويم آن

 مخالفت خود را اعالن اما چون انگليسھا ھم زور اً ران ماورای خط سياه ديورند جد خواھران و براده با عقد معاھد

را کسی  حق شانه رغم کمکھای مالی و تحريکات مخفی اميرعبدالرحمن خان صدای بی داشتند وھم زر لھذا عل

  .نشنيد

موصوف  .ظف گرديدوحيث ويسرای ھند بريتانوی مه  اميرعبدالرحمن خان الرد کرزن بۀدر اواخر دور

 خط سياه ۀمانند ويسراھای قبلی خواست با تجديد نظر بر معاھدLytton  ليتن ۀبنابرخصلت خودخواھانه و جاطلبان

 حيث يک ديوارآھنينه خون ملت آن به ديورند امتيازات بيشتری را برای انگليس حاصل و افغانستان را بار ديگر ب

 جديد پيشکش امير عبدالرحمن خان ۀب ذيل را در مورد معاھد مطلاءً  تزاری قرار بدھد بنۀ درمقابل روسيیقويتر

  .نمود
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  . نظر سوق الجيشی حکومت ھندۀ تجديد نظر بر خط ديورند از نقط- "

  . مراقبت بر ورود اسلحه به افغانستان و استعمال آن -

  .  خوداری افغانستان از کمک به قبايل واقع در ماورای ديورند در گفتار وعمل -

           ).۴۴٠-٣(" درافغانستان برای اتخاذ ترتيبات دفاعی در مقابل روسيه ب منصبان بريتانوین صاحي تعي-

ه جواب مثبت و يا منفی داده شود امير عبدالرحمن ب Lord Curzan الرد کرزن ۀکه در مورد نام اما قبل از آن

جان به حق تسليم   کابل،یر باغ باالدر اثر مريضی طوالنی که عايد حالش بود در قص) م ١٩٠١(کتوبر اتاريخ اول 

  .ميراث مانده و تصميمگيری در مورد پيشنھاد الرد کرزن برای پسر ارشدش امير حبيب هللا خان ب

او نامه ای را از  :نويسد که نويسد که اميرعبدالرحمن خان در خاطرات خود می ناب داکتر رحمت زيرکيار میج 

 ۀ وزارت خارجۀر اخطاريه بود و از جناب سرور رنا که ديپلومات ورزيدليس دريافت که در واقعيت امگويسرای ان

دولت " :کند که ما را به معجزه اميرعبدالرحمن خان متوجه ساخت و ان اين است افغانستان بود نقل قول می

ھرانه جواب اما امير بسيار ما ن فرمايند که سرحد را تثبيت کنند،يبريتانوی درھند برای امير نوشت که ھيأتی را تعي

 بريتانيا را به اطالع رھبران مذھبی  و ۀر ما نامگکرد که ا نامه را به تعويق می انداخت و برای شان استدالل می

 فوق الذکر را ۀآقای رنا نام.  را درمقابل شان اعالم خواھند کردگقومی برسانيم که برايش اجازه بدھند آنھا جن

 ۀ متذکرۀ امير عبدالرحمن خان درعقب نوشتۀدارد که متن نوشت خودش در وزارت خارجه خوانده و اظھار می

  .حيث يک خاطره نيز به نشر رسانيدهه را ب رديده  و آنگبريتانيا تحرير 

اال آخرين روز حياتم من قدمی نخواھم برداشت که سرحد افغانستان را باھند  ھمچنان امير به اخالف خود نوشته که

معاھده ديورند يک  « شان را به تأخير می اندازم تا بفھمند که ۀشود که جواب نام بريتانوی تثبيت کنم ومتذکر می

من آرزومندم که اخالفم در آينده قدرت را داشته باشند که از حقوق خود دفاع و ، »معاھده تحميلی و اجباری است

  . آبرومندانه انجام نمايندۀسرحدات افغانستان را با يک معاھد

من يقين دارم که در آينده نزديک مردم ھند و مسلمانان بيدار "ھند کرده دو فوق خود اشاره به اميرافغانستان درتذکر 

خواھند شد که از حقوق خود دفاع نمايند من معتقدم که با احتمال قوی دوھند ايجاد خواھد شد يعنی ھنديھای ھند و 

ی برای ملت من و فرزندان من خواھد  سرسرحد با کشورما خواھند شد که دردمسلمانان ھند که مسلمانان ھند ھم

  )داکتر ربی رحمت زيرکيار( بود؛

 با صحبت تلفونی مطرح نمود، ٢٠١٢ نومبر ٢تاريخ ه  اين نوشته مطالب فوق الذکر را با جناب سرور رنا بۀنويسند

ه وزير د خان اصل نوشته ھای فوق را به سردار محمد نعيم خان کوفرمودند که در زمان صدارت سردار محمد داو

  .دھند د خان نشان میو خود يعنی سردار محمد داوۀخارجه بود نشان دادند و نعيم خان فرمودند که اسناد را به اغاالل

ايند يک ھيأت که موضع را در ملل متحد مطرح نم  دولت افغانستان قبل از ايناً ھمچنان آقای رنا فرمودند که بعد

اتريش و دنمارک بودند به کابل دعوت تا اسناد را  ارت از کشور ترکيه،يل بين المللی را که عبقوی حقوق دانان مسا

دقت تام مطالعه و در مورد ابراز نظر نمايند که در نتيجه سه شخص متذکره با داليل ثابت ساختند که خط ديورند ه ب

که افغانستان،   نسبت ايناما.  خود درملل متحد دفاع نمايدۀتواند که از حقوق حق اعتبار قانونی ندارد و افغانستان می

عکس شود لھذا مصلحت ه پاکستان  جديدالتأسيس را به رسميت نشناخته بود نشود که با خشم دول مسلمان موضوع ب

  . ر به تعويق اندازندگبرآن شد که موضوع مطرح کردن را در ملل متحد به يک وقت مناسب دي

 ۀخان را خالف دستور مقامات مرکزی بريتانيا ضمن نامقدرت رسيدن امير حبيب هللا به به ھر حال الردکرزن با 

ه ھای الردکرزن ئ امير که از دسايس و توط گذشته ياد آور گرديد اماۀئيد معاھدأمنظور ته ت بأتعزيت از اعزام ھي



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

که دولت  تا وقتی"ئيد معاھده طفره رفته برايش اطمينان داد کهأآگاھی داشت در جواب خود ازمذاکرات برای ت

اً مقابلت). ٣-۴۴١(."را محترم خواھند شمرد  که درمقابل پدر او داشت وفا نمايند او ھم احکام آنینيا به تعھداتبريتا

اما امير  . افغانستان را معطل ساختۀ خط ديورند وسالح خريداری شدۀ معاھدۀالردکرزن ارسال کمک مالی مندرج

مود که موضوع حصول استقالل کامل افغانستان ظف نوبرموقف خود پافشاری کرد و برادرش نصرهللا خان را م

که در  .شمول بريتانيا مطرح نمايده فرانسه و امريکا ب ترکيه، ايران، المان،  را به کشورھای روسيه،ءن سفرايوتعي

 .دست يازيد برای مدت چندی موضوع پيشنھاد خود را به تعويق انداخت و به اقدام ديگری اً قتونتيجه الردکرزن م

ه  ارشد امير حبيب هللا خان سردارعنايت هللا خان را که ھفده سال عمر داشت به ھند دعوت و از او بيعنی پسر

 او تأثير ر مسافرت شھزاده بهمدنيت جديد را برايش نشاندادند که در نتيجاً يرائی کردند وضمنذگرمی استقبال و پ

ی با انگليس ومعرفی مدنيت جديد در عميق گذاشت و در بازگشت خالف عمش سردارنصرهللا خان طرفدار دوست

  .افغانستان گرديد

که جدی طرفدار وارد نمودن مدنيت بود  اما به اساس نصايح پدرش اميرعبدالرحمن خان  رغم اينی اما پدرش عل

  .ديد تطبيق ريفارمھايش را تدريجی با درنظر داشت شرايط مسلط در کشور می

لت در ارتباط استرداد بخارا و سمرقند جواب مثبت داده باشد و از که به خواھش م اميرحبيب هللا خان برای اين

طرف ديگر ھيأت سرليويز دن را در ارتباط پيشنھادات تجديد معاھده به موقف مشکل تری قرار داده باشد موضوع 

با ھيأت انگليس بعد از مشاورت .خاطر فتح بخارا و سمرقند پيشکش سرلويزدن کرده اتحاد افغان و انگليس را ب

امير با گرفتن جواب منفی و .  رد کرد،که روسيه بسيار قوی است ويسرا در خواست امير را با اظھار اين

يل  ذۀم معاھد١٩٠۵تاريخ ه  نفر ھيأت سروی وادار گرديد که با سرليويزدن به توافق ذيل برسد وب١۵٠٠حضور

  . شدءامضا

 امير حبيب هللا خان پادشاه مستقل مملکت افغانستان و اعليحضرت سراج الملته والدين- بسم هللا الرحمن الرحيم"  

 با عظمت ھندوستان و نماينده محترم دولت ۀتوابع آن از يکطرف و جناب سر لوئيس وليام دين وزير امور خارج

  ."پادشاھی انگلستان از طرف ديگر

 عھدنامه راجع به امور فرمايد که در مسأيل جزئی وکلی اعليحضرت پادشاه فوق الذکر به اين وسيله قبول می"

 با دولت عليه انگلستان منعقد نموده ،الحضرت پدرم ضيأالملت والدين نورهللا مرقداداخلی وخارجی و قراردادی که و

  ."وعمل شده است من نيزھمانھا را قبول نموده عمل خواھم نمود و مخالف آن رفتار نخواھدشد

نمايد که ھمان عھدنامه وتعھد که دولت عليه انگلستان با  بول میھمچنين جناب سر لويس ويليام دين با اينوسيله ق" 

عليحضرت سراج الملت والدين واال حضرت ضياءالملت والدين راجع به امور داخلی وخارجی وغيره اپدرمرحوم 

فتار نويسم که دولت انگلستان مخالف آنھا به ھيچ وجه ر دانم و می منعقد نموده من آنھا را به اعتبار خود باقی می

  ). ٧٢٨-١".(نخواھد نمود

  ". شدءم در کابل مھر و امضا١٩٠۵مارچ ٢١ھجری مطابق ١٣٢٣تاريخ روز سه شنبه چھاردھم محرم الحرام ه ب"

    .   امير حبيب هللا خان 

  ".   لوئيس ويليام دين

) گليس و روسيهان(ھای بزرگ ھمسايه  بين قدرتاً  جھانی اول موقف افغانستان را در جھان خاصتگرفتن جنگبا در"

م که ھيأت مشترک جرمنی و ترکيه به نامه ھا و ١٩١۴کتوبر ا٢ بعد از تاريخاً مخصوص. شوار ساختنھايت زياد د

طرفداری ه کابل رسيده و در پغمان پيامھا را که مقتضی اشتراک افغانستان در جنگ به پيامھای رھبران دول خود ب
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"  نصب يکدستگاه راديوئی و نشر تبليغات را نمودندۀو خواھش اجازقوای مرکزی بود به اميرحبيب هللا خان تقديم 

)٩١-٧.( 

ھمسايگان وحشی ھند يعنی ايران و افغانستان " نل بيت انگليسی در پارلمان لندن گفت کهلکابل که با رسيدن ھيأت ب

ه مان انگليس بکه در نتيجه صحبت کلنل بيت در پارل).٧٣٨-١"(بايد به اتفاق روس و انگليس جاروب کرده شوند

 ھند خود را رسانيده ۀ ھزاران کيلومتر به نيمقارۀدھد که انگليس تجاوزگر وخونخوار که از فاصل می وضاحت نشان

چوشيد آرامش نگرفته  را می قدرت جابر استعماگر آزادی ملت ناتوان ھند را غصب و خونشان حيث يکه بود و ب

 متحدين اروپائی خود در مقابل تجاوز المان به سربيا نيز استفاده صدھا ھزار عساکر ناتوان ھندی ازخون با ريختن 

 بار با تفرقه اندازی، ھمچنان کشورھای ايران و افغانستان را که در طول صد سال گذشته خود چندين .نمايد

اد را تحت يوغ استعمار و استبد شيانه جاروب و ملتھای مظلوم شانح معامله گريھا با روس، وتجاوزات نظامی يا

 ۀعلمی قرار داده بودند نيز در جنگ به نفع خود بکشانند واگر ملتھای مظلومشان از حقوق حق در تاريکی مطلق بی

زور ه کردند ب خود که آزادی واستقالل در روشنی علم ومعرفت بود دفاع و يا اطاعت از اوامر جابران را نمی

  .کردند و جاروب می حشی محونام وه توپ و طياره آنھا را خود وحشيانه  ب تفنگ، برچه،

انگليس و روس ) م١٩٠٧ (ۀ ظالمانۀ گندم بين دو سنگ آسياب قرار داشت فيصلۀامير حبيب هللا خان که مثل دان

 ۀبار ديگر انديش  کلنل بيت در پارلمان انگليس يکۀلھذا بياني . ايران فراموش نکرده بودۀ نقشۀتزاری را در بار

 امير حبيب هللا خان راه اءً بن . را به سه قسمت دوره ھای امير شيرعليخان زنده ساختاحتمالی تقسيم مجدد افغانستان

بين دو سنگ آسياب قرار دارم از اتحاد انگليس و  من تنھا ھستم،" ديپلوماسی را گرفت يعنی به ھيأت ترکی گفت که 

د منتظر حرکت قوای ترک باش ترسم اما مسلمان خوب ھستم آنچه آرزوی خليفه باشد آرزوی من نيز می روس می

  ).٢۵۵-۶".(باشم تا در پھلوی آنھا در رأس سپاه اسالم قرار داشته باشم  طرف ھند میه ب

دولتش ه کمال محرميت به  مسلمان انگليس مقيم در کابل تقاضا کرد که پيامش را بۀ از نماينداامير ھمچنان در خف"

من اعتماد نمائيد و اگر ه وست وفادار شما ھستم بايد بدولت خود بگو که من ده مخابره کند و برايش گفت که ب

  ). ٩٢-٧"     (اختالفی در گفتار وعمل من ديده شود بايد بدانند که موقف من نھايت حساس است

پيام امير به سمله مخابره و طرف قبول انگليس قرار گرفت و حتی محرمانه با امير به توافق رسيدند که موضوع 

 غيرعادالنه و ۀم طی موافق١٨٩۵وشغنان را که حق مشروع افغانستان بود و در سال درواز  مناطق روشان،

طور قطعی حل و نيز مقدار پول زيادی را برای امير بخشش ه ظالمانه از طرف انگليس به روسيه بخشيده شده بود ب

  ).٩٣-٧"(و استقالل سياسی افغانستان را خواھند شناخت

ملی گرايان افغانی اقوام و قبايل دوطرف   خاموش نمودن احساسات مسلمانان ھند، ھمچنان امير حبيب هللا خان برای

خط ديورند وفريب ھيأت ترکی و جرمنی بعد از چانه زدنھای زياد وتأخير مدت چند از اتحاد خود به ھيأت اطمينان 

داری زياد از مھمات يکصدھزار ميل تفنگ و مق ھزار توپخانه،ھپنجا بيست مليون پوند طال،" که نآداد مشروط بر

نظامی برايش تدارک ديده شود که البته دادن جواب مثبت به چنين پيشنھاد امير نه تنھا از قدرت جرمنی و ترکيه بلند 

  ).٩٣-٧" (توانست به آن  جواب مثبت بدھد بود بلکه تمام قدرت مرکزی نمی

 ترکيه جواب داده باشد و نيز مقصر مسلمانان ھند و ملت افغان،ه طرف ب فق گرديد که از يکومعھذا امير م

م از بيطرفی افغانستان در جنگ جھانی ١٩١۶جنوری۶مورخ ۀ از طرف ديگر انگليس را طی نام .محسوب نشود

 نصب دستگاه راديوئی را در باغ بابرشاه داد وبيطرفی خود را اعالن کرد ۀاطمينان داد و برای خوشی ھيأت اجاز

  . موافقه ھای دوستی را با دول شان امضاء نمود١٩١۶ جنوری ٢۴تاريخ ه ه بوھمچنان برای خوشی جرمنی و ترکي
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ھداشتن احساسات اسالمی ملت افغان وعده ھای گليسھا  برای خاموش نگ جھانی اول انگھمچنان در دوران جن

 امير  مناطق ماورای خط سياه ديورند را نيز باگخصوصی به امير حبيب هللا خان داده بودند که بعد از ختم جن

در رسيدن اھدافشان ) انگليس و روس( با ختم جنگ جھانی اول دو متحد اما. نمايند مطرح و به نفع امير حل می

خط سياه ديورند برای اً  افغانستان خاصتيکيژ درشرايط جديدی منطقه موقعيت ستراتاءً ديگر باھم دوست نبودند بن

 حيث يکه چه از يکطرف در منطقه اتحاد جماھير شوروی ب .انگليس بيشتر از قبل اھميت و قابل توجه قرار گرفت

قدرت بزرگ متخاصم در ھمسايگی شمال افغانستان تبارز نموده بود واز جانب ديگر حرکت پان اسالميزم ھم ھنوز 

خواست به تعھدات سری قبلی خود با  فعال و انگليس از توسعه وپيشرفت آن جدی نگران بود معھذا انگليس نمی

  .هللا خان عمل نمايدامير حبيب 

ه  اھميت حياتی را ب ايديالوژيکاهگليسھا از نگخط ديورند نيز نزد ان) م١٩١٧(کتوردرروسيه اھمچنان با انقالب 

ليوتنن جنرال سر جورج ( نامه  انگليس بۀ نويسندۀبينم مختصری از نوشت در اين قسمت الزم می .رفتگخود 

  . کنمم نوشته نقل قول١٩٢٩را که در سال ) مکمون

 زمين با جاروب ۀی به نمايش گذاشته شد که لينن را باالی کرئکتوبر در سراسر روسيه کارتونھاابا پيروزی انقالب "

  ).٣۵-٨"(يکرد  زمين جاروب مسرمايه داران و کشيشھا را از سطح داد که پادشاھان، در دست نشان می

حيث دو کشور اسالمی در ه غانستان و ايران را ب افيکيژ جديد موقعيت ستراتۀيعنی سياسيت دولت انقالبی روسي

منطقه مھمتر وبيشتر قابل توجه برای انگليس ساخت به اين معنی که قبل از انقالب سوسيالستی و ايديالوژی 

داری و مذھبی ه کلی مغاير سرمايه تريائی بين المللی وسپس تأسيس اتحاد جماھير شوروی که يک نظام بلروپ

 تیحيث کشورھای اسالمی بين تضادھای عقيده ايران ب  افغانستان واً سالمی بود و مخصوصکشورھای اروپائی و ا

 اقتصادی  اھدافۀعالوه نيز قرار گرفت وھردو قدرت ب) انگليس و روسيه جديد( دو قدرت بزرگ يکژو ايديالو

مذھب، کشورھای  خود را نيز شروع کردند يعنی انگليسھا با توظيف کشيشان عيسوی شان مبارزات ايديولوژيک

راه ه اسالمی را که در مخالفت نظام بيدينی روسيه جديد بودند تحريک و فعاليتھای ضد نظام بيدينی روسيه را ب

شدند در مقابل بيدينان متشکل و   متحد عيسويان و مسلمانان را که اھل کتاب گفته میۀ داشتند که جبھعیانداختند و س

غربی ھند بريتانوی وقت يعنی مناطق افغانستان و ايران را که در  سرحدات شمال اً مسلمانان جھان مخصوص

معھذا مردم سرحدات شمال غربی ھند  .ھمسايگی روسيه قرار داشتند درمقابل نظام بيدينی مسلح ومتحد سازند

 خط سياه ديورند تشويق به تأسيس بيشتری صنايع دستی سالحسازی و مدارس ئیبريتانوی وقت يعنی مناطق ماورا

نمود تا دور از علوم مدنی  تدريس و آموختن علوم دينی در مساجد میه افغانستان و ايران را تشويق ب .رديدندگی دين

 افغانستان که نسبت به ايران يک اً در تاريکی مطلق از جھان مدنی نگھداشته شوند و از ھردو کشور مخصوص

ی ژديوار فوالدی در مقابل پيشرفت ايديالوحيث ه تر بود در شمال غرب ھند بريتانوی ب کشور مسلمان افراطی

طرف بحرھند و يا خليج فارس ه زم قرار بدھند تا اگر تجاوزی و يا پيشرفتی از طرف روسيه بينين ل- مارکسيزم 

خون افغانھای ھردو طرف خط سياه ديورند و ملت ايران از منافع خود در منطقه استفاده و دفاع ه صورت گيرد ب

  .م چنين ھم شد١٩٧٩جاوز خونين اتحاد جماھير شوروی در سال که بعد از ت .نمايند

کار برده شد ه مانبايد انکشاف سريع تحريک متناقض اسالمی را که در جنگ ب ":ليس می نويسدگ انۀچنانچه نويسند

ندازيم نبايد برگشت نفوذ خالفت عبدالحميد ھوشيار را در  به آنچه در شرق رخداد بياگر نگاه .ندازيماز نظر بي

فق شد که مسلمانان جھان را بسيج و مسلمانان وما ديديم که آن مسلمان زيرک چطور م .نزديکی اخير فراموش کرد

ه ی احساس آن اسالم ککردند به احيا حيث خليفه احترام میه افغانستان و ترکستان روسی را که او را ب ھند، ترکيه،
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البته مسلمانان  .معنی برادری وسيع با يک رھبر معتقد و مسلمان با نيروی برداشت اسالم قديم باشد ترغيب مينمود

برای اعراب خالفت ترک مثل يک شوخی  . اين عقيده بودندۀمند و فريفته افريقائی و ماليزائی کمتر عالق غربی،

سخ که جانشينی خالفت را تنھا به اعراب بلکه مربوط  به  مسلمان راۀير عقيدکلی مغاه را ب شد يعنی آن تصور می

ھر حال ترکيه توانست برای ه ب .دانستند که برای چندين صد سال بودند می) ص(قوم و فاميل حضرت محمد

طرفداری ترکيه در قوای مرکزی از طرف شيخ ه مشکوک کردن موضوع اصلی جنگ جھانی اول جھاد را ب

که با آنھم اين طلسم برمردم مکه کارگر واقع نشد . دانست اعالن کند خود را خليفه میوکالت سلطان که ه سالم باال

را تحقير دانسته واز آن دوری نمودند وبعد از دوسال انتظار در مقابل رھبر مذھبی و غير مذھبی آن  بلکه آن

ينگ جورج که مطلب ھمچنان مسلمانان ک .شورش را برپا و سوريه و بين النھرين نيز از آن طرفداری نکردند

ی شمالی برای دوازده ماه ھيچ تمايلی نشان ن نکردند و مسلمانان افريقاباشند ھيچ اعتنائی به آ ازمسلمانان ھند می

و کوه ھای سرحدات ھند دعوت جھاد تأثير و صدا بلند  ) Raho(  اما تنھا در افغانستان در کوھای راحو. ندادند

سبز را باز که با او ارتباط داشت نخواست که پرچم  بيب هللا خان باوجودیما اميرحا" رحمت به ھمه"گرديد که 

 ۀقدرت رسيدن مصطفی کمال آن دوره اما با ب .يد بلکه احساسات و تعصبات غير قابل تحمل خود را کنترول کردنما

ديگری در  صوردر ھمين وقت بود که حرکت غير قابل ت .اسالم گذشت و روابط ھواخواھان ھندی با آنھا قطع گرديد

 تصميم گرفتند که ھرکسی در ھند اً م در پنجاب رخداد وعبارت از آن بود که تعداد مردم پنجاب دفعت١٩٢٠سال 

 تمام جايداد ھای منقول وغير منقول خود را فروخته و طرف کابل راه اءً بريتانوی زندگی کند خدا ناشناس اند بن

ن مھمانوازی نکند نامش را قاطر ا کردند که ھر کسی از مھاجر اعالنمھاجرت را گرفتند ومسلمانان نزديک سرحد

( لھذا در چنين شرايط  ناسازگار و اسالم حتی شاه جوان. و يا حيوانی ديگر ماند و سخت توھين و تحقير خواھد شد

توانست از دوست انگليس خود مشوره  توانست راه مستقيم را اختيار نمايد حتی نمی نيز نمی) امان هللا خان

  ).۶-٢٨۴(بگيرد

رغم  کوششھا و ی اميرحبيب هللا خان با اطال ع از آزادی کشورھای عربی يکی بعد ديگر عل : بايد متذکر شداً مکرر

فشارھای دول ترکيه و جرمنی که در جنگ جھانی متحد بودند به بيطرفی خود در جنگ مقاومت نمود وھمزمان به 

گری سياسی و بيطرفی در جنگ ه خود را از طريق معاملوطن خواست کشور  انکشاف علم و معرفت در مادر

 ماورای خط سياه ديورند را با کشور خود ۀ انگليس آزاد و مناطق اشغال شدۀشکل مسالمت آميز از سلطه جھانی ب

امير داده برای  )م١٩١٧ -م١٩١۴(قول خود که درجنگ جھانی اول ه  وصل نمايد اما چون انکليسھا ھرگز باً مجدد

 در مقابل منافع خود شان آزادی و خون ديگران ارزشی  نداشت لھذا با پيروزی انقالب نبودند و اصالً بود صادق 

ستی درعوض عيسويت در روسيه و يم که مصادف به ختم جنگ جھانی بود و جانشين شدن نظام کمون١٩١٧کتوبر ا

يک کشور اسالمی سنتی نزد حيث ه ما افغانستان ب  مادروطنيژيک موقعيت ستراتم جھانی شدن کمونيزۀمفکور

  ماورای خط  سياهۀ از آزادی افغانستان و يا برگشتاندن مناطق اشغال شداءً انگليسھا اھميت خاصی پيدا کرد بن

فق به آرزويش وم) م١٩١٩فبروری ٢٠( ديورند طفره رفتند و اميرحبيب هللا خان الی شھادتش در کله گوش لغما ن

  .نشد

و نيروی ملت ) ج (خداوند ه  خان پسر قھرمانش شھزاده امان هللا که اراده اش متکی ببعد از شھادت امير حبيب هللا

صبرانه منتظرچنين روزی بودند   آزادی از يوغ بردگی انگليس خونخوار بیۀکه تشن غيور و باشھامت ملت افغان

نی امان هللا خان قدعلم  اقوام باھم برابر و برادر تحت يک چتر واحد تحت قيادت رھبر قھرمانشان يعۀآگاھانه ھم

با شکست انگليس شاه امان هللا غازی  .زور شمشيرآزادی سياسی و استقالل کشور خود را حاصل نمودنده نموده و ب
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حيث پادشاه افغانستان ه م افغان و انگليس، شاه امان هللا ب١٩٢٢نومبر٢٢م و ١٩١٩گست  ١٨رخ ؤبا عقد معاھدات م

 فوق در ارتباط  مناطق ماورای خط ۀ متذکرۀمعاھدات امضاء شد١١ ۀو در ماد آزاد و مستقل درجھان شناخته شد

وضاحت نشان  اين ماده ب شود، ان محترم رسانيده میگرديده که در ذيل به توجه خوانندگسياه ديورند چنين تحرير 

 ۀتی منعقدين درباربلکه تعھدا. شود  ديورند باشد ديده نمی دھد که ھيچ نوع تعھدی که مبنی بر قبولی خط سياه می

  . باشد نه قبولی خط ازطرف دولت شاھی افغانستان مداخله و حل منازعات اقوام دوطرف خط می

  . معاھده ھمماده يازد

 در باب نيات خير اً ر و مخصوصگھريک از دولتين عليتين عاقدين خودشان را بالمقابل در خصوص حسن نيت دي"

 ل حدود خودشان سکنی دارند مطمئن نموده از روی اين ماده تعھد میکه متص  خود شان نسبت به اقوامیۀانديشان

نمايند که در آينده از عمليات نظامی که زياد اھميت داشته باشد و برای برقراری نظم در ميان اقوام سرحدی که 

ر را گدي ونه عمليات شروع کرده شود يکگکه اين داخل دائره ھای خودشان سکنی دارند الزم نظر بيايد قبل از آن

 نومبر ٢٢ مؤرخ ۀمعاھد١١ فوق در ماده ۀ متذکرۀرفته شده از اصل معاھده و عين متن مادگ".( مطلع خواھند نمود

  ).م  نيز منعکس کرديده ١٩٢١

 ماورای خط سياه ديورند الينحل باقی ماند و برادران و خواھران ھمزبان ھمدين ۀ مناطق اشغال شدۀاينست که قضي

حيث سپرآھنين تحت يوغ خود حفظ و ه نستان به ھندوستان ب مقابل تجاوز روسيه از طريق افغارکلتور ما را د و ھم

  .شتگ بحری محروم از راهافغانستان الی امروز

بار ديگر به جھانيان ثابت ساختند که   خداوند متعال و ايمان قوی شاه امان هللا يکءبلی ملت قھرمان افغان به اتکا

  .هللا آزاد خواھند زيستءکه آزاد خلق شده اند انشا تواند و آنچنان ول نمیگاه يوغ غالمی را قب ھيچ

 ءما برای انگليسھا که در مقابل منافع شان آزادی انسانی وبشری و ريختن خون ديگران ارزش نداشت با امضاا

                   :       يسدنو ريختند  چنانچه يک انگليس می ليسھا اشک تمساح میگم ان١٩٢١نومبر٢٢ مؤرخ ۀمعاھد

گرفت اما قبولی و تضمين استقالل  فقات صورت میوا مکاتبات مۀ درعوض معاھدات رسمی به اساس تبادلقبالً " 

يرش لقب شاه درعوض امير برای امان هللا و آزادی تماس مستقيم افغانستان با لندن و کشورھای ديگر ذافغانستان با پ

ھدف از توافقات . برای آنچه ما در سابق خون ريخته بوديم از دست داديممعاھدۀ تحقير آميز برای لندن بود چه 

 الی يکسال ا تزاری حتۀتزاری و يا اشتراکی بود اما با سقوط روسي »بين ھند و روسيه) حايل(بفرستت «گذشته ايجاد

کرد که از  کردند که ديگر خطری وجود ندارد و دولت ما فکر می  چنين تصور میاً  اکثرۀ معاھدءبعد از امضا

که ازافغانستان  درحالی.  کمک مالی ساالنه و دفاع از افغانستان خالص شديمۀديأفق برآمديم يعنی از توافغانستان م

چه اين يک واقعيت انکارناپزير است . هخاطر احترام گذاشتن به موافقه و يا معاھده شد نه ب درمقابل تجاوز دفاع می

لی آنچه قابل تذکر است ب. توانست جلو اقدامات نظامی ما را بگيرد  تعھدی نمی ھيچ،که بنابر موقعيت جغرافيائی ما

گاه مانع رفتن صاحب  امير ھيچ. در صورت وقوع حوادث دست آزاد داشتيم و به اساس توافقات گذشتهکه ما قبالً 

 ترا برای تربيتوانست چه اميرعبدالرحمن خان انگليس و روسيه   مناطق سرحدی شده نمیۀمنصبان ما برای مطالع

دست آورديم اين بود که ما برای رسيدن به اھداف طويل المدت خود ه آنچه از معاھده ب .کرد عساکر خود دعوت نمی

 حضور نمايندگی اروپائی درعوض مسلمان با افغانستان تحکيم میه و تحوالت اوضاع در کابل روابط خود را ب

  نمايندگی اروپائی در عوض مسلمان با افغانستان تحکيم مینمايم که حضور او درکابل روابط خود را با حضور

ص "( برای شورشيان در مقابل ما نخواھد شده اینمايم که حضوراو دربين نمايندگان ديگر کشورھای اروپائی بھان

 کتور نيزابايد متذکر شد که رھبران روسيه بعد از انقالب  ).٢٨٣-۶)."( افغانستان از دايروس الی امان هللا٢٨٣
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دانستند که   مرکزی و افغانستان داشتند و مییآسيا  کشورھای چون ايران،اً اھی تام از مخالفت جھان اسالم خاصتگآ

کنند که برای شان دردی   کشورھای ھمسايه را در مقابل شان تحريک میاً جھان عيسويت کشورھای اسالمی خاصت

زم را مطابق ھدايات قرآنی يلا نمودند که سوسيعیلھذا رھبران روس نيز برای فريب مسلمانان س .سری خواھد بود

  .معرفی نمايد

 برقراری روابط دوستانه بين ین تقاضاينز ل طی مکتوبی ا١٩١٩ اپريل ٧تاريخ ه چنانچه وقتی شاه امان هللا ب "

يد به وگ شاه امان هللا جواب بۀکه به مکتوب دوستان رئيس جمھور روسيه قبل از اين افغانستان و روسيه را نمود،

 در تاشکند ھدايت داد که ياد داشتی عنوانی برکت هللا ارسال شود که Brawinنام براوين ه  تبليغات شرقی بۀشعب

 را راجع به سوسياليزم در قرآن تحرير وبدون تأخير به تعداد صدھزار جلد به لسانھای فارسی ۀقرار وعده جزو

  ).٧-١٣۵ ("وھندی چاپ و توسط حامل مخصوص به عجله ارسال شود

فت گ اندی و خان عبدالغفارخان که خود را افغان میگليسھا ھند را خالف خواست مھاتما گ جھانی دوم انگبا ختم جن

دو کشور مستقل ه رفته بود به اساس يک ريفراندوم بگرا از طرف غازی امان هللا خان ) فخر افغان(و لقب 

حيث ه ز جز آن بود در منطقه تقسيم و برای پاکستان بله ديش نيگھندوستان و جمھوری اسالمی پاکستان را که بن

 یکثر مردم ماوراااما . امريکا در منطقه صالحيت عام و تام دادندمتحدۀ ليس و اضالع گحافظ منافع ستراتژيک ان

ان پشتون و بلوچ با مخالفت جدی در ريفراندوم اشتراک گر بزرگخط سياه ديورند به رھبری خان عبدالغفارخان و دي

ليس مربوط پاکستان شود و بنابر ھمين مخالفت خان عبدالغفار خان گخواستند که مناطق غصب شده ان دند و نمینکر

 گبار زندانی و سيع نمودند که به مرور زمان نام اورا در تاريخ پاکستان کمرن بود که دولتھای پاکستان او را چندين

ويد گ مت يک خانم  کانادائی ساخته شده جنرال مشرف میھ در فلم پادشاه خان که به .سازند و حتی از بين بردارند

ما عبدالغفار خان را نمی شناسيم او ھيچ خدمت در راه آزادی پاکستان نکرده لھذا او در تاريخ پاکستان جای "که 

 عبدالغفارخان در جالل آباد دولت پاکستان به حکم ۀشود که در مراسم جناز ھمچنان در فلم نشانداده می "ندارد

بادران  خود يک موتر الری را در عمل تروريستی با بمب تعبيه شده منفجر و چندين نفر مظلوم وبيچاره عزادار را 

  .کشاند خاک و خون میه ب

 م در لندن با دليل اين١٩۴٧جوالی ٣١تاريخ ه ھمچنان سردار شاه محمود خان صدراعظم دولت شاھی افغانستان ب

  .را باطل اعالن کرد رديده آنگ امضاء  ديورند با ھند بريتانویۀکه معاھد

م با کمال جديت و احساسات عالی از حقوق حقه برادران و خواھران ١٩۵۵ی نومبر ه ئ عنعنۀگھمچنان در لويه جر

  . خط سياه ديورند دفاع و اعمال پاکستان جدی تقبيح و خط ديورند مردود دانسته شدیپشتونھا و بلوچھای ماورا

  :رسيم ب فوق به نتيجه میالی مطاله اينک از الب

زور ه ره خورده بگ خط سياه و مردود ديورند ۀ تفصيالت فوق ھرسه معاھده که باالخره در يک معاھدۀبا ارائ-١ 

 تزاری وقت ۀريھای پشت پرده با روسيگه ليس و معاملگر انگبرچه از طرف يک دولت مستبد توسعه طلب استعمار

رديده که از اول و الی امروز مردود و طرف قبول برادران و گزی ليس طرح ريگ انۀباالی يک رھبر مستعمر

 خط ديورند حق مالکيت انگليس را بر مناطق ۀمعاھد ھمچنان، .باشد خواھران ھردو طرف خط سياه ديورند نمی

 ۀماده يازده معاھد.(ديگر بود اشغال شده تثبيت نمی کند بلکه خط فاصل بين دو طرف معامله برای تجاوز بر يک

  )م١٩٢١نومبر٢٢

 لک کلدار در ھر سال دارد نه خريد مناطق اشغال شده به اين ١٨ديه أ جدا شده حيثيت اجاره را در مقابل تۀ ساح-٢

  ماليه ده  امارت امير عبدالرحمن ۀ ديورند نيز چون ديگر مناطق ھمه سالهمعنی که مردم مناطق ماورای خط سيا
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شد لھذا برای جبران خساره  ازدياد مبلغ شش لک   ماليه قطع میۀديأ ت ديورندهخان بودند چون با کشيدن خط  سيا

يعنی انگليسھا درعوض مردم منطقه ماليه . کلدار را در عوض ماليه مناطق تصرف شده به امير قبول نموده بودند

  .      رديدهگليسھا پيشنھاد گندمک از طرف انگ ۀپرداخت که عين مطلب در موقع مذاکرات عقد معاھد می

ن ميعاد اعتبار معاھده نبود ييو معاھدات ضرورت به تع  انگليس درھند در قراردادھا ۀ به اساس قوانين وضع شد-٣

مالک  ن شده،يي مبلغ تعۀ انگليسھا ھر اجاره دار و يا کرايه نشين در مقابل تأديۀيعنی  به اساس عرف ساخته و بافت

ه  از دست می داد و عرف به مرور زمان حيثيت قانون را بجايداد حق مالکيت خود را بر ملک خود برای صد سال

که اجاره دار و يا کرايه نشين مبلغ  خود گرفته بود  و حتی محاکم عدلی نمی توانست در مورد اقدامی نمايد مگر آن

  شد را ترک می گفت و يا صد سال تکميل می ن شده اجاره و يا کرايه را نمی پرداخت و يا به خواست خود آنييتع

. رفت و حتی مالک حق ازدياد اجاره و يا کرايه را نداشت ولو اگر نظر به شرايط وقت اجاره و يا کرايه بلند ھم می

خاطر دارم که ديپلوماتھای مقيم در ھند الی بيست وسه سال قبل از اين قانون غيرعادالنه استفاده و نمايندگی ھای ه ب

 جديد  به عضواً خود به کرايه می گرفتند با تبديل شدن يک عضو فورسياسی و تجارتی وقتی منزل را برای کارکنان 

انگليسھا عين معامالت اجاره را با شھزاده نشينان ھندوستان و ھمچنان با . يد کرايه تسليم داده می شدبدون تزا

نشينان در  شھزاده ۀن شدييھنديھای بومی امريکا و کانادا نيز کرده اند که در ھند با ترک انگليسھا سرحدات تع

 ۀبا اقام ھا Native Indian يک ھندوستان بزرگ شدند و نيز در امريکا و کانادا ھنديھاءھمريخت و ھمه جز

و ھمچنان روی ھمين گونه معامله و يا تعامل  بود که  ی باختم صد سال ملکيتھای خود را تصاحب می شوندادعو

  .  ن متصرف گرديددولت چين با ختم صد سال ھانگ کانگ را از  دولت انگلستا

 امريکا برای شکست کمونيزم و اتحاد جماھير شوروی وقت، جدا شدن المان ۀ که اضالع متحدخاطر داريمه  ب-۴

حيث دو کشور مستقل با ديوار برلين از ھم جدا و در ملل متحد به رسميت شناخته ه غربی و المان شرقی را که ب

ی ھای سياسی داشتند گ امريکا نمايندۀشمول اضالع متحده  بشده بودند و ھريک در سازمان ملل متحد و جھان

ان رئيس جمھور امريکا گ ريونالدنمودند  شخصی ر صدای جدا شدن دو المان را با تخريب ديوار برلين بلند می

 Tear:فت کهگست اتحاد جماھير شوروی را مخاطب قرار داد و يب کمونزچوف منشی عمومی حگوربآقای  

down this wallی را که از طرف يک  خود خطۀعنی اين ديوار را تخريب کن و امروز با سياست دو روي ي

ت نمی شناسند و رسميه را ب  خود تحميل کرده بود و مردم ھردوطرف آنۀابرقدرت وقت به زور باالی دست نشاند

رمايند که خط ف کنند می ھر روزه در طول تاريخ به صدھا نفر بدون پاسپورت از خط نامنھاد عبور ومرور می

  . بين المللی استۀشناخته شد

 آباد تحت ھيبتبود پس چرا در  ر خط سياه ديورند يک سرحد بين المللی بين افغانستان و پاکستان میگھمچنان ا-۵ 

ای طيارات غول پيکر امريکائی با تعدادی از قوای بحری امريکا از افغانستان پرواز و . آی. رھبری مستقيم سی

قتل رسانيدند ه لت پاکستان در داخل و اطراف تعمير اسامه بن الدن فرود آمدند و اسامه بن الدن را ب دوۀبدون اجاز

  . واعالن کردندند که جسدش را بعد از ادای نماز جنازه به بحر انداختند؟

ندين  اصلی آن مطرح نمودن موضوع شناسائی خط سياه ديورند از چۀيزگ تفصيالت فوق الذکر که انۀ اميد با ارائ

 افغانی، ئيد آن از طرف مقامات پاکستانی  بود خواستم بنابر وظيفه وجدانی،أ امريکا وتۀسرنائی اضالع متحد

حيث يک فرزند آن مادروطن عزيز که درآغوشش پرورده و امروز از برکت آن ه ملی و تاريخی خود ب اسالمی،

دفاع و  شنوم خواھران و برادران بی ز که میدست و صاحب زبان شده ام نبايد خاموش باشم و امروه مادر قلم ب

شوند و يا چون سرنشينان   ديورند ھر روز به خاک و خون کشانيده میگينمظلومم در ھر دوطرف خط سياه و نن
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. زنند  خود و مادر به ھرطرف دست و پا میۀکشتی شکسته در حال غرق شدن اند و برای نجات حيات آبرومندان

ليس و گ و اساس آن دسائيس انأ سوابق تاريخی آن که منشۀنديشه ھای خود را با  ارائخود را مکلف دانستم که ا

دارم و  روسيه  در شرايط ھمان زمان و وقت بود به ھموطنان خير انديش خود شريک سازم و به تأکيد عرض می

 و افغانستان غانر در آن وقت منافع خودشان نسبت به منافع ملت افگ اگمن به اين باورم که نزد قدرتھای بزر

ر انسانی و بشری بود امروز نيز آنچه به منافع خود شان باشد مھمتر و فوقتر از ملت گيل ديعزيزما فوق ھمه مسا

باشد، ما بايد ھوشيار باشيم و فريب کلمات نرم و چرب کيسه بران امروزی  مظلوم افغان و افغانستان عزيز ما می

 وقت  بدون خم کردن کمر به زورو زر گ تاريخ و دسايس قدرتھای بزررا نخوريم و دولتمردان ما با آموزش از

ذشته تکرار نشده گافغانی و تاريخی آنچه را انجام نمايند تا خدا ناخواسته اشتباھات  ليتھای ملی،وبايد با درک مسؤ

  .  مادروطن شرمسار نباشندۀنزد نسلھای امروزی و آيند

 افغانستان در ماورای خط سياه و ۀدارم که تمام مناطق اشغال شد در اخير با توضيحات فوق به تأکيد عرض می

 مربوط به ملت نجيب افغان و ئیتحميلی ديورند به داليل فوق مربوط به افغانستان است حال حق تصميم نھا

  که در ماورای خط ديورند قرار دارند می باشد نه از من و برادر و يا خواھریخواھران و برادران پشتون و بلوچ

ه زبانی و منطق مذھبی، يل قومی،بدون در نظرداشت مسارويت سوابق تاريخی ه ديگر موضوع بايد بسيار عاقالنه ب

 ديورند،َ موجوديت يک دولت ۀ معاھدءاسالمی، شرايط وقت امضا وجدانی، ليتھای افغانی، ايمانی،وبا درک مسؤی ئ

نفرانس  با تفاھم و معقوليت تام در يک ک منطقه و جھانملی در افغانستان  و شرايط امروزی و آينده در افغانستان،

شمول نمايندگان واقعی ملت افغانستان و برادران و خواھران پشتون و بلوچ ماورای خط ديورند ه بين المللی ب

  .تصميم گرفته شود

بدالرحمن رامی يکی از نصايح امير عگان نھايت عزيز و گھمچنان بی مورد نخواھد بود که جھت معلومات خوانند

  :را که به  اخالفش نموده به توجه شما عزيزان نيز برسانم که قرار ذيل است

باشد و عامل عمده و مھم انکشاف و  ری که مثل احداث خطوط آھن دارای اھميت خاص میگموضوع دي"  

که با جھان  باشد و آن اينست باشد عبارت است از بلند بردن حيثيت ملت و مدنی ساختن آن می ثروتمندی کشور می

بندری را برای تخليه و  و دست آورده مطلب من اينست که افغانستان جای پای را در بحر ب. بيرونی در تماس شود

گی را که بار نمودن کشتی خود در کنار جنوب غرب افغانستان بسيار نزديک به خليچ فارس و بحر ھند صحرای ري

ر گم. ش است ضم افغانستان و کشور را متصل به بحر ببينم بی اھميت است اما در واقعيت بسيار با ارزفعالً 

که دوستی موجوده  و ھنوزھم  فرصت آن نرسيده که در اين مورد تأکيد کنم اما در صورتی فرصت آن نرسيده

يرد و با در نظر گلستان قرار گافغانستان چنان طرف اعتماد ان  کبير و افغانستان بيشتر تقويه و مستحکم ویبريتانيا

برای آنھا بسيار آسان خواھد بود که . ت منافع مشترک بتوانند افغانستان را سد مستحکم بين روسيه و ھند بسازدداش

ری و يا شايد با حفظ گحکومت افغانستان در عوض انجام خدمات يا امتيازات ديه اين قسمت کوچک زمين را ب

ر افغانستان راه بحر گا. ذار شوندگوايد ساالنه واشکل عه ديه يکمقدار پول بأتصاحب شان باالی اين پارچه زمين و ت

سرعت انکشاف نموده و برای ھميشه مرھون احسان ه پيدا کند در آن ھيچ شکی نيست که کشور ثروتمند و ب

  ).٧-٧۶(" کبير در مقابل دادن چنين امتياز خواھد بودیبريتانيا

  .                                     آمين يا رب العالمين

 .رامی و شاعر نستوه آقای محمد اسحاق ثناگبه اساس معلومات جناب نھايت : نوت

  .م١٧٢١سال تولد شيخ سعدالدين انصاری مصادف است به  -
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  .م١٨٠۶باشد به  سال فوت شيخ سعدالدين انصاری مصادف می -

  

  .م محمد غبار قلم مير غاله افغانستان در مسير تارخ جلد اول ب-١

  .اسدهللا شفاھی و صادق باقرس:مترجمان   جديد، نويسنده احمد رشيد،گفت و بازی بزرن اسالم،-طالبان-٢

  .گقلم مير محمد صديق فرھنه افغانستان در پنج قرن اخير جلد اول ب-٣

  .گگقلم مير محمد صديق فرھنه افغانستان در پنج قرن اخير جلد دوم ب-۴

۵-     The Road to Kabul,the second Afghan War 1878-1881 by Brian Rabson 1986 

Arms Andarmour Press, London.  

     Afghanistan from Daruis to Amanullah by Let.General Sir George Macmunn 

۶- 1929, London. 

The Tragedy of Amanullah by Sardar Iqbal Ali Shah1933. ٧-  

History of The modern World (World War One) by Robert Hoare1977 ٨-  

Afghanistan  by Ronald & Sbrina Michaud 1980, printed in Switzerland. ٩-  

  .يادداشتھا و خاطرات نويسنده -١٠

  ).٧مؤخذ (يکی از نصايح امير عبدالرحمن خان به اخالفش

 

 


