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 12/11/2۰1۸          دوکتور محمد اکبر یوسفی
 

 !ملت و ملت گرائی در اروپا و تأثیرات آن بر افغانستان

 (چهلم) قسمت 

 
، انجام یافته و در 2۰12/ ۰2/۰1قبلی ذکر شده است، پس از تأریخ یادداشت: تحریر این قسمت هم چنان، مانند آنچه که در سلسله مقاالت 

همان سال نشر شده است، حال پس از اصالح اشتباهات ممکن تایپی، و رفع سکتگی های احتمالی، تذکر های تکمیلی، الزم نیز صورت 
انستان آریانا افغ»تغییر، دوباره، به آدرس  گرفته است، که ممکن بر حجم بعضی از قسمت ها، اضافه شده باشد. متباقی متن تا حدی بدون

 ، جهت نشر مکرر این سلسله مطالب، ارسال شده است«آنالین
 

م، بزبان انگلیسی انتشار یافته است، )این نویسنده 1۸۵۸اگست  1۰، که نخست بتأریخ «فریدریش اینگلز»در یک اثر 

از تأسیس پادشاهی، تحت رهبری "احمد شاه سال بعد  11۰ترجمۀ متن آلمانی را در اختیار دارد( می بینیم که درست 

درانی" در افغانستان امروزی، چه شرایط و وضعیت، مسلط بوده است. آنچه  در رابطه با افغان ها، بیان کرده است 

افغان ها مردم :»... قسمت های آنرا حضور خوانندگان محترم نقل می کنیم. در یک "پراگراف" چنین می نویسد

آزادی دوست اند. آنها صرفاً با تربیت حیوانات و زراعت مشغول اند و از تجارت و کسبه کاری  شجاع، سر سخت و

، که به آن، با حقارت کامل می نگرند، برای هندوها و دیگر باشندگان شهری واگذار نموده اند. جنگ برای آنها 

یسه با کار یکنواحت منفعت آور یک آزمودگی و تجربۀ هیجان انگیز بوده و به عنوان یک تغییر متناوب، در مقا

استخدامی، به آن می پیوندند. افغان ها در اقوام و قبیله ها، تقسیم  شده اند، که بر هر یکی از آنها، سران مختلف، 

نوعی از "فیئودال ها"، قدرت مسلط را در دست دارند. فقط تنفر تسخیر ناپذیر در برابر هر نوع حق حاکمیت و 

و رجحان مشهود به آزادی فردی, مانع آن می گردد، تا آنها یک ملت قدرمند شوند. همین  حکمرانی و تمایل قبلی

بی هدفی و بی مرامی توأم با بی ثباتی و نا استواری در معامله و مراوده، آنانرا به همسایگان  پرخطر می سازد، 

تأثیر دسیسه های سیاسی،  سبب اضطراب و تحریک هیجانات و یا در تحت، با باد  ُخلق می تواند، که بسادگی

دو شده می تواند.  تعویض چند برابر سازد, که  با تحریک ۷،تمایالت و مهارت آنان را با  اشتیاق و احساسات تند

عداوت و نزاع دوامدار با هم (، که در Ghildschi( و "غلجی" )Durraniقوم عمده عبارت اند از، "درانی" )

" Khan( و یا " خان" )Emir) ترین آنهاست. بنابر برتری در قدرت، " امیر " افتاده اند.  قوم "درانی" قدرتمند 

 « ...( ده میلیون دالر تخمین شده است۱۰۰۰۰۰۰۰( خود ساختند. عاید آن به حدود  )Königآنها را "پادشاه" )

در آنزمان از "ملت" باید چه تعریفی داشته بوده باشد. « اینگلز»درینجا باید دقت الزم بخرچ  دهیم و درک کنیم که  

اما اینرا هم می دانیم، آنطوری که در یکی از قسمت های قبلی ذکر شده است، جنگ آلمان ها، با  فرانسوی را، 
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ت های آلمانی شناخته اند. صرفنظر از اینکه جنگ های در جمعیرا  شعور "ملی" شدن محققین در عین حال زنده 

در زمان وفات ( )م1۵۴۶فبروری  1۸م، وفات: 1۴۸۳نومبر  1۰قبلی "دهقان ها" و مخالفت "مارتین لوتر")متولد: 

سال عمر داشته است. حال می تواند سؤال شود که اختالف آنزمان  21او بایزید انصاری مسمی به پیر روشان حدود 

لوتر" با پیشوایان کاتولیک، و اختالفات "با یزید انصاری" با "آخوند درویزه"، چه وجوه مشترک در  "مارتین

ته تأریخی کامل صورت نگرف –داشته بوده باشد؟ تحقیقات الزم علمی  ،موضوعات عقیدتی و مسایل اجتماعی سیاسی

اشد، بوده ب در آنوقت ر پیروان دین اسالماست. حرکات با یزید انصاری می تواند، مقدمات، نیازمندی در روشنگری د

که قریب صد سال دوام می کند. نتایج مثبت الزم بدست نیامده است. اما در اروپا و یا در غرب "عیسوی"، روشنگری، 

حول ت (  با "کلیسای کاتولیک" که به ترجمۀ "انجیل" بزبان آلمانی،حاصل سودمند برای اجتماعات آنان ببار می آورد. 

متعاقباً دوران "روشنگری"  عیسوی بوجود آورد. این مرحله،»را در حیات مذهبی و کلتوری در جمعیت های  بنیادی

)نقش برجستۀ ایمانویل کانت( و بهمین ترتیب انقالب فرانسه در پروسۀ" ملت" شدن در مقایسه با سایر کشور های 

گذاشته، اما در مشهود از آن بجا  اتفاوت ها، اثرتا حدی با ت با خود داشته است که اروپائی در جمعیت های آلمانی،

م ه تثبیت و تحکیم "سیکیوالریزم" و ایجاد دولت "ملی" درین کشور، بعد از جنگ های داخلی, ممکن گردیده است.

ابقۀ س درین قاره نباید فراموش کرد که تجارب دولتداری و بخصوص پایگزاری های اساسات حقوقی دولتی، چنان،

داشته است، که "شهزاده های محلی" و "اشرافیت فیئودالی" نیز، در آن راه، قدم هایی برداشته اند.  تأریخی بیشتر

م" در آلمان, مهر تضاد میان انقالب مطلقه در 1۸۴۸م و "انقالب سال 1۸1۵کشور امروزی آلمان، در تمام سالهای 

"پادشاهان که بر "مشروعیت حاکمیت" »  یک جهت، "لیبرالیزم" و "جنبش ملی" در جهت دیگر، حمل می نموده است.

آنها، ایستادگی می نمایند، تغییرات را در "اصول پادشاهی" از  طریق سانسور عقاید، مانع می گردند. تخلف ازنظم 

همبستگی میان پادشاهان حاکم وجود دارد. خالصه اینکه مسئلۀ پادشاهان در آنست، که مجازات می گردد.  ،داخلی

دوران بوجود آمده است:  همان ، در1۸را مشروعیت ببخشند. "روشنگری"  حاضر در قرن  حاکمیت مطلق آنان

عقل و خرد بجای وحی قدرت خدائی، استدالل منطقی، بجای تفوق و برتری، حقوق انفرادی و غیره، بیش از یک "

دست آورد های بزرگ  درین پروسه، ،ه استقرن، فیلسوفان، دانشمندان و نویسندگان غرب را بخود مصروف داشت

 )منبع: انترنت(.« و مشهودی را، از کارزار روشنگری بدست آورده اند

تعریف داد و رضایتمندی خدائی"  بر حسب تعریف "امیر آهنین" که به "زمامداری" خویش بحیث  "امیر" یک " 

 ،یفرم و اصالحات مقدماتیهواداران تجدد و رو  ،ریفرم و اصالحات ینمخالفنموده بود، مقابله بر سر قدرت، بین 

برای تغییر رژیم سلطنتی مطلقه بسوی پادشاهی مشروط و آزادیخواهان ضد استعمار انگلیس، که خواهان استفالل 

در گرفت. رهبری محافظه کاران را برادر امیر بنام نصرهللا خان در دست  ،، شدیدا"کامل و بی قید و شرط بوده اند

)آنچه  در آن مرحله از « روشنفکران وجوانان»و هوادران ریفرم که بیشتر  داشته است. مبارزین ضد استعمار

افاده  Intellectualو یا  intelligenceبا کلمهٔ  در اروپا نام می بریم، نباید با آنچه که این مفهوم « روشنفکر»

قشر فعال و خالق کلتوری، هنری و علمی تفهیم می گردیده در اروپا تحت می شده است، یکی دانست. تحت آن مفهوم 

است، که مرحلۀ "مدرنیزم" نقش اساسی داشته اند.( درین ینجا باید به مراحل انکشافی اجتماعات توجه کرد. افغانستان 

ده ر" یک جامعۀ بیشتر با سرحد قبیلوی بسر می بعنعنات و رسومدیگری و آنهم در قید " در آن مراحل، در شرایط 

است. تمایالت به ریفرم هم بیشتر جنبۀ "تقلیدی" و "وارداتی" داشته است. در حقیقت در جامعه ریشه نداشته است. 

https://www.bing.com/search?q=intelligence&FORM=AWRE
https://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual


  
 

 

 6از ۳

 "روشنفکر" افغان، در آنزمان، مستقل از مناسبات سیاسی و اقتصادی، زندگی نداشته است. آن "روشنفکران"  افغان 

اند، فقط امکانات و عالقمندی آنان زندگی داشته  ه های نسبتاً مرفع خانواد درفلی" بوده اند، که عمدتاً ا"محمتشکل از

به مطالعۀ "کتاب"، آنها را در یک کتگوری انسان های "آگاه تر" در جامعه شهرت بخشیده است. نقش "روشنفکر" 

، تغییر سیاسیافغان، با آنچه در اروپا، برجسته بوده است، تا امروز، چهرۀ روشن نشان نمی دهد. این محفل به امید 

 سال عمر داشت، حمایت می نموده اند.   2۷، که جوانترین پسر امیر, در آنزمان «شهزاده امان هللا»از 

.  تسدر تاریخ یاد شده است، نیز قرار داشته ا «مشروطیت دوم»در قطار حامیان این پسر امیر جنبشی که به جنبش 

. در نخستین لحظات قتل امیر حبیب ه استایفای وظیفه می نموددر همین زمان بحیث والی کابل  «شهزاده امان هللا»

بدون آنکه موضوع حادثۀ قتل امیر را به بررسی بگذارند   ، هواداران، نصرهللا خان بطور عجوالنه، )سراج( هللا خان

ده امان هللا شهزاشاهی برای خود ش تشویق نمودند.  ویا با سران اقوام مشوره نمایند، نصرهللا خان را به اعالن پاد

 هبرد. او از محبوبیت زیاد د بین جوانان و قشر های وسیع جامعه بر خوردار بود درین فرصت در کابل بسر می

. نام و شهرت عمویش با این شهرت غیر قابل مقایسه بوده است. بخصوص بعد از حرکت نا سنجیدۀ نصرهللا است

، در کابل بحیث «شهزاده امان هللا» شهزادۀ جوان هر چه بیشتر گردید. ، در جامعۀ افغانی،محبوبیتاو خان و هوادران

والی، همچنان کنترول خزانه و گارنیزیون های عسکری را در اختیار داشته، از جانب دیگر مادرش که لقب علیا 

 حضرت بوی داده شده بود  پس از مرگ شوهر، مقام اول را در خانوادۀ سلطنتی داشته است. 

 داشته است.  موقف بهتر «قوم بزرگ بارکزائی»که مؤرخین نوشته اند، علیا حضرت مناسبت با  طوریعالوتا"  آن

کالوژیکی و سیاسی ، که با اشتباهات طرفداران عمویش بشمول شخص عمو، سالح تقویت  سای«شهزاده امان هللا»

اطمینان روشن خود را مستحق  او با انجامید. اران عمویشدر زود ترین فرصت به سرکوبی، هواد بیشترکسب نمود

ا ت ه اند،نمودمی ،  تقاضا که اطرافیان امیر شهید را مسئول حاد ثه در جالل آباد شمرد جانشینی دانسته، در حالی

ی ، صف آرائی بارکزائ«شهزاده  امان هللا»در حادثۀ قتل پادشاه صورت گیرد. از برکت محبوبیت تحقیق و بررسی 

عال ن گردید، ، ا م1۹1۹، سال  2۳-22، بحیث امیر پاد شاهی افغانستان بتاریخ « خانامان هللا»ها و حمایت اردو، 

بوی سپرده شد، در اختیارش درآمد.) برادر کالنش عنایت « ملت افغان » که از طرف و رسالت ایبدینترتیب قانونیت 

ورد برادر و عمو تلقی می نموده هللا خان که از طرف پدر بحیث جانشین در نظرگرفته شده بود، خود را قربانی برخ

 است. (.

پاد شاه جدید، اعالمیۀ خویش را در برابر ملت و اردو، بیان داشته، آگانه ازهر گونه اشاره و تذکر به جانب روحانیون 

در  و مقامات مذهبی خود داری نمود. در نخستین اقدام امر بازداشت عمو و اکثر اطرافیان  پدرش را صادر نمود.

، رهبری  قوای عنعنوی را از تحرک باز داشت. در وقفۀ معین حتی نیرو های یق این حرکت هوشیارانۀ قتلان تحقزم

معتدل از فعالیت باز مانده بودند.  مؤلف می نویسد که حتی، بسیاری اعضای فامیل مصاحبان، بشمول نادر خان سر 

شناخته شده رها یافته اند. بقول همین منبع نصرهللا قوماندان قوای مسلح نیز در قطار انها شامل بوده، بزودی بی گناه 

 خان در زندان وفات یافت.
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امان هللا خان وقتی کنترول کامل کشور را دردست گرفت، امادگی خود را بر کسب استقالل کامل افغانستان اعالن 

 افغان، انگلیس وگریگوریان  می نویسد که مؤرخین انگلیس گردید.  –که منجر به بروز جنگ سوم افغان  نمود،

ه .  جانب افغانی مدعی بودروسیه، بر منشأ و یا آغاز جنگ، مسیر و نتیجۀ جنگ سوم افغان و انگلیس موافقت ندارند

از به عملیات خصمانه آغست، لیکن در رابطه با  اینکه کی اند که جنگ از جانب برتانوی ها، بر آنها تحمیل گردیده ا

سی  می باشند. موقف تمام  ادبیات تاریخی افغان، مدعی  پیروزی کامل نظامی و سیانمود، توأم با ابهام بوده است. 

، به نشر اوراق دولتی ادامه داده ، توسط نویسندگان ماهر انگلیس مدعی بوده اند که افغانها  نقشه  های رسمی برتانوی

ازجنبش ملت گرا یان هند ، نیرومندی  و حشیانه را در پیش دارند. بر حسب همین تصور، افغانها می خواهند با استفاده

پتان ها )پشتون های آنطرف خط( به دوباره اشغال پنجاب دست یابند. نویسند گان دیگر برتانوی مدعی اند، که نظرات 

 «سایکس»رابه ابتکار در پیش گرفتن این منازعه تقویت بخشیده است. گریگوریان بقول  «امان هللا»سیاسی داخلی، 

اعضای فامیل خان،  و رهایی مضنونین  محکوم نمودن نصرهللا خان از جانب  امان هللا»عنوان مثال بکه می نویسد، 

تصمیم گرفت، که باید ملت را تنها « پادشاه جوان با انگیزه»  را از هم بیگانه سا خت، تا  مصاحبان، مال ها  و اردو

یابد، که علت بی  ، همچنان، در می«مولسورت» بر اساس همین منبع «ن جهاد علیه برتانیه متحد سازد.بخاطر اعال

 را بازگو می نماید «مولسورت»جنگ در وضع داخلی افغانستان ارتباط می گیرد. گریگوریان همچنان ادعای  درنگ

که گویا امیر امان هلل خان درین بغرنجی قتل پدرش شدیدأ مضنون بوده است. فرد مذ کور، مدعی شده است که گو یا، 

بوده است. تمام منابع انگلیسی مدعی پیروزی نظای « منحرف ساختن مناسب اذهان عامه »بخاطر   حمله بر هند

ترکی  –بوده است. به احتمال قوی منابع انگلیسی، بد گمانی بر اهداف مأموریت تحقیقاتی آلمانی « برتانیای کبیر»

که موارد ثبوت  داشته اند. از آنجائی قریب هشت ماه در کابل اقامت م1۹1۶ – م1۹1۵داشته بوده باشند که درسال 

این احتمال  می تواند و جود داشته  بوده باشد که از طرف مخالفین بر نامۀ ضد ریفرم صورت  و جود نداشته است،

 گرفته باشد، و چنین فکر کرده باشند که توجه را بسوی آلمانها بگردانند.

در آن بوده است که چه شباهت ها و  ،جه نویسندۀ این مطلبدر تعقیب انکشافات عمده در اروپا و هم عصر با آن، تو

یا تقلید از نمونه های حکومت داری و یا ایجاد ساختار های اقتصادی اجتماعی و جود داشته بوده باشد. آغاز 

را مؤرخین  با دوران امیر عبدالرحمن خان، نسبت داده اند، که در قسمت های قبلی تذکر رفته است. « درنیزیشنم  »

صالحات بطی وتا حدی نا چیز روبنایی امیر حبیب هللا خان هم، با توفان وقایع جنگ دوم جهانی، پایمال گردید. آنچه ا

در همه این سالها ثابت قدم باقی مانده بود، قدرت شکست ناپذیر مالکین بزرگ بوده است، که مناسبات تولیدی زراعتی 

اکز قدرت از اتحاد روحانیون متنفذ، بنیادگرا و عقب گرا برخوردار و مالداری را در کنترول خود داشته اند. این مر

که در مقایسه با اروپا، اصالً از پختگی الزم برخوردار نبوده است، تبارز آنها  هم « روشنفکری»بوده اند. جنبش 

 لو ترقی و تحو« مشروطیت»است، کلمات  دکه موجودیت پیروان نظرات مختلف مشهو« مشروطیت»در تحت نام 

، «سناریوها»را باید، از اروپا بعاریت گرفته باشند. تبارز آنها در بعضی از وقفه ها، در  صحنه های سیاسی یا 

گل »و جریان آب « شر شر باران»مشابهت با رعد و برق بهاری در مناطق کوهستانی داشته می تواند که پس از 

 ا، نیش تابان و روشن خود را بیرون می کشد.ها، دامنۀ، دوباره آفتاب با دریدن ابر ه« چقری»در « آلود
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با استرداد استقالل افغانستان که در واقعیت امر شرایط نوینی در عرصۀ بین المللی، در صفبندی های قدرت های 

در قلمرو های مستعمراتی، پیشبینی می نمود، جنبش های  را و سرمایداری غربی، آیندۀ نکشافات وردبزرگ بوجود آ

پ و چ»نیز براه افتاده بود، اصطالح ملت و ملت گرائی با ماهیت و سمتگیری های  نقاط مختلف دنیا ردآزادیخواهی 

ریع س« ریفرم های»در مقایسه با گذشتگان، به « شاه امان هللا»نسج می گرفت. پادشاه جوان افغانستان، « راست

خواهان یاد می « مشروطه»را که بنام « روشنفکران»که دیده شد، چهره های معروف  دست برد. در آغاز طوری

و « انفراستروکتور»سال پادشاهی، شاه امان هللا در بخش  1۰شد، در دستگاه دولت شامل ساخت. در مدت قریب 

علومات ین باره مداماتی دستبرد، که تفصیل درینجا نمی گنجد. درقتالش در جهت تعمیم و ترویج تخنیک جدید، به ا

 کافی در کتب و مقاالت سایر نویسندان خارجی و داخلی وجود دارد.

، می توان از انجام سازدمبدل « درنم  »بیک کشور  را یکی از تمایالت مشهود پاد شاه را که می خواست، این کشور

 بطور خالصه میما  مختصر بر تاریخ کشور بخارج و بخصوص در آلمان، نام برد. با مرور« شش ماهه»سفر 

« روشنفکران»کشور در تحت شرایط آنوقت جامعۀ ما، برای حاکمیت آنها، در مقایسه با « پادشاهان»توان گفت که 

در عرصۀ سیاسی مؤفق بوده اند.  بعبارت دیگر ابتکار عمل را در دست داشته اند.  حالت عجیبی را گاهی  ،مخالف

را تمویل می  آنها «دربار سلطنتی » ادشاهان از کدام مدارک، اصالً  توان در آن مشاهده نمود که بعضی از پ هم می

نموده اند.  برخی از آنها، به نسبت جنگهای داخلی، معلوم نیست که آیا به جمع آوری مالیات قادر بوده اند و یا خیر. 

عی، های مادی، اجتمابا مروری بر اسناد تاریخی می بینیم که روشنفکران آنوقت کمتر و حتی هیچ، به تحلیل پایه 

 ان مینش (سراج الملت)فرهنگی و سیاسی توجه نداشته اند.  سطح و شیوۀ تولید الی زمان امیر امیر حبیب هللا خان 

« فلز»دهد که اثر قابل مالحظۀ صنایع و یا استفاده از ماشین وجود نداشته است. آنچه در رابطه با استفاده از یک نوع 

بمعنی اصلی کلمه مشابه با « هستۀ صنعت » حکایت میگردد، نقش وزین در تشکیل در زمان امیر شیرعلی خان 

 شکن کرده است، شباهت نداشته است.را ری« فیودالیزم » قد علم نموده و « بورژوازی » اروپا، که در تحت رهبری 

، هم درین حلقات سیاسی سخن گفته میشود« جنبش های » از « مشروطیت » آنچه بعنوان مثال در تحت نام  دوران 

کم و بیش، چشم و گوش بسوی خارج داشته اند، عاری از احتمال « سلطنتی ها » و هم در دربار « روشنفکری » 

علنی و پس پردۀ دربار های سلطنتی، با قدرت های « مناسبات » و همچنان « روشنفکران » ذهنی « کاپی » 

 بزرگ، نخواهد بود.

ی تا حد« روشنفکران » در حلقات نسبتاً پراکنده و احتماالً محافلی متشکل از غیر از آنکه «  مشروطه خواهان » 

ضد استعمار می طلبیدند،  « حرکات » مرفع و از فامیل های سرشناس، ممکن اینجا و آنجا  سهمگیری مردم را در 

معروف در ذهن مردم  و پایه های اجتماعی و مادی آنها، اثرات روشن در دست نیست. چند نام« برنامه » دقیقأً از 

و در تاریخ وجود دارد، که درین اواخر یک آهنگ خیلی بلند تکثر نواسه و کواسۀ  بعضی از آنها در مهاجرت دیده 

برده اند، تا در دربار سلطنتی تماس برقرار نمایند. اما  ، تالش هایی را بکارمی شود. همین حلقات در عین زمان

وجود داشته « مدرن » تی  هم آمادگی در امر طرح اندیشه ها و مفکوره های روشن نیست که آیا  در دستگاه سلطن

 است؟ 
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مشروطیت، در آنست که تا اکنون جز تقسیم بندی دلخواه، « جنبش »  دشواری ها در بارۀ فهم درست از بالخره یکی از

و ممکن هنوز هم کسانی باشند، که مصروف تقسیم بندی بیشتر اند،   گردیده است. «مشروطیت دوم »  و«مشروطیت اول»

وانست، میتو جوانب ایکه، باید به مردم امید بهبود داده « فکتور ها » برنامه، نیروی سازمانی، کمیت و فعالیت های منظم و غیره 

سلطنت می خواسته اند، کدام هدف مشخص از البالی اسناد پراگنده، استخراج شده نمیتواند. کلمات عامیکه تحول در موجودیت 

 را نمیتواند برجسته سازد.  یکبار دیگر تذکار می یابد که در رابطه با پایه های مادی اجتماعی، دید روشن نداشته اند.

 نوارتا» استفاده نموده اند. مثالً  « مفت » خیلی « درن م  » محقـقـیـن خارجی نیـز، از اصطالحات علـمـی، بخصوص مفاهیم 

 نخستین سطر را چنین آغاز می نماید:«  پدیدار شدن ناسیونالیزم افغان » در تحت عنوان « گریگوریان 

، بحمایت ملت گرایان افغان، تحت فشار یک گروپ (سراج الملت)در سالهای قبل از جنگ اول جهانی، امیر حبیب هللا خان » 

ضد برتانوی در کابل، تالش ورزید تا رسمیت بین المللی افغانستان را بدست آورد و به توسعۀ تماسهای خود بخارج دست 

افسر را بحیث هیئت به  ۲۴، بر برادرش نصرهللا خان امر صادر نمود تا م۱۹۰۱یابد. بزودی پس از جانشینی در سال 

ک در ی گلستان، روسیه، فرانسه، جرمنی، جاپان، چین، امپراتوری عثمانی، مصر، پارس و اضالع متحدۀ امریکا بفرستد.ان

حاکمیت  در امر برسمیت شناختن کبیر با برتانیه را  موافقتنامۀ شخصی پدرش یر و تبدیل شکلیتغ خواست، بخاطر استقالل، و 

ه رزیدمتناع وو حکومت برتانیه در هند ا بین افغانستان بر قرارداددوباره مذاکرات  ل از اشتغا ابراز داشته، اما  میراثی سلطنت

 (2۰۶ ، صفحه«گریگوریان » ) «...است

با "امیر آهنین، امیر عبدالرحمن خان" نهائی بوده  «هند برتانوی»م، بین 1۸۹۳حال می توان سؤال کرد که اگر قرارداد سال 

از جانب دیگر، از جانب تمام دولت  ؟است، پس این پیشنهاد و یا دعوت برای مذاکرات دوباره، هدف "انگلیس" چه بوده باشد

مان هد که احتماالً، جا بر می آیازین  های درگیر، مردم افغانستان، در بارۀ سرنوشت این معضالت به " ابهامات" سپرده شده اند.

ر درگیر دحقوق بین الدول، "تصویب )حقوقی(" و مورد قبول مراجع قانونی دولت های معمول در  "توافقنامه" از نگاه تعامالت

بکار برده می شود. روشن ( ratifucation) )"راتیفیکیشن" موضوع، تحقق نیافته است. طبق معمول برای چنین امر اصطالح

استاد "حقوق"، رئیس  حوم داکتر عبدالصمد حامد، حقوقدان، شخصیت عالیرتبۀ سیاسی کشور، زمانیاست، آنطوری که مر

بت شخصی، در برابر سؤال این نویسنده گفتند، که چنین ، معاون صدراعظم و وزیر پالن، در یک صحپوهنتون کابل

است، اشارتی برای زمامداران بعدی بوده باشد، هم ممکن  "راتیفیکیشن" نشده است. همین امتناع "امیر حبیب هللا خان )سراج("

قوی، که آن "توافقنامه" از جانب "امیر  لماتپس به اح که چنین سنگ سنگین را برندارند، در غیر آن، صدمۀ فزیکی خواهند دید.

دو جانب، هر با این سطح، پس از امضای سران دول و یا حکومات،  دنشده بوده است. طبق معمول هر قراردا ءآهنین" امضا

و در نشریۀ رسمی بدست نشر سپرده شود.  گردد ، تصویبباشد "دو طرفه" ی کهع قانونی هر دو جانب در صورتجمرا درباید 

 بنابر اهمیت موضوع، در فرصت مناسب، و امکانات الزم، به تهیۀ معلومات جداگانه، پرداخته خواهد شد.

 ادامه دارد ... 
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