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  توھين بزرگ به مقام مادر، به مقام استق�ل 

   ومقام شاه امان هللا درگفتار داکتر ستانيزی

  قسمت پنجم

  

ته و بی پايه بر غازی امان هللا حم�ت لجام گسيخ(آقای داکتر زمانی در مقالۀ اخير خود
به نکتۀ از سخنرانی ستانيزی اشاره ميکند که بيانگر نفرت شديد او نسبت استق�ل کشور ...) خان،

آنانی که در جشن استرداد استق�ل افغانستان شرکت « :ستانيزی گفته است. ومقام مادر است
  ]١[." ميکنند،مثل کسانی اند که درمراسم عروسی مادر خود ميرقصند

ازين مثال پوچ وطف�نه معلوم ميشود که قلب داکترستانيزی چنان ازکينه و نفرت نسبت به 
نميدانم اين داکتر را با . استق�ل کشور پر است که قلب Vرنس انگليس ھم تا اين اندازه پرنبود

 ای می آورد انگليس چی نسبتی است که تجليل  از استرداد استق�ل را نابجا ميشمارد و مثال طف�نه
  ؟؟؟.و ميگويد اين تجليل شبيه رقصيدن فرزندان  درعروسی مادر شان است

اکنون من براين مثال پوچ داکتر ستانيزی مکث ميکنم واندکی آنرا ميشگافم تا ديده شود که وی 
درچی کشوری زندگی ميکند،ودرچی مرحله يی از رشد فکری قراردارد، وچرا طرز ديدش نسبت به 

در کشوری که . داکترستانيزی در امريکا زندگی ميکند. يد يک طالب فرقی نداردزن با طرز د
کشوری که حامی حقوق بشر ومقر سازمان ملل . بزرگترين و بھترين دموکراسی در آن حکمفرماست

متحد است، کشوری که در آن زن و مرد از حقوق و مزايای مساوی در زندگی برخوردارند 
لحاظ جنسيت، رنگ، دين،عقيده وانديشه ھای سياسی، برتری وھيچکسی را برکسی ديگر از 

ًوامتيازی نيست،  واگر احيانا کسی در برابر ديگری عملی را مرتکب شود که  از آن بوی تبعيض به 

ًمشام برسد، برطبق قوانين آنکشور جدا مورد مواخده و مجازات قرار ميگيرد،اما اين داکتر خدا 

ا، زندگی ميکند ونه تنھا زندگی ميکند، که در آنجا از تحصي�ت عالی شرمانده، با وجوديکه در امريک
ًتا درجۀ دکترا برخوردار شده وع�وتا در يکی از پوھنتونھای آنکشور تدريس ھم ميکند ، اما با 

تاسف بايد گفت که اين تحصيل و اين تدريس وزندگی کردن در آن ديار برابری وآزادگی، در شخصيت 
 نکرده و جناب ھمچنانکه بوده، تا ھنوز درگل مانده و درخندق قبيله  وطرز ديد وی ھيچ اثری  وارد

اين عقب ماندگی فکری  داکتر ستانيزی از سخنانی استنباط ميشود . عھد پدر ساVری دست و پا ميزند
مثل اينست که در عروسی «آنانی که در جشن استرداد استق�ل افغانستان شادمانی ميکنند،:که ميگويد

  ؟؟؟؟»ر خود برقصندماد

چرا اين داکتر الھيات واسطوره ھا، چنين سخنی را، از فراز برج دموکراسی جھان ميزند؟ 
ھنوز زندگی درشھرھای زيبا . برای اينکه او ھنوز پيله وار،از Vک وپوستۀ قبيله بيرون نيامده است

نالوجی پيشرفته  و با صفای غرب و ديدن اختراعات علمی حيرت انگيز و دست آوردھای عظيم تک
درکنار  دموکراسی   وآزادی بيان وعقيده که منجر به برابری حقوقی  زن ومردم شده وھردو جنس 
را قادر به کار مشترک و اقتصاد شگوفان و پيشرفت در عرصه ھای مختلف  کرده است، در مغز 



وارد نکرده است و متحجر وسنگگ شدۀ اين داکتر مقيم خندق قبيله، جز تبديل کردن پاVنش ،تاثيری 
فکر ميکند که اگر درديدگاه اش نسبت به زن و مادرش  تغييری ايجاد گردد، مبادا افسار وی  از دمب 

بنابرين  مثال زدن آقای داکتر، ناشی از ذھنيت قبيلوی و رسوبات ته ماندۀ تفکر پدر . قبيله قطع گردد
  .ساVری  وی می باشد

زن اگر . د ارزش ندارد که حتی انسان ھم شمرده نميشوددر نظام قبيله، زن نه تنھا برابر مر
يک ھفته بعد از عروسی خود ، شوھرش  را از دست بدھد ، ھرگز حق انتخاب شوھر دومی را 
ندارد، بايد منتظر تصميم بزرگ خانواده بماند و اگر بزرگ خانواده ،وی را به پسری دو يا سه ساله 

ال ديگر صبر کند تا آن پسرک بزرگ شود و بعد زندگی را  س٢٠-  ١٥ديگر خود بدھد ، آن زن  بايد 
ُدر فرھنگ قبيله زن موجود بی اراده و بی حقی است که بايد شب و روز  درخدمت خسر . آغاز نمايد

ًوخشوی و برادران و خواھران شوھر قرار داشته باشد و اص� در فکرخود و زندگی خود وخواسته  ُ

  .ھای خود نباشد

لھيات واسطوره ھا، شادمانی کردن و رقصيدن در محفل عروسی مادر، يک از نظراين داکترا
اما اگر رقص . عمل بسيار زشت و خجالت آور است که او را در اننظار ديگران بی عزت جلوه ميدھد

درھمان . و پايکوبی در عروسی پدری باشد که صاحب چھار زن و ده ھا فرزند است،عيبی ندارد
يکند، بدون شک ھر شب ده ھا  محفل عروسی مادرانی برگزار ميگردد، جائی که ستانيزی زندگی  م

که دختران و پسران شان، در آن به رقص وشادمانی می پردازند، ونه تنھا که ھيچ جای شرم 
زيرا که آنرا حق . وخجالتی برای خود و مادران خود نمی بينند، بلکه به آن ارج وحرمت ميگزارند

  .نسان ميدانند،که حق تمتع و لذت بردن از زندگی شخصی خود را داردمسلم مادر خود، به حيث يک ا

جنگ يا راکت پرانی : ً  اصوV چرا مادری که شوھر ندارد و يا شوھر خود را  به دVيل مختلفی 
ويا انفجارمين ھا يا تصادم  موتر و يا ترور وغيره حوادث  از دست داده است ، دوباه عروسی نکند 

 که از دست شوھر معتاد  ونيمه ديوانۀ خود ھر روز در برابر چشم فرزندان خود ؟ چرا نبايد مادری
لت وکوب ميشود و مجبور به گرفتن ط�ق خود شده است، دوباره عروسی نکند و بقيه زندگی را 

  درکنارمرد مناسب خود،در فضای آرامش وآسايش سپری نکند؟ 

ن ،آنھم از پشتونھای لوگر اشتراک من خود درسويدن در محفل عروسی  مادری از تبار پشتو
 ساله، با مرد ديگری ازدواج کرده و ھمان فرزندان در ٢٤ و٢٠داشته ام که با وجود داشتن فرزندان 

محفل عروسی مادر خويش، از مھمانان پذيرائی نموده اند و بعد ھم به رقص و پايکوبی پرداخته اند، 
. ا مادر شان را به ديدۀ تحقير و توھين ديده باشندبدون آنکه کسی از اھل محفل اين عمل فرزندان وي

ھمينطور ،درھمين شھر ما، مادر ديگری را می شناسم که سالھا گردانندۀ راديو بود وشوھرش داکتر 
 سال بعد با يک وکيل پارلمان افغانستان  ٦-٥طب ، اما بنابر مشک�ت خود از شوھر جدا شد، و 

ه اش درمحفل عروسی مادر شان با رقص و پايکوبی  سال٢٢ و ٢٠ازدواج کرد و پسر ودختر 
ھيجکسی به عروسی آن مادر و رقص دختر وپسر آن به ديدۀ تحقير و تمسخر مثل . پرداخته بودند

  .اقای ستانيزی نمی ديد ونبايد ھم ببيند

 به حقوق وارزش زن ني تنھا که توھ،نهی مادران و فرزندانني به چنیزيطعنه زدن داکتر ستان
 یزي نه چ ،ميباشد لهي  در Vک قبدنيخز  وی سنگواره بودن مغز و،ی از عقب ماندگحاکیکه است، بل



 من آنچه از گفتار داکتر ستانيزی برداشت کردم،بيان نمودم، اگر خانم ھا ومادران . رانيباVتر ازا
  .چيزی ديگری ازاين طرز ديد داکتر ستانيزی برداشت کرده باشند، خود بھتر دانند

  : خان  نسبت به سردارنصرهللا خان برای زعامت  شايسته تر بودامان هللا

 ري امهي که امان هللا خان  علکندي ادعا میخيتارشواھد سند وارائۀ ھيچگونه  بدون یزيستان
 جنگ استق�ل را با ماند،ي می نصرهللا خان به امارتش باقرياگر ام نصرهللا خان، دست به کودتا زد و

 که  نستي ایزي سخن ستانیمعن. دي گردی قطع نمھاسي  انگل مستمری پول وکردي آغاز نمسيانگل
 به حال سي دل انگلی باVخره روزدي شاماندي می باقسي انگلۀ سلطري ھمچنان زانستانبھتر بود افغ

 ۀخوانند.  شناختی متي واستق�ل افغانستان را بدون جنگ ومبارزه برسمسوختيمردم افغانستان م
  . ببردی داکتر پني احیلو  به سادهیه آسان بتواندي مار،يھوش

 سياست او نميداند که اوضاع در افغانستان براثر حوادث جنگ جھانی اول تغيير کرده بود و
ه  نزديکی بين سنتگرايان وتجدد طلبان را بارآورد،بيطرفی اميرحبيب هللا خان درجنگ عمومی اول

نماينده منافع روحانيون ضد انگليسی بود مگردرحالی که شخص  سردارنصرهللا خان، برادرامير .بود
 پان اس�ميست وناسيوناليست نيرومند از به حيث يکامان هللا خان، پسرامير، سردارولی بود، 

  .روحانيون برخوردار بود احترام وسيع ميان حلقات  روشنفکری و

بان  اص�ح طل«:غبار، يکی از مشروطه خواھان راديکال، از چشمديد ھای خود مينويسد
دور  چون خود قدرت حرکتی نداشتند، بايد  در. ليبرال درباری از روش اميرحبيب هللا منزجربودند

اين شخص سردارنصرهللا خان نبود، زيرا او با آنکه مرد . يکی ازاعضای خاندان شاھی جمع شوند
ی وسلطنت ضد استعمار وخواھان استق�ل کشور بود، در ادارۀ دولت دلبسته گی به نظام قرون وسطاي

پس يگانه شخصی که در آن خانواده مورد توجه ليبرالھای در بار .... مطلق العنان شخصی داشت
عين الدوله امان هللا خان جوان صاحب نظر و ترقی خواه زحمتکش ومتواضع بود که به ، قرارگرفت

  ]٢ [». زودی در رأس يک حلقۀ متجدد در بار قرار گرفت

 والی کابل بود، براثراخ�ق و رويه درست خود با مردم  اعتبار ھنگامی که   امان هللا خان،
بود  از محبوبيت زيادی برخوردار امان هللا خان، دربين اردو نيز. بزرگی درميان مردم کسب کرده بود

رھبران . دن معاش سربازان وافسران بودافزو  بعد از احراز مقام سلطنت ،اولين اقدام او بنابرين و
باVخره چون او در   بحيث يک پان اس�ميست وناسيوناليست پرشور می شناختند ومذھبی نيز او را

با قتل اميرحبيب هللا در لغمان، بين . سفر شکار با اميرنبود، بناء ً درقتل او لکه دار حساب نمی شد
گروه تجددخواه  که  نيروھای سنتگرا که دراع�م پادشاھی سردار نصرهللا خان عجله کردند و

ھنگام کشته . امان هللا خان برای پادشاھی حمايت می نمودند، مبارزه کوتاه مدتی درگرفتازسردار
بنابرين بزودی با حمايت رھبران مذھبی مشرقی  شدن امير، سردارنصرهللا خان درج�ل اباد بود و

پاچا صاحب اس�مپور وپسرحضرت صاحب چھارباغ، به پادشاھی برداشته  چون نقيب صاحب بغداد،
   . توسط جانشين او بودمقتولبھانه اين کار بجا آوردن مراسم تدفين شاه   ليل ياشد و د

ول حوت ١= ١٩١٩ فبروی ٢١پنجشنبه (ھنگامی  که اين مراسم در ج�ل اباد صورت ميگرفت
 فبروری ،امان هللا خان درحالی درکابل  خود را پادشاه ٢٢، يکروز بعد آن روز جمعه )ش١٢٩٧

را با خود ) روشنفکران شھری (کامل مشروطه خواھان و تجدد طلبان اع�م نمود که حمايت 



با وجود اطمينان ھای  شد،  سردار نصرهللا خان وقتی از تصميم امان هللا خان باخبر]٣[.داشت
در دفاع از  نفری قبايل را  ھزار۵٠ميرسيدجان پاچای اس�مپورکه وعده داد، يک نيروی 

جلوگيری از  کرد واع�م نمود که بخاطر فاصله  اين پيشنھاد را ردسردارنصرهللا خان آماده ميکند، ب�
وعوامل، سخن کودتا عليه  بنابرين  دVيل.به امان هللا خان بيعت ميکند وميدھد خون ريزی استعفا 

امير نصرهللا خان از سوی امان هللا خان يک سخن بی معنا است وصرف بخاطر نشان دادن حس 
  . گفته شده است که کدام پايه واساس منطقی نداردقدرت طلبی امان هللا خان

کنار رفتن نصرهللا خان از قدرت وفرستادن نامۀ بيعت  به امير امان هللا خان، شش روز بعد از 
، لنگی پادشاھی )ش١٢٩٧ حوت ٩(١٩١٩ فبروری ٢٨در روی کار آمدنش به کابل رسيد و 

،برسر امان هللا خان ) دھا شمس المشايخبع(درمسجدعيدگاه کابل توسط  شاه آغا فضل محمدمجددی 
شاه امان هللا، دراولين سخنان خود . گذاشته شد و خطبه پادشاھی بنام اميرامان هللا خان قرائت گرديد

 برھمه رعايای صديق ملت نجيبه خود اين را اع�ن و بشارت ميدھم که من تاج سلطنت را «: گفت
  ]٤[ ».ستان بسر نھاده ام بنام استق�ل وحاکميت داخلی و خارجی افغان

اع�م استق�ل کامل افغانستان از طرف شاه وتعقيب سياست مستقل خارجی، حمايت بيدريغ 
شاه امان هللا با . اقشار مختلف مردم بشمول روحانيون و تجدد خواھان را بسوی شاه جوان جلب کرد

رھبران مذھبی قبايل  و. تًتحصيل استق�ل کامل افغانستان، مسلما توقعات مردم را برآورده ساخ
  .اشاعه محبوبيت شاه امان هللا در امتداد سرحد وسيله نيرومندی بودند پخش و ماورای سرحد در

استق�ل  تلقی ميگردد، استردادوک�ن ترين افتخارآنچه  برای افغانھا بزرگترين پيروزی 
 حاصل گرديد و محبوبيت  انگليس  در تحت زعامت شاه امان هللا-کشوراست که براثرجنگ سوم افغان

به پيمانه وسيع نه تنھا درافغانستان ، بلکه درتمام جھان اس�م افزايش داد تا آنجاکه به او  او را
  .بحيث رھبر بزرگ اس�م نگاه ميکردند

امان هللا در رأس قدرت، بزودی به مردم ثابت ساخت که آنھا در انتخاب شاه روی کار آمدن 
زيرا شاه  ھمه اقوام ونژادھای افغانستان را دوست داشت .  وده اندوحمايت وی راه غلط نه پيم

از تعصبات قومی ونژادی نفرت داشت شاه امان هللا . وسعی در جھت تامين حقوق آنھا مبذول ميکرد
  روزی در خطبه نماز جمعه  درقندھاراو. و مردم را به پرھيز از ھرگونه تبعيض وتعصب فراميخواند

ھزاره ، شيعه ، سنى، احمدزايى و پوپلزايى نداريم ، بلکه ھمه يک ملت ھستيم و ھندو ، «:گفته بود 
  ]٥ [»!آنھم افغان

  

ان هللا خان سرزمين قبايل را نفروخته، بلکه برسرحمايت از قبايل تاج و تحت ام
  !خود را از دست داد

ی خط يکی ازاتھامات بی بنباد داکتر ستانيزی در مصاحبه اش اين بود که خاک ھای آنسو
دروغ (ديورند را پدر وپدر ک�ن امير امان هللا خان ، به انگليس ھا در بدل پول به اجاره داده بودند

 با امضای قرار داد راولپندی، خاک افغانستان را امان هللا خانولی ) است براساس کدام معاھده ؟
  )بازھم دروغ؟؟؟( برای ھميشه فروخت؟؟؟ 

نه مورخين افغانی ونه ھيچ مورخ خارجی تائيد نکرده سخن بی اساس را تا کنون  يک چنين
خان عبداغفار خان، رھبرمبارز قبايل، تا آخرين روز حيات خود، يکی از طرفداران جدی شاه امان .اند



عی است که مگرآقای ستانيزی اکنون مد. هللا بود، و او را به عنوان يگانه شاه حامی افغانھا ميشمرد
امان هللا خان، خاک ھای آنسوی خط را به انگليسھا فروخت؟؟؟ من از داکتر ستانيزی ميخواھم تا 
مبلغ اين خاک فروشی را برويت اسناد به ما نشان بدھد ودر صورتی که سندی دراين زمينه نشان 

ت ملی افغانھا داده نتواند، اين يک افترا و يک اتھام بی اساس وتوھين برزگ برمحبوب ترين شخصي
 استق�ل از چنگ استعمار انگليس بوده  کمترين خدمتش برای اين وطن، حصولبشمار ميرود که

بنابرين ھمچو اتھامی بر  چنين شخصيت ملی ومحبوب کشور، يک خيانت ملی به حساب می . است
تق�ل،  سال از اس٩٥آيد وميتوان گفت، ستانيزی يک خاين و نوکر اجيرشده است که بعد از گذشت 

شاه امان هللا . ميخواھد وظيفۀ خاينانه خود را برای خوشنودی بادارن  خود ادا نمايد وامتياز بگيرد
پيوسته در  نگرفت و از حمايت از قبايل آنسوی خط ديورنددست بعد از کسب استق�ل ھيچگاھی 

  .ھا بود  از زيرسلطۀ انگليسقبايلانديشۀ آزادی 

اين توانائی را می داشت که سرزمينھای از ) ر جنگ استق�لد(ھرگاه افغانستان در آنزمان 
دست رفته را دوباره بدست آورد، بدون ترديد کمال آرزوی شاه امان هللا و تمام مشروطه خواھان 

  موجودهجغرافيایافغان بود، ولی وقتی حتی برای استق�ل سياسی ھمين استق�ل طلب وھر فرد 
به انگليس نمی رسيد، و حتی ھمين چارچوب قرارداد صلح نگ در تمام جبھات ج زورش افغانستان،
 انگليس  را) ھند برتانوی برسميت شناخته شده بودسرحدکه در آن خط ديورند به عنوان ( راولپندی

تا دوسال ديگر با جانب افغانی قبول نميکرد، پس چطور ممکن بود که آزادی سرزمين ھای آنسوی 
ھند با انگليس ھا يکطرفه نمايد؟ آيا برآورده شدن اينگونه  خط ديورند را برای رسيدن به بحر
   حرف مفت و خيال پردازانه  يی نيست؟آن زمان، سياسی -توقعات  با امکانات  محدود  نظامی 

خط ديورند روشنتر از آفتاب ع�قمندی آن شاه آزادی دوست  با قبايل آنسوی بايد بگويم که 
تان از سوی انگليسھا، ھيچگاھی مردم قبايل آنسوی خط از است  وبعد از تصديق استق�ل افغانس

شاه پيام دراينجا به اقتباس  .توجه ومساعدت ھای مادی ومعنوی شاه امان هللا بدور نبوده است 
  : که شايد برای بسياری از افغانھا تازه و ناشنيده مانده باشدعنوانی قبايل می پردازم 

  : سرحدپيام  امير امان هللا خان برای قبايل

 جد و جھد ھای شجاعانه يی که . براداران دلير، شجاع، باشھامت و با غرور سرحدی من"
سوگند و عھد و . شما در مبارزه با دشمن دين و کشور خود کرده ايد، ھنوز در خاطره ام زنده اند

جات پيمان شما برای حفظ  آبرو و ننگ تان و عزت کشور تان، که شما آنرا به بھای زندگی خود  ن
 ۀحل مسال) انگليس(دليل اصلی منازعه بين من و جانب ديگر  . داديد، تحسين مرا بر می انگيزاند

آنھم به . بعد از مدت ھای طوVنی ما صلح مؤقتی را برای سه سال عقد نموديم . سرحدات بوده است
ضح برای جانب من صاف و پوست کنده و وا. طوريکه جانب مقابل ناگزير گرديد باV دستی مرا بپذيرد

مقابل روشن ساختم که مردمان ساکن در مناطق سرحدی خويشاوندان ھمخون من اند و نبايد آنان را 
با ھيچ وسيله يی از من جدا کنند و تا زمانيکه آنھا از رفتار جانب مقابل رضايت نداشته باشند، صلح 

د که آيا ميخواھد به طور جدی در طول سه سال آينده، دشمن ما بايد ثابت کن. قابل تصور نخواھد بود
و صادقانه با من در صلح زندگی کند يا نه؟ اگر دشمن به قول خود وفادار بماند و صادقانه مطالبات 

در غير اين صورت، ما دوباره جرگه يی را برای اتخاذ  . مرا انجام دھد، صلح پايدار خواھد بود
بنابر اين، من از شما خواھش ميکنم در طول  . اقدامات بعدی خود برگزار خواھيم کردۀتصميم در بار



اين سه سال روابط مسالمت آميزی با دشمن داشته باشيد و مناسبات تان با يک ديگر در ميان خود 
. از بارگاه پروردگار رفاه و سعادت شما را استدعا دارم .تان بايد مانند برادر دوستانه باشد

  .   بھبود شرايط زندگی تان بکوشمآرزومندی، مقصد و وظيفه من اين است که برای 

  ]٦"[ ! بر افراشته باد درفش سياه  افغانستان

در واقع يکی از دVيل سقوط شاه امان هللا،ھمين سياست ضد انگليسی  وحمايت از قبايل آنسوی  
خط  درقيام ھای پی در پی عليه حکومت ھند برتانوی بود که نميگذاشت آب  از گلوی استعمارگران 

  .و برودبخوشی فر

پشتيبانی از « ) از امانيست ھای فدائی(بقول آصف آھنگ،فرزند برومند مھدی خان چنداولی
) خان با حرکات  امان.  مردم ھند کرده بود القلوب  ) خان را محبوب  رھبران آزاديخواه ھند، امان

م ھند تحريک کرد و  قيام آزاديخواھانه را در اذھان مرد سياسی که در اين زمينه انجام داد، روحيۀ
از دست دادن ھند، وضعيت اقتصادی و . شد  اين خود خطر جديی برای انگلستان محسوب می

"  گاو شيری "ساخت، زيرا انگلستان   موقعيت سياسی انگلستان را در عرصه جھانی متزلزل می
قعيت داد و خطر دست يافتن روسيه به آبھای گرم بعد از قرنھا ت;ش، به وا  اش را از دست می

به ويژه ، که جنگ جھانی اول تازه خاتمه يافته بود و انگلستان توان جنگ در مقابل . پيوست می
شد و منجر    اين قيام از سرحدات ھند بيرون می ديد، زيرا دامنۀ قيام ملی ھندوستان را در خود نمی

  ]٧ [».گرديد به مرگ اقتدار سياسی و اقتصادی انگلستان در منطقه و جھان می

  ٦٠٠ محقق افغان داکتر عبدالرحمن زمانی، پس از جنگ استق�ل، قبايل پشتون برنوشتۀناب
 تن ٣٠٠مرتبه بر نيروھای انگليس درمناطق قبايلی حمله کردند  که در اثر اين  حم�ت شان  

  ]٨([. طاف کردندت تن انگليس را اخ٤٣٦ تن  زخمی شدند و ٤٠٠انگليس  کشته و

سبوتاژی درحق شاه امان هللا دريغ نمی  ز از ھيچ کارشکنی وبه ھمين دليل انگليسھا ني
خان ابا ورزيدند و هللا انگليس ھا براى چندين سال از بکار بردن کلمه اعليحضرت به امان ا .ورزيدند

از معاھدۀ تجارتى بين افغانستان و ايتاليا به حکومت ايتاليا اعتراض کردند و گفتند که ھنوز 
انگلستان پذيرائى کردند،  ولى خان را در ھيئت محمد. نگليس قرار داردافغانستان در ساحه نفوذ ا

در انتقال اموال به خصوص اسلحه . مگر نپذيرفتند که محمدولى خان باشاه انگليس ديدار داشته باشد
در ھنگام شورش خوست، انگليس ھا از ورود اسلحه خريدارى . به افغانستان مشک�تى ايجاد کردند

طرزى وزير مختار افغانستان در پاريس عليه . فرانسه به افغانستان ممانعت کردندشده از آلمان و 
انگليسھا به  .اين قيودات بى مورد انگليس ھا و مداخله در امور يک کشور آزاد اعتراض نمود

  ]٩[ .محمود طرزى در سرحد ھند برتانوى اجازه دخول ندادند و گفتند که اعتبار نامه قانونى ندارد

 تنھا طی سال: مينويسد کهوعضو اکادمی علوم مسکو،  تاريخ استاد تيخانف، پروفيسر
وضعيت سپاھيان .  انجام دادندھا انگليسضعامو برمسلحانه حملۀ  ٦١١ قبايل وزير ومسعود ١٩٢٠

 روز و شب مورد سوی  نداشتند و از ھر "پشت جبھه" چون ،بسيار خطرناک بودانگليس 
 پس از قرار داد ی حت خانبه فرماندھی شاه دوله سپاھيان افغان. دقرار می گرفتنی قبايل شبيخونھا

آخرين جايی قلعه از اينرو، اين . دفاع ميکردنددر وزيرستان با دليری وانه  قلعۀصلح راولپندی از 



 ١١٠انگليسھا دراين راه  :تيخانف ميگويد.. .. آنرا گرفتند١٩٢٠بود که سپاھيان انگليس در دسامبر 
  ]١٠[ . کشته و زخمی دادند٢٠٠٠خساره برداشتند وميليون روپيه 

خان عقيده داشت که  هللامان ا: ميگويد،) آتش در افغانستان( خوددر کتاب،ريه تالی ستوارت
کشورھاى ھمسايه رابطه نزديک داشته باشد، مزيد برآن مى تواند با  که با افغانستان آزاد حق دارد

بردند و ھم چنان قبايل سرحدى که از نگاه تاريخى، که تحت سيطره انگليس بسر مى  مسلمانان ھند
خواست که قبايل آن ميخان هللا امان ا. نژادى و مذھبى با افغانھا قرابت دارند، نيز رابطه برقرارکند

طرف سرحد راعليه برتانويھا تحريک نمايد وھم مسلمانان ھند را بسوى آزادى شان سوق 
 را نيز يارى مينمود، زيرا سياست پيشروى انگليس ھاخان آزادى خواھان ھند مقيم کابل هللا امان.دھد

  . در ميان قبايل خطرى را متوجه افغانستان ساخته بود

 انگليس . ازقبايل و از آزادى خواھان ھند ناراضى بودندمان هللا خانانگليس ھا از پشتى بانى ا
تان در پشاور و  آمر پوسته خانه افغانس،و غ�م حيدر) محمودطرزى(ھامکاتبات بين وزيرخارجه 

مکاتبات بين طرزى و سردارعبدالرحمن خان نماينده افغانى در ھند را به دست آورده بودند و اين 
هللا مزيد برآن مکاتبات بين امان ا. مکاتبات ھمکارى افغانستان را با آزادى خواھان ھندى نشان ميداد

هللا  دريکى ازاين اسنادعبيداوزيرحکومت ج�ى وطن ھند را نيز به دست آورده بودند،هللا خان و عبيدا
که در آينده با افغانھا در حمله شان عليه  ن از تمام ھنديھا تقاضا کرده بودنديو ھمکار وى ظفرحس

را به قتل برسانند، خطوط آھن، تلگراف و غيره را مورد حمله قرار  برتانيه کمک نمايند، انگليس ھا
خان حکيم هللا  خارج ھند و نماينده امان بدھند و يک رابطه نزديک بين ناسيوناليستھاى ھندى در

دست زدن ھاى حکومت افغانستان در بين قبايل سرحدى ھميشه . اسلم و مولوى منظور وجود داشت
رياست قبايل پول گزافى به قبايل آنطرف سرحد . باعث ناخوشنودى برتانيه با حکومت افغانستان بود

که اين پول ھا را شوروھا ارسال  ھا تصور ميکردندرا عليه برتانويھا بشوراند و انگليس ميداد تا آنھا
کردن اشخاص مجرم که از آن طرف  خان از مستردهللا بر ع�وه امان ا. ميکنند تا به قبايل داده شود

. سرحد به افغانستان پناه مى آوردند، اباء مى ورزيد و زمينه کشمکش را با برتانيه آماده ميساخت
ست تا در مورد قبايل با آنھا مذاکره نمايد، اما انگليس ھا از افغانستان ھمواره از انگليس ميخوا

انگليس ھا . مذاکره در مورد قبايل شانه خالى مينمود و افغانھا از اين سياست سخت ناراحت بودند
خان ابا ورزيدند و از معاھده تجارتى هللا براى چندين سال از بکار بردن کلمه اعليحضرت به امان ا

ليا به حکومت ايتاليا اعتراض کردند و گفتند که ھنوز افغانستان در ساحه نفوذ بين افغانستان و ايتا
ھيئت محمدولى خان را دراروپا پذيرائى کردند، مگر انگليس ھا نپذيرفتند که . انگليس قرار دارد

محمودطرزى را در سرحد ھند برتانوى اجازه دخول . محمدولى خان باشاه انگليس ديدار داشته باشد
خان به اروپا ويسراى ھند به بھانه هللا ھنگام سفر امان ا.  گفتند که اعتبار نامه قانونى نداردندادند و

مريضى به پذيرائى او به بمبئى نرفت و در انتقال اموال به خصوص اسلحه به افغانستان مشک�تى 
انسه در ھنگام شورش خوست، انگليس ھا از ورود اسلحه خريدارى شده از آلمان و فر. ايجاد کردند

 افغانستان در پاريس عليه اين قيودات بى مورد انگليس ھاسفيربه افغانستان ممانعت کردند، طرزى 
ترکيه، ايران و افغانستان در اساس با انگليس ھا . و مداخله در امور يک کشور آزاد اعتراض نمود

  .دشمنى داشتند



سفير .مٮدانستند ھندانگليس ھا افغانستان آزاد وعصرى را تھديدى به حکمرانى شان در 
چون ھمه اين .ًخان خوشنود نبود و ھم شخصا از وى متنفر بودهللا انگليس از پاليسى ملى امان 

 به ١٩٢٢او درسال . چيزھا در ھمفرى جمع شده بود، لذا وزيرمختار انگليس درکابل مقرر گرديد
وى يک . ر کابل بودخان و مشروطه خواھان را جمع نمود، دهللا  که گليم امان ا١٩٢٩کابل آمد و تا 

هللا افسر نظامى انگليس در سرحدات قبايل و شخص بسيار زرنگ و ماھر و دشمن شماره يک امان ا
حتى براى طرزى ويزه ترانزيت از طريق ھند داده نشد، به اين بھانه که در . خان و محمودطرزى بود

  ]١١[ .ردسفر ميک افغانستان شورش رخ داده، طرزى از پاريس بسوى کابل از طريق ھند

و .  نکرده استانتي که امان هللا خان ھرگز بوطن خود خميگوي مديبتأکبنابرين يک بار ديگر 
 حفظ قدرت ، منافع اي گرفتن قدرت ی امان هللا خان براري وجود ندارد که امی سند ومعاھده اچيھ
و وقار افغانستان  تيثي حیارتقا  وی حفظ منافع ملیه باشد، بلکه براکرد پا ري کشور خود را زیايعل

 به ملت انتي خی وجه به معنچي ، به ھی قرارداد صلح راولپندیامضا. ه گذاشته استياز جان ما
حصول استق�ل : عبارت ازآن   بود،وختهي بلکه بخاطر آنچه ملت خون خود را رست،يافغانستان ن

  .  افغانستان است، بوده استۀ موجودیايجغراف

  پايان

  : قسمت پنجممآخذ

افغان ج��رمن آن�ي��ن  حم���ت لج��ام گ��سيخته و ب��ی پاي��ه ب��ر غ��ازی ام��ان هللا خ��ان، مح��صل اس��تق�ل افغان��ستان،داکت��ر زم��انی،- ]١[
  ٢٠١٤،سپتمبر
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 ٧٢٥ ، ص ١٣٤٦افغانستان در مسيرتاريخ،کابل -]٢[

  ٧۴٢ار، درمسرتاريخ، ص  غب-]٣[

 ٧٤٣غبار، ھمان اثر، ص -]٤[

 ٢٠٠۴ ع�مه محمودطرزی،شاه امان هللا وروحانيت متنفذ، از نگارنده، چاپ -]٥[

اصل متن پيام  به : يادداشت مولف (٣٧١ پروفيسريوری تيخانف، نبردافغانی استالين،ترجمۀ عزيز آريانفر،ص -]٦[
ی افغانستان بود که در  سفارت شوروی در کابل به زبان انگليسی ترجمه شده  زبان پشتو منتشر و مزين با مھر دولت

 ) .ًو بعدا از انگليسی به روسی در آورده شد

 ، به قلم کاوه آھنگ"محصل استق�ل کيست؟" سايت آسمائی،مقالۀ -]٧[

شھور غزاگانو کی  داکتر عبدالرحمن زمانی، په آزادسرحد کی خپلواکی غوشتونکی مبارزی او دمومندو په م-]٨[
 ٣٨، ص ٢٠١٠ /١٣٨٨دغازی ميرزمان خان ونده،چاپ موسکا خپرندويه موسسه،

 ٢٣٨ آتش در افغانستان، ص-]٩[

  ببعد٣٧١ پروفيسريوری تيخانف، نبردافغانی استالين،ترجمۀ عزيز آريانفر،ص -]١٠[

  ٤٤٢ -٢٢٣ص آتش در افغانستان، ص-]١١[
 


