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صالح الدین سعیدی

چند سطری از تاج التواریخ!
راځئ دوستانو یوه لیکنه چې فیسبوک له سره نشر کړې تاسې ته هم الندې پیش کش کړم.
ادمین رور که اوږده وه له صفحې یې دیلټ کړئ .دا چې مطلب دیلټوې نو اول خو لولې او بیا زما هدف برآورده شو:
چند سطری از تاج التواریخ !
تاج التواریخ ،نوشتۀ امیر عبدالرحمن خان است كه حوادث و جریانات ( 1٩00-17٤7م) کشور ما افغانستان عزیز
و منطقه را به قلم تحریر در آورده و بیان می دارد.
این کتاب تاریخ مطالب بس جالب و مهم کشوووووووور ما و منطقه را بازګو می کند که هر بخش آن پُر از پند و عبرت
است.
در مورد متن دری تبع 2011م این کتاب که چقدر با اصل انګلیسي این کتاب مطابقت دارد بحث در جای خودش
باقي .اما مطالب متعدد جالب این كتاب را انتخاب آن هم صرف در چند سطر نقل قول و تمرکز می کنم.
علت مشخص این نقل قول رد مستند همان ادعای دشمنان وطن است که می ګویند افغانستان را خود افغان ها فروختند
در حالی که تفاهمنامۀ دیورند الین شفاهي و غیر واضح ،تحمیل شده و جبر است.
تفاهمنامۀ ډیورنډ لین تفاهمنانۀ سرحدی نیست و این تأکید مستند به آغاز کتاب است که در همان آغاز خود این کتاب
بحث صرف ساحۀ تأثیر و ساحۀ نفوذ شاه افغان و حاکمیت هند برتانوي را تالش دارد روشن کند که آن هم قانونا
مقدور نشده است.
باید ګفت که تفاهمنانه با چنین مشخصات از لحاظ حقوقی از همان آغاز و در نقطۀ صفری باطل ،باطل و باطل است.
تفاهمنامه ایکه شکال یکبار دیګر مطابق ضمیمۀ دوم معاهدۀ راولپندی مندرج سند  188آرشیف ملي انګلستان از جانب
وزارت خارجۀ برتانیه باطل اعالن شده و جانب افغاني آنرا رسما در شورای هفتم خویش و به تمام مناسبت ها ملغی
اعالن ،ملت از قیام خونین بنو  1٩٤7تا امروز قبول نكرده و مردود می دارد.
در صفحۀ  ٤8٩این کتاب معتبر تأریخ نوشتۀ امیر عبدالرحمن خان مي خوانیم ... :در زمان ضعف سلطنت تحت
حکمرانی جدم امیر شیرعلی خان ،دولت انګلیس این مطلب را مغتنم شمرده بعضی از والیات را از سرحدات افغانستان
مجزا نموده تحت حمایت خود درآورده ،مجددا در ایام .امیر شیرعلی حان .و محمد یعقوب خان جلګۀ ګرم ،و درۀ
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خیبر و قدری از خاک پشنګ .و بعضی نقاط دیګر از افغانستان ګرفتند و در زمان حکمرانی خودم .هم با وجودی
که من قویا ایستادګي کردم .باز اجزای حکومت "الرد النسدون" فرمانفرمای هندوستان ،مأموران مرا از محل بلند
خیل و وزیرستان و سایر نقاط اخراج کردند و تهدید نمودند ،اګر بیرون نروید ،سرنیزه های عساکر دولت برتانیه به
طرف کابل کشیده خواهد شد .....صالح الدین سعیدی
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