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  آيا افغانستان قبل از شاه امان هللا، يک کشور مستقل بود؟

داکتر زمانی،داکتر سيد : موضعگيری وطن پرستانۀ شخصيت ھای ملی ونيک نام کشورھريک
وی شيماغفوری،  م�لی نظام، زرغونه عبيدی،صالحه جان عبدهللا کاظم، جنب ولی احمدنوری، پوھند

وھاب،احسان هللا مايار،جليل غنی، عارف عباسی،مسعودفارانی،داکتر سيدخليل هللا ھاشميان،داکتر 
نجيب هللا بارکزی وديگرھموطنان ميھن دوست،در برابر جفنگيات داکتر ستانيزی،نه تنھا حقانيت 

ت ھريک از اين بزرگواران درس ھای سودمندی برای نسل موقف مرا تائيد ميکند، بلکه نظريا
رسالت ودين ملی ھرصاحب قلم وطن دوستی است تا مثل شخصيت ھای .جوانان وطن نيز خواھند بود

فوق الذکر با احساس مسئوليت در برابر استق�ل وافتخارات تاريخی اين کشور، به جواب ياوه گوئی 
  .دھای اشخاصی امثال ستانيزی ھا بپردازن

 اين نوشته را که بنابر تکليف صحی کمی به تأخير اين موضعگيری ھا مرا برآن داشت تا بقيۀ
  . افتاد،درمعرض  قضاوت خوانندگان ارجمند بگذارم

 استرداد استق�ل افغانستان :  داکترستانيزی ، در ارتباط  استرداد استق�ل افغانستان، ميگويد
 دارای  مستقل و ھيچوقت آزادی اش را از دست نداده و ھميشه زيرا افغانستانيست بيش نه ای ٔافسان

 اوع�وه  ميکند که جنگ سوم افغان .سياست آزاد بوده و با کشور ھای ديگر روابط داشته است
وانگليس، بخاطر استرداد استق�ل کشور، بی معنی وغير ضروری بود و نتيجه اش فقط  به باز شدن 

  .مداد پولی انگليس به افغانستان انجاميدسفارت شوروی درافغانستان وقطع ا

تاريخ، اسطوره نيست، وخواننده ! آقا: ولی به جواب اين داکتر اسطوره ھا بايد گفت که
بيسواد و D شعور نيستند، که دوران سنگ جديد وعصرمغاره نشينی ووشنوندۀ امروز نيز، افراد 

مردم امروز، برخ�ف شما . ول کنندھرچه از يک ذھن خيال پرست، برون آيد، چشم وگوش بسته  قب
خيلی عقل دارند،دانش دارند،فھم و درک  ومنطق دارند وھيچ سخنی را بدون سند و برھان وشواھد 



اين فقط شما استيد که ھر واقعيت  را ، بازتانی از اسطوره و افسانه فکر ميکنيد و . قبول نمی کنند
  .مردم بريش تان می خندندپروای آنرا نداريد که با گفتن چنين افسانه ھايی 

اگر افغانستان، بگفتۀ شما ھميشه مستقل بوده است، :  بگذار، ازاين داکتر افسانه ھا بپرسم که 
ًپس لطفا سفراء افغانستان را در عھد شاه زمان وشاه محمود سدوزائی وسپس در عھد اميردوست 

م ببريد و بگوئيد اس خان ،محمدخان و امير شيرعلی خان وامير عبدالرحمن خان وامير حبيب هللا
افغانستان در کدام يک ازکشورھای ھمسايه مثل،ايران و ھند برتانوی، بخارا و ترکيه عثمانی  و ديگر 

  کشورھای اس�می سفير داشت ؟

پس معلوم ميشود . البته که اسم برده نمی توانيد،چون سندی دراين زمينه ارائه کرده نميتوانيد
ر کشورھای ھمسايه از ملسمان تا نا مسلمان نداشته است وعلت آن، که افغانستان ھيچ سفيری د

اينست که افغانستان از ھنگامی که با انگليس داخل راوبط دپلوماتيک شده است، يعنی از زمان شاه 
، در سياست خارجی خود مستقل نبوده است و بدون )١٩١٩- ١٨٠٩از(شجاع تا امير حبيب هللا خان
ته با ھيچ کشوری ديگر روابط دپلوماتيک داشته باشد، به ک�م ديگر، اجازۀ انگليس ھا نميتوانس

  .افغانستان يک کشور تحت الحمايه و زير نفوذ سياسی انگليس بوده است

  استعمارانگليس به اشکال مختلف کشورھای دور و نزديک خود را زير سلطه ونفوذ سياسی 
عد از طريق حملۀ نظامی واشغال آن کشور را ًخود در می آورد،مث� از طريق ايجاد کمپنی تجارتی ،ب

راه سومی . به مستعمرۀ خود مبدل ميکرد، اقداماتی که در نيمقارۀ ھند، وغيره کشورھا عملی نمود
زير نفوذ قراردادن کشورھا،از طريق تحميل  فشارھای خارجی بود که شاه ، امير، خان وسرکردۀ يک 

ه وسه جانبه ميکرد وبا قيد موادی که رنگ وبوی دوستی اميرنشين را وادار به بستن قرارداد دوجانب
داشت، انگليس خود را مکلف به پرداخت کمک مالی ومعاش   مستمری به امير يا رئيس کشور مورد 

واميران سند،که اين  نوع روابط نيز شکل ) بلوچستان(نظر ميساخت، مانند امير افغانستان، خان ک�ت
  .ديگری از استعمار است

ديده ميشود که اميران افغانستان،قبل ازشاه امان هللا بطورکل  تحت الحمايۀ انگليسھا بدينسان 
بودند و از خود اراده واختياری در برقراری مناسبات دپلوماتيک با کشورھای آزاد جھان 

  .مطالب آتی در ھمين راستا ارائه ميگردد.نداشتند

  

  آغازت�ش انگليس برای سلب استق�ل خارجی افغانستان

بخصوص بعد ازآغاز بازی بزرگ  (١٩ و ١٨بايد توجه داشت که انگليس ھا در سراسر قرون
، از ھرقدمی که از )ميان انگليس و روسيه در آسيای مرکزی که افغانستان مرکز ثقل اين بازی بود

سوی روسيه يا فرانسه به قصد رسيدن به ھند برداشته ميشد ، بسيار نفرت داشتند و در برابر آن از 
  .ًود شديدا عکس العمل نشان ميدادندخ

 زمانشاه براى فتح دھلى دست به لشکرکشى زد وتا Dھورًمث�، زمانی که زمامدار افغانستان 
  وکه زمانشاه با ناپلئون دست يکى کردهآوازه  يکجا با اين ،زمانشاهاين اقدام  ،)١٧٩٨( پيش رفت

 )تفتين(دپلوماسىان ساخت، و ازطريق انگليس ھا را سخت پريش پيش می ايد، بمنظور فتح ھند
ھند Dرد ويسلى حاکم اعلى کمپنى : نخستين ضربت مھلک خود را بر پيکر افغانستان وارد کردند

 )ايران مھدى خان ملقب به بھادرجنگ نمايندۀ کمپنى در بوشھر (به نمايندۀ ايرانى اDصل خودشرقی؛ 
 را بر ضد دولت افغانستان تحريک و به کمک ايراندولت ھدايت داد تا با دربار قاجاری تماس گرفته، 



بار يافت و در ضمن مطالب ديگر ) فتح عليشاه قاجار(مھديخان بحضور شاه. انگليس اميدوار کند
زمانشاه که در Dھور است بر شيعان آنجا ظلم ميکند، ھزاران نفر شيعى از ظلم او « : اظھار داشت 

اند، اگر پادشاه ايران بر افغانھا حمله نمايد، ثواب جميل ممالک کمپنى ھند شرقى پناھنده شده ه ب
راکه در ايران پناھنده است با ) برادر زمانشاه(براى اينکار بھتر است محمودشاه . حاصل خواھد کرد

گرى زمانشاه بر شيعان خاتمه  نيروى کمکى به افغانستان بفرستد تا بر برادرش غلبه نمايد و ستم
  ]١[» .يابد

ر سر حاکميت خراسان و حدود دوکشور مکاتبات جدى  بين زمانشاه و باين ھنگام ّاتفاقا در 
فتحعلى شاه قاجار رد وبدل شده بود و اين پيش آمدھا کار تفتين انگليس را موثر تر ساخت و دولت 

  .آن داشت تا براى زمانشاه که درDھور رسيده بود، درخراسان مزاحمت خلق کند را برايران 

وقتى شاه قاجار قريه مزينان سبزوار را محاصره « :  سرجان ملکم ، مينويسد فرھنگ از قول
نامه اى با چند شال ظريف به عنوان ،کرد يک نفر افغان از طرف وفادارخان وزير اعظم زمانشاه 

اگر « : در اين نامه صدراعظم زمانشاه نوشته بود. خلعت براى حاجى ابراھيم وزير اعظم قاجار آورد
ن از حمايت شھزاده محمود دست بکشد و اطمينان بدھد که به متصرفات افغانستان حمله حکمران ايرا

نخواھد کرد تا زمانشاه بتواند بدرستى نقشه اش را در کشور ھندوستان تعقيب کند، زمانشاه از 
حمايت رؤساى خراسان خود دارى خواھد کرد و تمام ايالت را تا چند ميلى ھرات رھا خواھد کرد تا به 

  ]٢[» .رف شاه ايران درآيدتص

 معلوم نيست زمانشاه چگونه ودرتحت تاثير چه عواملی از متصرفات خود درغرب کشور 
، صرف نظر کرده و آن را درعوض سرزمينی که ھنوز بدست نياورده بود، در اختيار دولت )خراسان(

لت فارس به اين فيصله ًفارس قرار داد؟ ظاھرا چنين مينمايد که زمانشاه در پايان کشيدگى ھا با دو
رسيده باشد که درصورتی که فتحعليشاه از کمک به برادرش، شاه محمود صرف نظر نمايد او 

  . درعوض ازخراسان در ميگذرد

خراسان وارد شد و  افغانستان  تماميت ارضی  انگليس بر ضد ضربت کمرشکناولين،بدينسان 
 درحالى که زمانشاه به فتح ھند نايل نشد و به تصرف ايران در آمد،بدون جنگ و رويا روئی نظامی 

بزودى توسط مخالفان خود دستگير و به دستور برادر خود شاه محمود از نعمت بينائى محروم گرديد 
)١٨٠١ .(  

براى ايجاد کمربند مستحکم دفاعى در برابر روسيه و فرانسه ، با انگليسھا  ، ١٨٠٩در سال 
پنجاب را وادار ساختند تا عھد نامه يى را به امضاء رنجيت سنگ حکمران   ،يک مانور نظامى 

برساند که در آن دوست و دشمن انگليس را دوست و دشمن خود بشناسد و تعھد نمايد که بدون از 
   .انگليس با ھيچ کشور ديگرى داخل روابط سياسى و نظامى نگردد

ه شجاع نيز توسط با شا) ١٨٠٩(عين محتوای  قرار داد رنجيت سنگ  را انگليس ھا در سال 
که در برابر خطر حمله فارس رساند واز وی تعھد گرفت مونت ستوارت الفسنتن در پشاور به امضاى 

دفاع از ھند بريتانوى بپردازد و نگذارد که پاى ھيچ فرد فرانسوى به ه و فرانسه بر اين کشور، ب
  ]٣[ .واھد کردالبته انگليس نيز به شاه شجاع عندالموقع کمک خ.افغانستان داخل گردد

،ايران با ]که سال آغاز بازی بزرگ ميان انگليس وروسيه ثبت شده است[١٨٣٧درسال 
تشويق وھمراھی مشاورين روسيه، برھرات حمله نمود و انگليس ھا خواستند جلو روسيه را در 

وست بنابرين الکساندر برنس را به دربار امير د. ھرات که دروازۀ ھندوستان پنداشته ميشد، بگيرند



محمدخان به کابل فرستادند تا امير را تشويق کند که به کمک شاه کامران درجنگ با ايران بشتابد،اما 
امير دوست محمدخان که شاه کامران را قاتل برادر بزرگ خود، وزيرفتح خان ميدانست،وھرگز وجود 

ا ايران ،منوط به  او را در ھرات به نفع خود وخاندان خود نمی ديد، شرط اشتراک خود را در جنگ ب
ھنوز مذکرات برنس با امير . استرداد پشاور از چنگ رنجيت سنگ، دوست انگليس وانمود کرد

دوست محمدخان به پايان نرسيده بود که کپتان ويکوويچ، به عنوان سفير روسيه وارد کابل شد و در 
 سنگ را با زور وزر اولين ديدار خود با امير دوست محمد وعدۀ کمک استرداد پشاو از چنگ رنجيت

امير دوست محمدخان ھم برای اينکه انگليس ھا را ترسانده باشد، تا به خواھش . امپراتور روسيه داد
او گردن نھند، کاپی مکتوب سفير روسيه را به برنس داد و برنس ھم آنرا  به گورنرجنرال ھند 

  . نس درکابل ناکام گرديدفرستاد واز آنسو دستور بازگشت فوری برنس به ھند رسيد و سفارت بر

انگليس ھا به اين فکر افتادند که روسھا در دپلوماسی از آنھا جلو افتاده اند، بنابرين تصميم 
برای نيل به اين .  گرفتند تا افغانستان را از طريق نظامی اشغال و به مستعمرۀ خود تبديل نمايند

دا کردند و با ھمراھی رنجيت سنگ، منظور، شاه شجاع را که در ھند آواره و در بدر ميگشت، پي
  .زعيم پنجاب يک قرارداد سه جانبه عقد کردند که به قرار داد مثلث Dھور مشھور است

  

ميان شاه شجاع، رنجيت سنگ و نماينده انگليس گفته شده ) ١٨٣٨ - مثلث Dھور(در قرارداد 
د مذكور كه در تحت تصرف  آنچه ممالك متعلقه اين روي آب سند و آن روي آب سن-  مادۀ اول« :بود

چون صوبه كشمير با حدود شرقي و غربي و . است)  سنگرنجيت(و داخل ع�قه سركار خالصه جي 
جنوبي و شمالي اتك و چچه وھزاره و كنبل و انت و غيره توابع آن  و پشاور با يوسفزايي و غيره و 

و بنو و وزير و تانك و گرانك و ختك و ھشتغر و مچني و كوھات و ھنگو و ساير توابع پشاور تا خيبر 
كاله باغ و خوشحال گره وغيره با توابع آن و ديره اسمعيل خان و توابع آن و ديره غازي خان و كوت 
مشھين و عمركوت و غيره با جميع توابع آن و سھنگر و اروات مند واجل و حاجي پور و روح پور، 

سركار شاه موصوف . ملتان با تمام ملك آنو ھر سه كيچي ملك ميسنگره با تمام حدود آن، و صوبۀ 
و سايرخاندان سدوزايي را در ممالك مرقومة الصدر، ھيچ دعوي نس� بعد نسل و بطنا › شه شجاع‹

  ]٤[ .بعد بطن نبوده و نخواھد بود

رنجيت  دوست ودشمن ھر سه سرکارات ممدوحين يعنی سر کار خالصه جی:مادۀ چھاردھم
  .سرکار شاه موصوف واحد استوسرکار کمپنی انگليس بھادر و

بع آن در تصرف ميران سند الحال است، شاه شجاع اآنچه ممالک وتو: مادۀ پانزدھم ميگويد
الملک وسايرخاندان سدوزائی را نس� بعد نسل و بطنا بعد بطن، بابت فرمان برداری يا باقيات معامله 

ملک ومال ميران . ت ونخواھد بودکاری نيس و گذاری در حال واستقبال با آن ممالک ھيچ دعوی وسر
 انگليس ھا تمام سند را اشغال ١٨٤٣پنج سال بعددرسال .(ًسنديه نس� بعد نسل است وخواھد ماند

  .)کردند

شجاع الملک وساير خاندان سدوزائی بدون استمزاج «: تآن آمده اسمادۀ ھيجدھم در
 وسروکار به احدی از واستصواب سرکارين عالين خالصه جی وسرکار کمپنی انگليس معامله

ًسرکارين يعنی پادشاھان غيرنخواھد کرد واگر احيانا کدام سرکار غير، عزم لشکرکشی برملک 

  ]٥[ " .سرکارخالصه جی يا صاحبان انگليس نمايد، بقدر مقدور خود به مقابله آن بپردازد



دست آوردن چنانکه درمواد فوق الذکر قرارداد Dھور ديده ميشود، شاه شجاع  چنان در تب ب
سلطنت افغانستان ميسوخت، که حاضر بود ،نيم افغانستان را به رنجيت سنگ و انگليس  ببخشد، 

  .بشرطی که آنھا وی را دوباره بقدرت برسانند

 افغانستان را اشغال کردند وشاه شجاع را منحيث يک شاه دست ١٨٣٩انگليس ھا در سال 
نشانده برتخت کابل برقرار ساختند، ولی آن شاه نگون بخت در ھيچ امری اختياری نداشت، وھرچه 

 مردم کابل وحومه ١٨٤١اجرا ميشد،از سوی انگليس ھا برسرمردم تحميل ميگرديد تا آنکه در نومبر
 قيام زدند وانگليس ھا را از خاک وخانۀ خود پاک روفتند و بعد از آن انگليس ھا متوجه دست به

شدند، که حکومت کردن برمردم افغانستان ناممکن است، ولی ميتوان با پول برخی ازاين مردم را 
  .خريد وبه خدمت  خود در آورد

افغانستان عقد کرده اند، اين از آن پس درتمام قرارداد ھای دوجانبه ايکه انگليس ھا با اميران 
وامير . دوست ودشمن انگليس، دوست ودشمن افغانستان است: جمله از سوی انگليسھا قيد ميشد که

    .افغانستان بدون استصواب واجازۀ انگليس، با ھيچ کشور  ديگری رابطۀ سياسی برقرار نميکند

ن باسياست انگليس در افغانستان  در ميان اميران قبل از شاه امان هللا،  فقط امير شيرعلی خا
  . سر مخالفت شورميداد واز انگليس ھا متنفر بود ودر ھيچ قراردادی چنين چيزی را امضا نکرد

اميرشيرعليخان از انگليسھا متنفر بود وھيچگاه اين « : محقق نامدار انگليسبقول داکتر بليو
 در مقابل امير ی راست خشنبه ھمين خاطر، دولت انگليس سيا ]٦[».تنفر را مخفی نمی داشت

با اشغال اين فشار از سوی ايران  و شدت بخشيد امير  بری را خارج اتخاذ کرد و فشار شيرعلی خان
بعد ھم که .  بخشی از ايالت سيستان توسط قشون ھای اعزامی آن کشور از قاين وکرمان  عملی گرديد

 شده را اعاده کند، انگليسھا برطبق امير شيرعليخان ميخواست با توسل به شمشير خاک ھای اشغال
معاھدۀ پاريس،پای حکميت جلو گذاشتند و براثر اين حکميت بخشی از سيستان برای دايم از پيکر 

 اين حکميت که سبک شمردن وبی عزت «:ويبلداکتربگفته  .افغانستان جدا وبه ايران تعلق گرفت
گليس را خراب ساخت که سبب جنگ دوم و ان کردن دولت افغانستان شمرده ميشد، چنان روابط امير

  ]٧[» .انگليس شد و افغان 

جنرال (امير ت�ش نمود تا روابط خود را با روسھا استحکام ببخشد  وھمين که نماينده  روسيه 
، ومذاکراتی با وی انجام داد، انگليسھا نيز با عجله  )١٨٧٨جوDی (را بدربار کابل پذيرفت) ستاليتوف

برلين به افغانستان فرستاد که سرحدار افغانستان در دکه مانع ورود ھيئت به ھيأتی را برياست چم
افغانستان گرديد، واين امر بھانه ای برای دومين حملۀ نظامی انگليس به افغانستان ورفتن  امير 
شيرعلی از کابل به عزم تاشکند برای جلب کمک روسيه شد ولی روسھا به او اجازه ورود ندادند و 

 درمزارشريف فوت نمود وامير ١٨٧٩م اين فريب بزرگ، مريض گرديد و در فبروری امير از غ
  . محمديعقوب خان مريض  به جای پدر قرارگرفت 

  

  :تحميل معاھدۀ گندمک

انگليسھا پس از آنکه کابل را اشغال کردند، امير محمديعقوب خان پسر بيمار وتازه از بند رھا 
مجبور ساختند در پای معاھده ای امضا بگذارد که متن  او را  ورا از کابل به گندمک بردند شده امير

 از سوی امير محمد ١٨٧٩مي سال٢۶ گندمك كه به تاريخ ۀدر معاھد .آنراخود تھيه کرده بودند
  : يعقوب خان و كيوناري نماينده ھند برتانوي به امضا رسيد ، در ماده نھم آن چنين آمده است 



حكومت برتانيه شھر . ن معاھده دوستي برقرار شده استچون بين ھر دو حكومت طبق اي« 
ھاي قندھار و ج�ل آباد و ع�قه ھايي را كه اكنون تحت اشغال قشون برتانوي قرار دارد تخليه كرده 

به استثناي كرم، پشين و سيبي  كه تحت تسلط و انتظام برتانيه است، اما اين سلطه . و واپس ميسپارد
.  بعد از وضع مصارف داخلي ساDنه به امير افغانستان پرداخته خواھد شددايمي نبوده و ماليات آن
را كه بين پشاور و ج�ل آباد واقع است ، در دست خود » خيبر«و » ميچني« حكومت برتانيه انتظام 

ميگيرد و ھم انتظام امور رفت و آمد قبايلي را كه در اين دو منطقه تعلق دارند، برتانيه به دست خود 
  ]٨[ ».داشتخواھد 

لقات آن متعھد است که در روابط با تع افغانستان و مريام «:ميخواني مگندمکمعاھده ًع�وتا در
 نبندد و س�ح بر ی عھدحکومات ني بوده و با اهي پابند مشوره با حکومت برتانی خارجیحکومت ھا

رض دفاع،  بغسي و اسلحه و پول انگلی امداد نظامی خارجۀضد شان نبردارد و در صورت حمل
 ]٩ [»... مناسب داند، استعمال خواھد شدسي انگلکهيطور

  

  :امير عبدالرحمن خان وپذيرفتن  شرايط انگليس

ھنگامی که وضع در افغانستان براثر دومين تجاوز انگليس رو به وخامت نھاده بود، 
ت را با سردارعبدالرحمن خان از تاشکند به عزم شرکت در جھاد مردم افغانستان کمر بست ومشک�

خود را پادشاه  وارد چاريکار شد وھوادار خودسرپنجۀ تدبير از سر راھش پس کرد و با نيروھای 
 حکومت تصميم گريفن نمايندۀ سياسی انگليس به م�قات او رفت و ، در اينجا.افغانستان اع�ن نمود

  :ھند برتانوی را به وی روشن ساخت که 

شده است اظھار بدارم که تمام وDيت قندھار به حکمران در باب مملکت افغانستان به من امر " 
. مستقلی تفويض شده غير از محاDت پشين وسيبی که به تصرف خود دولت انگليس خواھد بود

منظور (ل و در باب قراردادی که با امير محمد يعقوب خان داده است ئعليھذا دولت انگليس دراين مسا
با اين مستثناآت دولت انگليس مايل است . ذاکراتی با شما بنمايدنميتواند تجديد م) معاھده گندمک است

ًشما اقتدار کامل و مبسوط خود را بر افغانستان چنانکه قب� امرای خانوادۀ شما داشته اند، مستحکم 

   ]١٠[" .نمائيد

  :گريفن ع�وه کرد

 دولت انگليس فرمانفرمای ھندوستان بمن اجازه داده اند به شما اظھار بدارم از آنجائی که"
قبول نميکند دول خارجه در افغانستان حسن مداخله داشته باشند و نيز دولت ايران و دولت روس قول 
داده اند که از مداخله نمودن در امور افغانستان احتراز نمايند، واضح است که حضرت واDی شما 

  ]١١[ "...شته باشيدنميتوانيد غير از دولت انگليس با ديگر دولت خارجه روابط پوليتيکی دا

براساس اين گونه تعھدات بود که انگليسھا .امير عبدالرحمن خان ھم شرايط انگليس را پذيرفت 
به شاھان واميران افغانستان،کمک پولی ميکردند وآنھا را بخود وابسته ميساختند تا بدون استيذان 

  .ندانگليس با ھيچ کشور ديگری روابط سياسی وتجارتی ونظامی برقرار نکن

 ، آيا اط�ع داريد که  چرا امير عبدالرحمن خان پسر بزرگ خود شھزاده نصرهللا جناب ستانيزی
خان را به انگلستان فرستاد؟ در نامه ايکه امير عبدالرحمن خان بدست پسرش به پادشاه انگلستان 

بجای فرستاده بود، صرف ميخواست که انگليس اجازه دھد تا امير افغانستان، مشک�ت خود را 
ًحکومت ھند برتانوی مستقيما با مقامات لندن مطرح کند، ولی چون ازاين نامه بوی استق�ل خارجی 



امير حبيب هللا خان،نيز بعد از ختم جنگ جھانی . می آمد، انگليس ھا اين تقاضای امير را قبول نکردند
در بدل اين مسأله که او با اول، نامه ای به حکومت بريتانيا فرستاد،و در آن تقاضا کرد تا انگليسھا 

ھم پيمان نشد واجازه نداده بود تا مردم افغانستان برضد انگليس ھا ) آلمان وترکيه(دشمنان انگليس
در ھند قيام کنند، امکانات استق�ل سياسی افغانستان را فراھم کند، اما انگليس ھا از وعده ای که به 

  ]١٢ [.واب مناسبی به امير ندادندامير حبيب هللا خان داده بودند، انکارکردند وج

به ھمين خاطر محمودطرزی، سياسمتدارو آزادی خواه برجسته و مؤسس جنبش مشروطيت 
  شديدۀمقال » حى على الف�ح«درسراج اDخبار، تحت عنوان ) ١٩١٦دسمبر( ١٢٩٤درجدى دوم  

امير حبيب از طرف که ب� وقفه ضد استعماری وضد تحت الحمايگی اجنبی يعنی ضد انگليسی، نوشت 
  :طرزی نوشته بود. سانسور گرديدهللا خان 

  ! حى على الف�ح " 

استق�ل وحاکميت ! شرافت ملى، عظمت قومى خود را محافظت کنيد! اى ملت نجيبه افغانيه...
افغان که به ديانت و ديندارى، به شجاعت و بھادرى، بغيرت و ناموس ! دولتى خود راصيانت نمائيد

ام دنيا مشھور و معروف شده باشد، آيا اين را بر وجدان و ايمان و شرف و ناموس خود شعارى در تم
 چسان گوارا کرده مى تواند که نام حمايت و تابعيت دولت اجنبى غيردين و غير ملت براو باشد ؟ 

ًک� ک�! حاشا ! حاشا  ًُ افغان به بسيار آسانى و خوشگوارى مرگ را قبول کرده ميتواند، ولى ! ُ
ًطبا کلمات متعفنه معده بشور آورنده تابعيت و حمايت را ھضم کرده  ًيچگاه، به ھيچ صورت قطعا، قاھ

بغير از « :نمى تواند، معنى صاف و صريح تابعيت و حمايت اينست که، يک دولتى بديگر دولتى بگويد
تى عقد بغير از من با ديگر دول! بغير ازمن، باديگر دولتى حرف مزن ! من، ديگرى را نشناس

بغير از من، بديگر دولتى نه سفير بفرست و نه سفير ! معاھدات يا رابطه مناسبات و معاھدات مکن 
معنى صاف و صريح استق�ل تامه و آزادى کلمه نيز اينست که ، ھردولت در ھمه چيزھايى ! قبول کن 

ليکن ! ھرچه که شد، شد! تا به حال ھرچه که بود، بود...که در باD مذکور گرديد، مستقل و آزاد باشد 
 ]١٣[»  ....بعد از اين افغان آن افغان نيست که از حقوق خود چشم پوشى بتواند 

طرزى با چنين صراحت لھجه و نوشته ھاى تنبيھى ضد استعمارى خود، امير را تکانه زد و امير 
اين شماره بنابرين . متوجه تحريک احساسات استق�ل طلبى روشنفکران و مردم افغانستان گرديد

 ھزار روپيه جريمه محکوم نمود و ٢٦ًسراج اDخبار را فورا سانسور و خود طرزى را به پرداخت 
  ]١٤[» . مرغى که بى وقت آذان دھد، سرش از بريدن است«: اظھار داشت 

خرد  وانديشه و تدبير جنبش مشروطيت دوم درافغانستان، محصول فکر وبايد ع�وه نمود که 
ًکه در رھبری آن ظاھرا سردار نصرهللا (  دوميتو يکی از اھداف نخستين مشروطمحمود طرزی بود 

حصول ) طرزی قرارداشت، شھزاده جوان امان هللا خان داماد محمود خان برادر امير، ولی درواقعيت،
 وچون امير حبيب هللا خان در برابر اين آرمان سترگ مشروطه .استق�ل افغانستان از انگليسھا بود

 مانع بزرگی  شمرده ميشد، مشروطه خواھان به اين نتيجه رسيدند تا اين مانع را از ميان خواھان
  .بردارند و راه را برای رسيدن به آزادی واستق�ل کامل سياسی کشور آماده کنند

برگردن ملت حق شناس افغانستان، تحصيل استق�ل کامل هللا کمترين حق اعليحضرت شاه امان ا
 شک ھرگاه او برضد انگليس، بخاطر استق�ل کشورش، مردم را به قيام و بدون. سياسى کشور است

 با انگليس کنار مى آمد و از دستورات انگليس در امور مملکت خودجھاد دعوت نمى کرد و مانند پدر



پادشاه افغانستان باقى ميماند و تا وقتى که انگليس نمى ، دارى پيروى ميکرد، شايد تا زنده بود 
 اما او که عاشق استق�ل و سربلندى . قد علم نميکرد او س ديگرى براى جانشينىخواست ، ھيچک

ميھن و آزادى مردم وطنش بود، اين پادشاھى و تاج و تخت را در قدم آزادى مردم و استق�ل 
خطاب به مامورين در ميدان مرادخانی کابل،و در اولين نطق چند ساعته اش   .کشورش گذاشت 

ابل  دم از استق�ل عام و تام افغانستان زد و سلطنت خود را مشروط به کسب وشھريان شرافتمند ک
  :استق�ل کامل کشور اع�ن نمود و گفت

من اين لباس سربازی را از تن بيرون نمی کنم تا که لباس استق�ل را برای ! ملت عزيز من «

ن حقوق ملتم را به جای  من اين شمشير را در غ�ف نمی کنم تا که غاصبا    ! مادر وطن تھيه نسازم

بياوريد آخرين ھستی خود را برای ! ای ملت عزيز و ای سربازان فداکار من ! ننشانم ] شان[خود
 سخنان  اين ]١٥]" !ئيد تا که سرھای پرغيرت خود را برای خ�صی وطن فدا سازيم نجات وطن ، بيا

 باد اکبروزنده هللا ھای  ونعره غريو با کابل شھريان و وافسران سربازان جانب از خواه آزادی شاه
   . شد بدرقه! هللا امان امير

 را اع�م  نمود و مردم شجاع افغانستان سيجھاد برضد انگل١٩١٩ لي اپرريشاه امان هللا در اخ
  اراده  ني اامديپ.  آماده شدندسي سرنوشت ساز با استعمار انگلکاري پني سومی  برایتا سوم ماه م

 ی سوز جنگ اۀ متارکشنھادي ملت افغان منتج به پۀ قاطبی بانی با پشتدي زعامت جدنيوعزم آھن
افتخار به . در پی داشت افغانستان را یاسي که استق�ل کامل سدي گرد١٩١٩ در سوم جون سيانگل
 .  را به چنگ آوردندی خود شاھد آزادنيري شی   که با دادن جان ھای و چنان مردمی زعامتنيچن

مردى وطنپرست و سخنور توانا و اديب ماھرى بود و در بيتى که خود  غازى ، هللا امان اشاه
آزين شده ، احساسات وطن پرستى اش را » حاکميت قانون درافغانستان«سروده و درآغاز کتاب 

 : چنين بيان ميکند

  يکبارگى با جان و سر از دل گرفتارششــدم

 سازم چو گلزارش  خون عــزيز خويش تادھم

  ادامه دارد

٢٠١٤ /٩/ ١٣  

  : دوممنابع  قسمت

   ١٩١، ص ١ افغانستان در پنج قرن اخير ، چاپ ايران ، ج -١

  ١٩٢، ص ١ فرھنگ ، ج -٢

  ١٨٣،مشھدايران،ص١٩٩٩ ،چاپ ١٩ نظامی افغانستان درنيمۀ قرن - سيستانی،دونابغۀ سياسی-٣

 ٣٢١، ص١، موھن Dل، ج٨١۵ فرھنگ، بخش دوم، ص -٤

 ٩٩٨-٩٩٥،صص ٢،ج فرھنگ،افغانستان در قرن پنجم-٥

  ١٤داکتر بليو، نژادھای افغانستان، ص -٦

  ١٢٧ پوھاندتژی،دمشرق په آسمان کی دمغرب ستوری، ص -٧

  ۶١١، ص١ غبار، در مسيرتاريخ، ج-٨

  ۶١١، ص١ غبار، در مسيرتاريخ، ج-٩

  ٢٠٠، ص ١تاج التواريخ،ج-١٠

  ٢٠٤ -٢٠٣، ص ١تاج التواريخ،ج-١١



لينک ذيل : ۀ امير حبيب هللا خان به حکومت برتانيه،پورتال افغان جرمن آن�ينعبداDحد ناصر ضيائی،آخرين نام-١٢
  .ديده شود

 http://www.afghan-
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 ١٢٩٤ جدى اDخبار، سراج ١٦ شماره محمودطرزی، -١٣

    ٨٢ ص درافغانستان، مشروطيت جنبش حبيبى،  پوھاند-١٤

  قانون،ص هللا،حاکميت امان  شاه- ١٥

  

 


