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پيشگفتار
دورۀ پر از فراز و نشيب سلطنت شاه امان اهلل غازى گرچه نسبتاً بسيار کوتاه بود ،اماا از
درخشان ترين و با اهميت ترين دوره هاى تااريخ معاصار کشاور عزياز ماا بشامار ميارود.
دريان دوره افغانسااتان بحياث يکااى از نخسااتين کشاورهاى شاارقى ،باا وارد کااردن ضااربۀ
شديدى بر پرستيژ انگليس هاا ،باه اساتقالل دسات يافات  .ايان دورۀ ده سااله آغااز عصار
تجدد و پيشرفت در تاريخ معاصر افغانستان هم بود که متأسفانه با استعفا و ترک وطن
شاه مترقى بصورت فاجعه بارى به پايان رسيد.
يکااى از بزرگتاارين مشااکالت تحقيااق راجااع بااه دورۀ امااانى کمبااود اسااناد مؤثااق و بااى
اعتبارى اسناد موجود ميباشد .در رژيم هاى بعدى نتنها واقعيت هاى بسايارکليدى و
اساسى مربوط به سرنوشت مردم ما از نصاب تعليمى معارف کشيده شد( ،که متأسفانه
اين سلسله حتى تا امروز هم اداماه داشاته و تااريخ ساى ساال اخيار کشاور دريان اواخار از
نظام آموزشى کشور حذف شد) ،بلکه با ازبين بردن آثار و اسناد آن دوره ،ما را در ياک
تاريکى قرار داد .امروز نميتوان حتى کلکسيون مکمل جريدۀ امان افغاان را در معتبار
ترين آرشيف تحقيقاتى جهان سراغ کرد.
گرچه در چند دهۀ اخير مؤرخين افغاان و خاارجى آثاار متعادد و بعضااً مهماى را راجاع باه
دورۀ اماانى نوشااته و بنشرساپرده انااد کاه باار زوايااى مختلااف ايان دوره روشاانى انداختااه
ميتواند ،اما بيشتر اين آثار يا خيلى سطحى بوده و يا هم مبنى بر معلوماات نادرسات،
دست دوم وگمراه کننده بوده اند .ما شاهدکتب تاريخى زيادى هساتيم کاه ياا بصاورت
فرمايشى نوشته شده ،و يا هم با استفاده از کتب و مضامينى تهياه شاده اناد کاه اسااس
آنرا راپور هاى مطبوعات شورانگيز و جانبدار تشکيل ميدهد.
خوشاابختانه اياان نقيصااه تااا اناادازۀ بااا دسترسااى باار دوساايه هاااى اسااناد ساارى و محرماناۀ
آرشيف هاى انگلستان ،آلمان  ،روسيه و کشور هاى ديگر ،که حال از محرميت برآماده
و در دسترس محققين قرار گرفته اند ،رفاع شاده و ميتاوان در پهلاوى اساتفاده از اساناد
موجااود داخلااى  ،تک اه هاااى معمااا را پهلااوى هاام قاارار داده و از آن تصااوير نساابتاً روشاانى
ساخت  .قابل يادآوريست که دسترسى باه اساناد ايان آرشايف هاا هام چنادان آساان نباوده،
استفاده از آن هم پرمصرف و هم کار پر مشقت بوده مثل جستجوى ساوزنى در خارمن کااه
ميباشااد .بيشااتر کسااانى کااه ازياان اسااناد اسااتفاده نمااوده انااد ،توسااط پوهنتااون هااا و
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مؤسسات علمى سپانسر شده اند ،و کارشان بخشى از کار هاى تحصيالت عالى و رتبه
هاى علمى بوده است .
دانشاامندى گفتااه اساات تاااريخ هرگااز قضاااوت نميکنااد بلکااه سااينۀ خااود را در اختيااار مااا
ميگ اذارد تااا آناارا بشااکافيم و رويااداد هاااى نهفتااه را بياارون بکشاايم .اياان مااا هسااتيم کااه
قضاوت ميکنيم .ايان ماا هساتيم کاه سابب قضااوت درسات و نادرسات ميشاويم ،ايان ماا
هستيم که با چشم تنگ فقط نکتۀ کوچکى را ميبينيم و يا با ديدۀ باز پهناۀ وسايع تارى را
مينگريم تا حقيقت چه باشد.
تحقيقى که امروز در دست شاما قارار دارد ،حاصال زحماات شاباروزى بايش از ساه ساال
است که در آن سعى نموده ام باا تماام معناى باه حقاايق و فاکات هاا وفاادار ماناده و بادون
هيچگونه مداخلۀ روحى حقايق را طورى که برداشت نموده ام ،با بيطرفى کامل بنويسم .
اميدوارم نوشتن واقعيت ها مورد رنجش و آزردگاى دوساتان و خاانواده هااى نگاردد کاه
اسماى شان درين جا ذکر شده است.
در پايان الزم ميدانم از کمک و حوصله مندى خانم عزيزم  ،داکتار نجيباه زماانى ،کاه در
عالم گرفتارى هاى سرسام آور آوارگى و دورى از وطن زمينۀ تکميل اين تحقيق را برايم
آماده ساخته است  ،و از تمام بزرگان و دوستانى که مرا تشويق نموده و باا مان همکاارى
نموده اند ،تشکر کنم .

دبعارلنمح زامىن
هيوارد ،کاليفورنيا
 ٢دسمبر ٢٠١٢
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پر اماني دورى يو نوی کتاب
اماني دوره د افغانستان د تااريخ ياوه ر اه دوره ده ،ياوه مهماه دوره ده ،ياوه وياړمناه دوره
ده ،د خپلااواکد د ترالسااه کااادو او ورسااره د اباااد د پيلااادو دوره ده .د د تاار ن ا

دا

دوره زموږ د معاصر تاريخ د شروع کادو دوره ده ،زموږ د نوي ژوناد د شاروع کاادو دوره
ده او د قانون د حکومت د شروع کادو دوره ده.
له د امله چې اماني دوره زموږ وخت ته ډېره رانژد دوره ده نو لکه نګه چې سترګې او
پوزه ډېر سره لنډ دي خاو پاوزه لکاه اومره چاې الزماه ده پاه هغاه ډول د ساترګو نظار تاه ناه
راځي نو په همد ډول دا دوره هم له موږ نه تر د دور وروساته نااوړو حااالتو پټاه کا
او لکه نګه چې الزم وو ا ل شو نه ده.
تر د دور وروسته زاړه دښمن انګرېز د غلواکد د يو داسې دور راتلو ته الره هواره
ک ه چې د د دور ټولې السته راوړنې يې تاال ترغه ک
کلن په شات

 ،لس کلن پرمخت

يې پاه سال

بدل ک او بيا چې تر هغې وروسته د"نجاات" پاه ناماه کوماه دوره راغلاه لاه

يو خوا يې له انګريزانو سره ژور پيوستون درلود ،له بلې خوا ياې اجاازه ناه ورکولاه چاې
په اماني دوره ه وليکل شي او د د دور پر مختګونو ته تار شاا وکتال شاي حتاى د د
دور پاار وياااړونو خاااور واچااول شااو او لااه اماااني دور سااره يااې د تا ون ماازي وشاالول
شول ،د نمونې په ډول د داراالمان لويه عمراني پروژه د امان اهلل خاان لاه ناماه ناه بالاه او د
دارالفنااون نااوم پاار کاوااودل شااو يااا د افغانسااتان د اسااتقالل محصاال چااې اعليحضاارت
غازي امان اهلل خان ؤ له ټولو ليکنو خه حذف او په عاوض ياې اعليحضارت محماد ناادر
شاه د افغانستان د استقالل محصل وباله شاو او چاا اجاازه ناه درلاوده چاې د امااني دور
تاااريخ لکااه نګااه چااې دى داسااې وليکااي ،دا د سانسااور او اختناااق دوره ډېااره اوږده شااوه
حتى د ډيموکراسد په لسيزه ( ١٣٥٢ – ١٣۴٢لمرياز) کاې هام چاا ناه شاو کاولى چاې پاه د
باب حقايق وليکي او کاه اجاازه ورکا ه شاوه هام همادومره چاې د خپلاواکد د لماانېنې پاه
جشاان کااې د محمااد نادرشاااه ،شاااه محمااود خااان او شاااه ولااي خااان د عکسااونو تاار نا

د

اعليحضرت امان اهلل خان عکس هم چاپ ک ي ،په همد لسيزه کې زه د " افغاان ملات" د
جريد مسؤول مدير وټاکل شوم او له ډيموکراسد نه په استفاد ساره ماې د ١٣۴۸کاال
د غبرګولي په شپږمه نيټه د د جريد په فوق العاده ګڼه کې چې د خپلاواکد پاه بااب وه
د اخبار لوم ى ماخ د اعليحضارت غاازي اماان اهلل خاان عکاس تاه وقاف کا او د د نااروا
اختناق د ماتولو له پاره مې پر وليکل " د افغانستان د خپلواکد محصال اعليحضارت
غازي امان اهلل خان" چې افغان اولس يې دروند هرکلى وکا او اخباار چاې تار د وړاناد
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يو زر نسخې خپرېده دا ځل پرله پسې لس زره نسخې چاپ شو خو رنګه چې د چاپ ځاى
دولتي مطبعه وه نو دولت متوجه شو ،د زياتو نسخو د چاپولو مخه يې ونيوله .و ورځې
وروسته يې يوه بهانه راته جوړه ک ه ،تر محاکمې الند يې ونيولم او زندان ته يې واچولم
چې بيا بل چا داسې جرأت ونه ک اى شو او دا د ديموکراسد په نامه راغلې دوره کې هم د
اعليحضرت امان اهلل خان په برخه کې ه ليکلو ته اجازه ورنه ک ل شوه.
په د ترتيب تر سقوي دور وروسته پر اماني دور د ه ليکلو اجازه او زميناه ناه وه ،د
بحران او نجات کتاب چې ارواښاد محى الدين انيس په  ١٣٠٩لمريز کال کې ليکلاى ؤ تار
و ځلې سانسور وروسته چاپ شو چې د متن زياته برخه يې تر ډېره ځايه واقعي نه بلکاې
مصلحتي وه ،د مارشال شاه ولي خان " ياد داشتهاى من" د ګڼو مصلحتونو په غااږه کاې
ليکاال شااوى او چاااپ شااوى ؤ او بيااا پااه هاااواد کااې د ننااه چااا د د دور پااه باااب ااه ونااه
ليکالى شوه .د ارواښاد غبار په "افغانستان در مساير تااريخ" کاې چاې اه خبار راغلاې
و هم د نادرشاه د کورند تر پايه سانسور ؤ او هم ياې دوماره اساناد او وقاايع ناه درلاودل
چې د د دور بشپ ه اره روښانه ک ي.
تر هاواد بهر يو شمار هغه هنديانو چې د امير حبيب اهلل خاان پاه وخات کاې افغانساتان تاه
راغلي وو او بيا په اماني دوره کې هم دلته وو او زيات قدر و عزت يې هم درلاود ،ليکناې
ک

 ،په د ل کې محمد حسين خان پنجابي يادولى شو چاې د اماان اهلل خاان پار وخات د

پوهنې د تدريساتو رئيس ؤ او د امان اهلل خان پاه بااب ياې لاه باې تولاه ساتاينو ډک کتااب
ليکلى ؤ خو کله چې د امان اهلل خان تر سقوط وروسته بارته هناد تاه والړ هلتاه ياې د اماان
اهلل خان په باب يو بل کتاب وليکه چې له بې توله غندنو ډک ؤ ،يا عزيز هندي يو کتااب د
زوال غازي په نامه وليکه چې ګڼ حقايق يې په کې تر پوو الند ک ي وو.
نورو بهرنيو ليکوالو هم په اماني دوره ا نې او ليکنې وک

خو هر اړخيز معلوماات او

سندونه ورسره نه وو نو ځکه تر ډېره حده نيمګ ي او تر ډېره ځايه يو اړخيز وو.
د سردار محمد داوود خان د جمهوريت تر سقوط وروسته په کمونيستي او اخواني دوره
کې هم په اماني دوره ليکنې وشو خو کمونستانو داساې د روساانو دوسات وبالاه چاې د
خپلې غالمد پل پر پټ ک ي او اخوانيانو هم د کمونيزم او د روس د دوستد ټاپې پر
ولګولې او له حقايقو نه لر تومتونه يې پر ولګول او په د ل کې غير واقعاي کتابوناه
چاپ شول.
په و وروستيو کلونو کې افغااني ليکوالاو ه اه وکا ه چاې پار امااني دوره تحقيقاي اثاار
وليکي او تار خپلاه وساه اساناد او مناابع راغوناډ کا ي چاې پاه د برخاه کاې د فضال غناي
مجااددي او ساانېل نويااد کتابونااه د يااادونې وړ دي او هاام د افغاااني او بهرنيااو ليکوالااو
ليکنې شو دي .د د ټولو يادو شويو او ليکل شويو اثارو يوه لويه نيمګ تياا دا ده چاې
هر اړخيز نه دي .چا له افغاني منابعو استفاده ک

 ،چا له ځينې خارجي منابعو نه چې پټو
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انګليسي منابعو ته يې ځان نه دى رسولى او په د ترتيب د اماني دور د ا نې په باب
دا لويه تشه پاتې ده.
ګران ډاکټر عبدالرحمن زماني همت وک  ،له يو خوا يې کورني منابع او اسناد وپلټل او
له بلې خوا ياې د برتاانيې او برتاانوي هناد ساندونو تاه ځاان ورسااوه چاې پاه نتيجاه کاې دا
نسبتاً هر اړخيز اثر تر جوړ شو.
د ډاکټر عبدالرحمن زمااني دا کتااب چاې لاس پرکاي لاري د اميار حبياب اهلل خاان پاه وژل
کادو ،دده د وژل کادو په علتونو او د ده د ځايناستي لپاره په مبارزه پيلااږي .دا پرکاى
هم پراخه کورني اسناد او شواهد لري او هم د برتانوي هند د استخباراتو ډېر پا ې ورته
اړول شاو او ساندونه پاه کااې وړاناد شاوي چااې لوساتونکي تاه ډېاار اه ورکاوي او نااوي
حقايق په کې سپ ل کاږي.
تاه وقاف

د کتاب دوهام پرکاى د خپلاواکد د اعاالن او د افغاان – انګرياز درېماې جګا

شوى ،په د برخه کې د اماني دولت اقادامات اا ل شاوي او ليکاوال ټولاو جبهاو تاه سار
ورښکاره کا ى ،خصوصااً د دواړو خاواوو د قاواوو د تاوازن لپااره ياې پار افغااني مناابعو
سرباره د برتانوي هند پټ اسناد هم پلټلي او ملي ځواکونه يې هم تر نظار تاار کا

دي .پاه

جنوبي جبهه کې و ځايه د محمد نادرخان نيت ته د شک په نظر کتال شاوي خاو تار کوماه
ځايه چې اسناد مرسته کوي او حقايق زموږ مخې ته پراته دي د جهاد برياالد جبهاه همادا
جنوبي جبهه وه او محمد نادر خان په بشپ درايت د دولتي عسکرو او اولسي لوکرو پاه
موزونه ملتيا يو بريالى لوکر جوړ وي او د قومي او روحااني مشارانو مالتا ياې تار الساه
ک ى ؤ .د همد جبهې برياليتوب ؤ چې د نورو جبهو کمزور يې تالفي ک

او انګريزان

يې د متارکې غوښتلو ته اړ ايستل .دا چې تر اماني دور وروسته نادرخان له انګريز سره
اړيکااې درلااود دا بيااا وروسااتد خبااره ده ،البتااه د جګ ا

پااه دوران کااې يااې د وزياارو لااه

لواااکرو ساااره چاااې دجناااوبي جبهاااې پيااااوړى لواااکر ؤ ځيناااې نااااځواند کااا ي چاااې جنااارال
يارمحماادخان وزيااري پااه تفصاايل بيااان ک ا

دي( .وګااورس :د افغانس اتان د خپلااواکد او

نجات تاريخ)
درېم پرکى د متارکې په باب دى چې د متارکې غوښتنه انګريزانو ک

وه خو د خبرو په

ترڅ کې يې د ياوه غالاب قاوت پاه توګاه عمال کااوه او خصوصااً زماوږ لااږل شاوى هياأت د
انګريزانو د د سيسو او شايطنت ښاکار شاو ،پاه د بااب هام د افغااني مناابعو تار نا

د

انګرياازي اسااتخباراتو سااندونه هاام پلټاال شااوي او لوسااتونکو تااه يااې پااه زړه پااور نااوي
معلومات وړاند ک

دي.

لورم پرکى د افغانستان د بشپ

خپلواکد د ترالسه کولو په باب دى چې په د بااب

د لندن او برتانوي هند د حکومت ناندر  ،د انګريزانو له خوا د د جګ
باالخره د د جګ

بې اهميتي او

اهميت او د انګريزانو اعترافات بيانوي او په د برخه کاې هام ډېار
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خبر د انګريزانو پټ سندونه کوي خو له د ټولو ساره د انګريزاناو لاه خاوا د افغانساتان
بشاپ ه خپلاواکي مناال کاادل پاار انګريازي ښاکيالک يااو دروناد ګااوزار دى چاې ټااول ازادي
غوښتونکي يې راويښ او د انګريزانو د واکمند سيمې يې راوالړ ک

 .په د

پرکاي

کې هم ډېر سندونه راسپ ل شو دي.
د کتاب پنېم پرکى د افغانستان د خپلواکد تر ترالسه کاادلو وروساته د افغانساتان د
ځوان دولت پر وړاند د انګريزانو د تخريبي او جاسوسي فعاليتونو د ا لو په باب دى.
انګريزانو چې د افغانستان د خپلواکد بهير راتم نه ک اى شو نو پاه بال ګاام کاې ياې د د
ځوان دولت د ناکامولو او نساکورولو نااروا ه اې ،تبليغوناه ،جاسوساي فعاليتوناه او د
اسالم په جامه کې د خپلو جاسوسانو د رالاږلو او نورو داخلي کساانو پاه وسايله د افغاان
ځوان دولت په وړاند د ارتجاعي پا ونونو کولو ه ې پيل ک
د

.

پرکي د انګريزانو د تخريبي ه و باالبال ډولونه د اسنادو په ر ا کې ا لي ،په د

برخه کې يې شايعې او د جعلي ساندونو جاوړول ،پاه هناد او افغانساتان کاې د جاسوساد
فعاليتونو تاريخچه ،باالبالې جاسوسي انګې ،د لويې لاوبې رامنېتاه کاول ،پاه کابال
کاااې د انګريزاناااو مسااالمان عماااال او تخريبکااااران ،د دوى د تخريبوناااو ډولوناااه ،د اااو
جاسوسانو ار او نور په کې راغلي دي.
په يو شمار تخريبي پاوو کې يې د انګريزاناو د ارشايف تاييادي ساندونه ناه دي مونادلي
خو د د معنى دا نه ده چې انګريزان په د تخريبونو کې الس نه لري بلکې نتايج ياې چاې
د انګريزانو په ګټه دي پاه ډاګاه رګنادوي چاې دا تخريبوناه د انګرياز پټاو الساونو ترساره
ک
دد

دي.
پرکي منابع هم لکه د نورو پرکو غوند افغاني او د انګلايس د جاسوساي ادارو

دي چې ا نه هر اړخيزه کوي.
د د اثر شپږم پرکى په د موضوع ر اا اچاوي چاې امااني دولات د سارحدي قباايلو او د
هند د مبارزينو د مبارزو په مالت

ه ک ي او کوم ګامونه يې اخيستې دي.

دا ډېر مهم ټکى دى او ال تر اوسه هم ځينې ناخبره خلک پر اماني دولت نيوکه کاوي چاې د
کرښې هاخوا پوتنو له پاره يې ه نه د ي ک ي بلکې اماني دولت په سياسي ډګر کې تل د
پوتنو د ه و مالت ک ى او له انګليسي استازو سره يې په د باب صاريحې او رګناد
خباار ک ا ي او هاام يااې د پوااتنو لااه ملااي مبااارزينو سااره عملااي مرسااتې ک ا ي .د پکتيااا د "
غازي" اخبار يې د همد لپاره وقف ک ى ؤ چې د پوتونخوا د ملي مبارزينو د عمليااتو،
د انګريز پر ضد خبرونه او د پوتنو د سياسي حقوقو په باب مقالې نشر ک ي.
ډاکټر صاحب هم ه ه کا

چاې پاه د

پرکاي کاې پاخاه او هار اړخياز ساندونه راوړي ،د

ازادو قبايلو د مالت ه ې و ا ي ،د جالل اباد د هډ جرګه چې د هاواد د ازاد سااتلو
لپاااره يااې د يااوه قبااايلي دايمااي لوااکر جوړولااو ه ااه وه او قااومي مشاارانو تااه يااې دجهاااد

ب ا ز رگنى د و ز ۀ ا امىن و وت طئ ه اهى ا ن گلي س
علمونه او يادګاري تفنګچې ورک
هجرت د غورځن

21

و ياده ک ي ،دچمرکنډ د مهاجرينو مالت  ،د هند د

عملي مرسته ،په افغانستان کې د اسالمي خالفت مرکز جوړول او هم

يې د انګريزي دولت له خوا د جاسوسومهاجرو رالاږل او نور ا لي دي.
په د برخه کې يې هم لکه د نورو پرکو غوناد د کورنياو ساندونو تار نا

د انګريازي

ارشيفونو سندونه هم راوړ دي.
د د کتاب اووم پرکى د افغانستان د ستراتيژيک او جغرافياايي موقعيات پاه ارتبااط
لويااه لوبااه او د افغانسااتان پااه اړه د روس او انګلاايس رقابتونااه او د شااوروي دوه مخااې
پاليسي او په د حساسه دوره کې د روس او انګليس تخريباي ه اې اا ل شاوي چاې پاه
نتيجه کې په افغانستان کې د د دوو ښکاالکي رقيبو هاوادونو ه ې د امااني دور د
سقوط زمينه برابروي او دواړه په ګډه انګريزان د دښمن او روسان د دوستد په جامه کې
له افغانستان سره دښمني کوي او بيا په ګډه د افغانستان د برباد ننداره کوي.
دا پرکى هم د کورنيو او بهرنياو اسانادو پاه ر اا کاې ليکال شاوى او د امااني دور ميناه
والو ته تر پخوا زيات معلومات وړاند کوي.
د کتاب په اتم پرکي کې پر اصطالحاتو او پر وړاند يې د تخريباتو پر بنساټونو خبار
شااو او د انګريزانااو السااونه پااه کااې رابرساااره شااو دي ،د اصااالحاتو او اغتشاشاااتو
اړيکې ا ل شوي او باالخره په د

پرکي کې هم تار پخاوا زياات ساندونه او الساوندونه

رابرساره شو چاې د امااني دور ميناه وال پاه ډېارو پټاو حقاايقو او دقاايقو خباروي او د
اماني اصالحاتو پر وړاند د انګريزي ناځوانمردانه دسيسو بالګې راسپ ي.
نهاام پرکااى د انګرياازي توطيااو پاار برياااليتوب او قاادرت تااه د محمااد نادرخااان پااه رسااولو
غږېږي او په د

پرکي کې هم له هره اړخه موضوعات ا ي ،اساناد وړاناد کاوي ،پاټ

سااندونه ترالسااه کااوي او حتااى د انګريزانااو داسااې پټااې خباار چااې اشااتبا افشاشااو هاام
ترالسه ک
ک

او په د ترتيب يې انګريزي توطيې او له افغانستان ساره دښامند رابرسااره

دي.

لسم او وروستى پرکى له هاواد نه تر وتلو وروسته د اعليحضرت امان اهلل خان سياسي
فعاليتونه او بيا هم د ده پر وړاند انګريزي دسيسې او د ده د ترور ه اې اا ي او چاې
وفات کاږي او له هاواد نه پاه ارماان وتلاى هاوادپاال پاچاا پاس لاه م يناې خپال هااواد تاه
راستناږي.
په د ترتيب د يوه هاواد پال او ښکاالک دښامنه پاچاا د واک تاه رسايدو او بياا باې واکاه
کادو داستان پاى ته رساږي.
زه د اماني دور اسناد او اثار له پنېوسو کلونو راهيسې لولم او په د برخه کې مې ډېار
نادر اسناد ليدلي او لوستي خو تر اوسه مې چې لوستى دا اثر تر ټولو بشپ او هر اړخياز،
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تر ټولو بې طرفانه او مستند دى او تر ټولو زيات تور او سپين اسناد لري نو ځکه د امااني
دور مينااه وال او د افغانسااتان د د نااژد دور د تاااريخي پاوااو ليااوال کسااان لااه د
تاريخ نه ښه استفاده کولى شي ،دانګريزي ښکيالک رنګونه او نيرنګونه په کې ليدلى او
د يوه خدمتګار واکمان ناکاامي چاې ياوه ايراناي ليکاوال د ده پار ژونداناه د ده سالطنت تار
جمهوريت لوړ بللى ؤ ،په کې ويني.
د د خبرو معنى دا نه ده چې په د اثر کې ټوله اماني دوره احاطه شو او بشپ ه شو ده
او نور کار نه شي پر کيدلى خو تر د مرحلې وروسته بيا هم کيدلى شي چاې پاه د ر اه
او له هاوادپالنې ډکه دوره باند نور کار وشي ،د افغانستان دملي ارشايف ،د بانادينيو
چاارو وزارت او ار ساندونه وکتال شااي ،د ځيناې ځااني ارشاايفونو ساندونه راميادان تااه
شي ،د ن

د نورو هاوادونو تاريخي منابع وکتل شي او بيا هم کاار پار وشاي او دا کاار

او لټون روان پاتې شي.
زه د د يادونو په پاى کې يو ځل بيا هم د ډاکټر عبادالرحمن زمااني دا ګټاور ،مساتند او
تر ډېرو ه و وروسته ليکل شوى اثر ستايم ،ډاکټر صاحب ته يې په ليکلاو مباارکي وايام
او درانه مينه وال يې ژورو لوستلو ته رابولم !
په درنوت
ا ندوى حبيب اهلل رفيع
د افغانستان د علومو اکاډمد سالکار
٢٠١٢ / ١١ / ٢۴ – ١٣٩١ / ۸ / ۴

فصل اول
کشته شدن اميرحبيب الله خان و مبارزه براى جانشينى
« ...بعااد از انقااالب روساايه ،خطاار باازرگ ديگاارى از جرمنااى بااراى هندوسااتان
پااايش شاااده و آن اينکاااه جرمناااى ميخواهاااد از جناااوب روسااايه و شااارق اياااران
افغانسااتان را عبااور و بااه هنااد هجااوم نمايااد و اينساات خطاارۀ مشاارق ،فعالياات
نماينده هاى جرمناى هام در اساياى وساطى آغااز گردياده اسات  .اماا در شامال
هند دوست حقيقى ما امير صاحب افغانستان (امير حبيب اهلل خان ) به مثابه
يااک ديااوار آهاان در براباار سازشااهاى دشاامن مااا قاارار دارد و نميگااذارد کااه
فعاليت هاى جرمنى در کشور او تاثير کناد .ولاى ماردم افغانساتان ياک ملات
عجيب الخواصى بوده و به علت جنون مذهبى که در سرشت خود دارناد فاورا
در صف دشمنان ما شامل خواهندشد ،آنگاه قوت شخصى امير صاحب ماانع
حرکات مردم افغانستان شده نميتواند سپس بايستى ما خود آماده باشيم تاا
در صورت حرکات خصمانه در سرحدات هند با پيسه و سپاه و ساامان جناگ
به امير صاحب کمک کنيم و او از دشمن ما جلوگيرى کند .»...
نطق اپريل  ١٩١۸وايسراى انگليسى هنددر مجلس جنگى هند
(نمايندگان و شهزادگان هند)
غبار ( )١٣٦٦ص ۴٧٥
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کشته شدن اميرحبيب الله خان
کشته شدن امير حبيب اهلل خان سر آغاز تحوالت بزرگى در تاريخ معاصرافغانساتان باود.
افغانساااتان هماااواره در تااااريخ ديپلوماساااى شااارق باااراى انگلساااتان از اهميااات خاصاااى
برخوردار بوده است  .انگليس ها بايد براى حفاظت هندبريتانوى  ،که حيثيت قيمت بها
ترين گوهر در تاج امپراتورى بريتانوى را داشات ،افغانساتان را تحات سااحۀ نفاوذ خاود
نگهميداشتند .وفادارى امير حبيب اهلل خاان باه انگلايس هاا نياز ،باا درنظرداشات اينکاه
روس هاخواب رسيدن به آب هاى گرم بحر هند را ميديدند ،و آرزومند تماس مساتقيم باا
دربااار کاباال وخواهااان توسااعۀ مناساابات ديپلوماتيااک بودنااد ،اهمياات خاااص خااودش را
داشت .
" امير حبيب اهلل خان بعد از عقد معاهدۀ سال  ١٩٠٥با انگليس ،مساافرت ساال  ١٩٠٧از
هند بريتانوى ،و قرارداد سال  ١٩٠٧روس و انگليس ،1هم از انگليس و هم از روس خاود
را مصئون و مامون شمرده ،با خاطر جمعى امور داخلاى کشاور را باين بارادر و پسار خاود
(نائب السلطنه و معين السالطنه ) طاورى تقسايم کارد کاه اماور نظاامى باه معاين الساطنه
بحيث وزير حربيه و امور داخله به نائب السالطنه بحياث صادراعظم  ،کاه حتاى از نظاارت
امير هم آزاد بود ،سپرده شد .تنها امور مالى کشور تحت ادارۀ ميارزا محماد حساين خاان
مستوفى الممالک بحيث وزيار مالياه قارار داشات ،و خاود اميار کاامال از اماور مملکات
دارى بااى پااروا ،روز بااه روز بيشااتر در لااذات حاارم فرورفتااه خ اود را بااه شااکار ،مجااالس
تفريحى و انواع ساعت تيرى مصروف ساخت ،2تا آنکه اداره به تادريج رو باه انحطااط و
فساد نهاد ،"3فسادى که سبب شاد تاوده هااى ماردم از حکاام و ماامورين مطلاق العناان و

 . 1درين قرارداد دو ابر قدرت انگليس و روس در "سن پترزباورگ" توافاق کردناد کاه افغانساتان
از حوزۀ دست اندازى آنها خارج باشد  .انگليسها با بدست آوردن امتياز کنترول سياسات خاارجى
کشور ما ،تعهد ساپردند کاه ديگار از اشاغال بخاش هااى سارزمين ماا پرهياز نمايناد و شاوروى هاا
متقابالً وعده دادند که در پشت مرز هاى تعين شده قرار گيرند.
 . 2غبار ،مير غالم محمد ( )١٣٦٦ص .٧٠٦
 . 3بگفتۀ امير حبيب اهلل خان پادشاه رحم دل و ترقاى خاواهى باود .ميگويناد روزى کاه از سافر هناد
برگشت و به سرحد افغاانى در تاورخم رسايدامر داد تاا مناارى از سانگ بساازند و چناين گفات  :کاه
همين منار نشان تعهد ماست که افغانستان را در مدنيت و ترقى همدوش ممالک مشارقى بساازم
و به همين ارادۀ نيک در افغانستان مکاتب عالى ملکى و عسکرى ساخت ،ساراج االخباار را نشار
کرد ،به ساختمان راه ها پرداخات ،باه عماران مملکات آغااز کارد ،اماا متأسافانه جاراثيم عياشاى و
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رشااوه خااوار بااه سااتوه آمااده  ،و در پهلااوى عااواملى چااون باادنامى امياار نساابت پاليسااى
وفادارى اش به انگليس ها و تبديل شدن کابال باه مرکاز فعاليات هااى سياساى برخاى از
کشور هاى آروپايى و اسيايى ،يکى از عوامل مهام احيااى نهضات مشاروطيت و شادت
مبارزه عليه رژيم امير حبيب اهلل خان ،دانسته ميشود. 4
ازدياد فعاليات هااى ملاى گراياان و مشاروطه خواهاان کاه درمراکاز ساه گاناۀ ليبارال هااى
اصالح طلب داخل دربار ،روشنفکران حلقۀ مکتب حبيبيه و روشنفکران منفرد خارج اين
دو حلقه گرد آمده بودند ،بالخره به تشکيل يک حزب سرى سياسى به نام " جمعيت سرى
ملااى " انجاميااد کااه هاادف آن تبااديل حکوماات مطلق اه بااه حکوماات مشااروطه ،تحصاايل
استقالل و نشر تمدن و فرهنگ جديد در افغانستان بود .در بين ايان مشاروطه خواهاانى
که مبارزۀ سرى يا علنى ميکردند ،و در داخل يا خارج انجمن سراج االخبار ،5مجلس جان
نثاران اسالم و جمعيت سرى ملاى قرارداشاتند ،اشاخاص راديکاالى هام بودناد کاه باراى
تحقق مرام خود حاضر بودند دست به ترور و کودتا هم بزنند.
جنگ جهانى اول و مسئلۀ وارد شدن در جنگ به طرفدارى ترک ها عليه انگلايس هام در
دربار امير حبيب اهلل خان باعث تاثيرات عمياق شاده و حلقاه هااى حاکماه را باه دو گاروپ
مخالف تقسيم نمود:

سفلگى و رعونت و شهوت پرستى که از منبع خانمان يحيى خان بدربار امير نشر ميگردياد ،اميار
را عيناً سلطان محم د خان ثانى گردانيدند و آنقدر به لهو و لعب فروبردند کاه سار خاود را در آن راه
نهاد( .حبيبى ،عبدالحى به اسم مستعار مهاجر افغان (٢٠٠١م) ،ص . )١۴
 . 4زمانى ،عبدالرحمن ( ،)٢٠٠٧صفحات .٢۴-٢۸
 . 5اياان انجماان بااه پيشاانهاد جمعااى از روشاانفکران و دانشاامندان روشاان ضاامير مربااوط بااه مدرسااۀ
شاهى و دارالعلوم حبيبيه و قبولى دربار اميار حبياب اهلل خاان ( ١٩٠٥م) باراى باه وجاود آمادن ياک
انجمن روشنفکران ونشر جريدۀ بميان آمد .مولوى عبدالروف خان قندهارى ماتخلص باه "خااکى"
رئيس انجمن ،ومولوى محمد سارور "واصاف" منشاى ياا محارر انجمان بودناد .هادف ايان انجمان
بيدار ساختن مردم و آشنايى آنها با مدنيت جديد و وقايع تازۀ دنياا باود .هشات مااه بعدازتاسايس
انجماان در ١١جنااورى  ١٩٠٦اولااين واخاارين شااماره جريده " سااراج االخبااار افغانسااتان " طبااع شااد.
(حبيبى ،عبدالحى ( ،)١٣٧٢صفحات )٢٥-٢٦
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گروپ هوادار انگليس ها يا گروپاى کاه ميخواسات در جناگ باى طارف بااقى بماناد.
درياان گااروپ خااود امياار ،عبدالقاادوس خااان اعتمادالدولااه ( 6صاادراعظم) ،بااى بااى
حليمه  ،بيوۀ بسيار فعاال اميار عبادالرحمن خاان (نواساۀ اميردوسات محماد خاان) و
تعاادادى از تاااجرانى شااامل بودنااد کااه بااا هنااد بريتااانوى تجااارت داشااتند .اسااناد
محرمانااۀ اسااتخبارات انگلاايس نشااان ميدهااد کااه موقااف جناارال محمااد نادرخااان و
برادرانش درين گروپ کامال روشن نبود .آنها طرفدار منافع انگليس يعنى بيطرفاى
در جنااااگ بودنااااد ،ولااااى بااااا تاااارس از ينکااااه بااااه طرفاااادارى از انگلاااايس هااااا مااااتهم
نشوند ،موقف شانرا به گونۀ فورمولبندى نمودند که از تصاميم امير حبيب اهلل خان
پيروى خواهند نمود7.

-

گروپ به اصطالح حزب جناگ  :دريان گاروپ کاه انگلايس هاا آنارا بناام گاروپ جناگ
ميناميد ،نخست سنت گراياان تحات رهبارى ساردار نصاراهلل خاان و قاضاى القضاات
حاجى عبدالرازق خان که توسط روحانيون و رهبران قباايلى حمايات ميشاد ،و ثانياا
تجددطلبان تحت رهبرى محمود طرزى و امان اهلل خان

شامل بودند8.

سردار نصراهلل خان بناا باه داليال مختلاف مثال تاوهين ناکاامى سافرش باه لنادن ،9نااراض
بودن از معاهدۀ روس و انگليس ،حمايت از خالفت عثمانى و ترجيح دادن انگليس ها به
وليعهد بودن سردار عنايت اهلل خان بر او ،10از انگليس هاا نفارت داشاته خواهاان شارکت
 . 6سردار عبدالقدوس خان اعتمادالدوله برادرزادۀ اميردوست محماد خاان و پسار سالطان محماد
خان طالئى بود که با امير عبدالرحمن خان در بخاارا و سامرقند در تبعياد بسار ميبارد .در بازگشات
بااه افغانسااتان بااا وى در توسااعۀ قاادرتش کمااک نمااوده ،هاارات را از سااردار ايااوب خااان پساار امياار
شيرعلى خان گرفت و هزاره جات را تسخير نمود .امير حبيب اهلل خان باه وى لقاب اعتمادالدولاه را
داده بحيااث صاادراعظم تعااين نمااود .باااز ماناادگان اعتمدالدولااه لقااب وى را بحيااث اساام فاااميلى
انتخاب نموده اعتمادى تخلص ميکنند.
 . 7سردار نادر خان و اعضاى ديگر خاانواده مصااحبان بعادا نيزکوشايدندتا از جناگ هااى قبايال
سرحد آزاد عليه انگليس ها جلوگيرى کنند.
 ،)1995 ( Olesen, Asta . 8ص .١٠١
 . 9زمانى ،عبدالرحمن ( ،)٢٠١٠ص .١٢٠
 . 10انتخاب وليعهد به موافقۀ هند بريتانوى صورت ميگرفت  .قرار بود نصراهلل خان  ،برادر اميار
که به نائب السلطنه ملقب و بعد از امير از نظر رتبه و قدرت شخص دوم بشمار ميرفت ،وارث تاج
و تخت باشد .اما انگليس ها ترجيح دادند تا اين امتياز به سردار عنايت اهلل خان ،پسر ارشد اميار
داده شود .امير نيز با ايان انتخااب موافاق باود .آقااى فضال غناى مجاددى ،محقاق و ماؤرا افغاان،
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افغانستان در جنگ جهانى اول به طرفدارى ترک ها بود  .و همين وجه مشاترک زميناه را
براى اتحادى بين دوجناح نيارو هااى مشاروطه خاواه ،تجادد پساند و ملاى گارا باه رهبارى
شهزاده امان اهلل خان و محمود طارزى ،و عناصار عنعناه پرسات و محافظاه کاار باه رهبارى
سردار نصراهلل خان برادر امير بوجود آورد.

سپه ساالر محمد نادر خان عضو جمعيت سرى
زناده ياااد غبااار 11مينويسااد کاه عااين الدولااه (امااان اهلل خاان) در پهلااوى اينکااه بااا افسااران
بزرگ اردو درتماس آمد ،توانست نائب السالطنه (ساردار نصاراهلل خاان) را بحياث رئايس
جمعيت سرى شامل نقشۀ کودتايى نمايد که در نظر باود اميار حبياب اهلل خاان را در جاالل
آباد توسط عسکر ازبين برده و جايش را به نائب السالطنه بدهاد .نائاب السالطنه هام باراى
تحصيل استقالل و اصالح ادارۀ داخلى مجاهدت نمايد .غبار ادامه ميدهاد کاه " ...عاين
الدوله ميدانست که عمويش بعد از حصول سلطنت يکقدم در راه ترقى و تحول کشور بار
نخواهااد داشاات ،12لااذا او شخصااً در پااى بدساات آوردن اقتاادار بااود .غبااار باادون انکااه از
جناارال محمااد نااادر خااان نااام بباارد ،مااى افزايااد کااه "بعيااد نيساات کااه در داخاال اياان حلقااه
اشخاص مقتدر و ادعا دار ديگرى نيز بودندکه با وجود همراهى ظاهرى با عين الدولاه و
نائب السلطنه ،هيچکدام آنانرا نميخواستند و طالب سلطنت براى خود بودند13.

درين باره مينوسند که " ...در افغانساتان رسام باود کاه پسار بازرگ بعاد از پادر صااحب حاق قاانونى
ميبود .در عهد امير حبيب اهلل خان معلوم بود که امير نصراهلل خاان نائاب اميار باوده و از صاالحيت
کامل ادارى برخوردار بود و همچنان اميار حبياب اهلل خاان در ساال  ١٩١٧فرماانى بناام نصاراهلل خاان
صادر نموده بود که مطابق آن نصراهلل خان بصفت نائب السلطنت اجراى وظيفه مينمود .و از ناحيۀ
ديگر تمام ارکان دولت و حتى اماان اهلل خاان و گاروپ مخاالف سياسات انگلساتان باه حاق نصاراهلل
خان به منصب نائب السلطنت اعتراف داشنتد و به اساس هماين حاق باود کاه اميار عنايات اهلل خاان
بزرگترين اوالد امير حبيب اهلل خان بعد از قتل والاد خاود حاق کاکااى خاود را باراى احاراز سالطنت
برسميت شناخت (مجددى ،فضل غنى ( ،)١٩٩٧ص .٢٩
 . 11غبار ،مير غالم محمد ( )١٣٦٦ص .٧٢٦
 . 12بعد از حبس و اعدام آزادى خواهان مشروطه طلب در سال  ١٩٠٩نائب السلطنه سردار نصراهلل
خان در دربار عام به امير حبيب اهلل خان پيشنهاد کرده بود مدارس موجاودۀ کابال را لغاوه نماوده و
گفته بود "از معارف مشروطه ميزايد و مشروطه نقطۀ مقابل تسلط شرعى سلطان است".
 . 13غبار ،مير غالم محمد ( )١٣٦٦ص .٧٢٦
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غبااار اياان مطلااب را در جلااد دوم افغانسااتان در مسااير تاااريخ ،کااه دور از سانسااور دولاات
بنشاار رساايد ،14بااه وضاااحت ذکاار نمااوده مينويسااد کااه «درياان جمعي ات يکعااده افااراد
مشاکوک (مثاال ساپه ساااالر محمااد نادرخاان) بااا ماارام هااى خاااص خااويش نياز نفااوذ کاارده
بودند"  .15او در مورد تالش هاى محماد ناادر خاان باراى رسايدن باه تخات سالطنت اداماه
ميدهد که"بعد از آنکه امير حبيب اهلل خان طبق پروگرام حزباى درباار ،در لغماان کشاته و
نائب السلطنه به پادشاهى برگزيده شد ،محمد نادر خان مؤظف گردياد کاه در جاالل آبااد
آمده سپاه آنجا را براى بيعت نمودن باه نائاب السالطنه آمااده نماياد .. .نادرخاان کاه ساالها
براى چنين روزى با عسکر و افسر افغانستان حسن سلوک نشاان داده باود ،البتاه منتظار
بود که سپاه او را بوکالت خويش انتخاب نمايناد ،و آنگااه او باا چناين قاوتى دريان وقات
بحرانى آنچه در دل دارد عملى کرده سلطنت را براى خود اخذ کند16».

آقاى نصير مهرين محقق و نويسندۀ ديگر افغان درين رابطه مينويسد که «...نادرخاان از
گونه ى مشروطه خواهان و اصالح طلبانى نبود که بگونه ى شاه امان اهلل مى انديشيدند،
بلکه از نزديکان و محافظين اميار حبياب اهلل باود  .دسترساى باه امتياازات اشارافى را کاه
امير براى پدر و کاکايش (يوسف خان و آصف خان) و فرزندان آنها به شامول محماد ناادر
خان فراهم نموده بود ،به دلبستگى او به حفاظت نظام مى افازود 17.تنهاا ماوردى کاه پااى
نادرخان را به يک وحدت عمل در ميان آورد ،قتل امير حبيب اهلل خان است  .ايان چارخش
در موضعگيرى نادرخان به زيان اميار ،بايسات هنگاامى رونماا شاده باشاد کاه از تصاميم
قاطع و از وزنه ى توان و سازماندهى امان اهلل خان متيقن شده باشد»18.

 . 14جلد دوم افغانستان در مسير تاريخ بعد از وفات نادرخان ،هاشم خاان و خاود غباار در شارايط
امن در خارج از کشور بنشر رسيد.
 . 15غبار ،مير غالم محمد ( )١٩٩٩ص .٢٩
 . 16همانجا صفحات .٣٠-٣١
 . 17سردار شاه ولى خان برادر محمد ناادر خاان در ياداشات هااى مان (ص  )٦مينويساد کاه در آخار
سلطنت امير حبيب اهلل خان محمدنادر خان و سردار شاه محمود خان و خودش رکاب باشى بودناد
و پاادر و کاکاااى شااان مصاااحبان خاااص امياار و باارادر باازرگ شااان ،سااردار محمااد عزيااز خااان بحيااث
شاغاسى خارجياه کارهااى وزارت خارجاه را اجارا ميکارد ،ساردار محماد هاشام خاان بحياث نائاب
ساالر هرات مقرر شده بود و سردار محمد عليخان کرنيل رسالۀ شاهى بود.
 . 18مهرين ،نصير ( ، )١٣۸۸صفحات .١٧-١٦
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اماااااا بعضاااااى از پژوهشاااااگران افغاااااان
معتقدند که نادرخان که آرزو داشت اول
به شهرت و بعد بقدرت برساد ،از کشاته
شدن اميار حبياب اهلل خاان نفاع ميبارد .باه
عقيدۀ آنها انگليس ها در انديشۀ آوردن
کسااى بودنااد کااه بتوانااد در براباار خطاار
سرا بلشويزم بيستد ،چه حبيب اهلل خان
عياش کسى نبود که بتواند از عهدۀ اين
مهاام برايااد و روشاان اساات پااس از کشااته
شاادن حبيااب اهلل خااان برداشااتن امااان اهلل
خاان جاوان و احساسااتى از سار راه بااراى
انگليس ها کار آسانترى شمرده ميشد.

انگيزۀ قتل امير حبيب الله خان
امير حبيب اهلل خان کاه زمساتان هار ساال
با دربار خود به واليت مشرقى ميرفت ،در ماه دسمبر سال  ١٩١۸باه جاالل آبااد رفتاه و در
فبرورى  ١٩١٩به قصد شکار دريااى کابال را عباور نماوده در کلاه گاوش لغماان خيماه زد.
طى همين سفر سير و شکاردر کله گاوش باود کاه باه سااعت  ٣بعاد از نيماه شاب پنجشانبه
 ٢٠/١٩فبرورى باضرب گلولۀ تفنگچاه در کلاه و گاوش چاپ ،چاراغ زنادگى اميارى کاه باه
اولقب چراغ ملت و دين (سراج الملت والدين) داده بودند ،خاموش گرديد .
مطبوعات انگليسى به گونۀ ابليسى خبر کشته شدن امير توسط فير گلوله درکمپ را باا
خاط درشات «مکاان اسااتراحت شايطان" نوشات کاه "درۀ لغمااان محال اردوگااه اميار يااک
منطقۀ غنى و زرخيز يست که بين کابل و جالل آباد در شمال سرک پشااور موقعيات دارد.
مطابق به روايت متداول مردم کابل ،شيطان بعد از راناده شادن از جنات باه لغماان پرتااب
شد .آين دره را ا فغان ها عموما بنام اولين مکان استراحت شيطان ميشناسند».
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روزنامۀ معتبر تايمز لندن در شمارۀ روز ساه شانبه  ٢٥فبارورى  ١٩١٩در باارۀ اميار مقتاول
نوشاات « :حبيااب اهلل امياار افغانسااتان در جنااگ رفيااق خااوب مااا بااود ،عقياادۀ او در بااارۀ
پياروزى نهاايى ماا هايت وقات باراى لحظااۀ
هم فتور پيدا نکرد».
“Habibullah, the Ameer of
Afghanistan, was a good friend
of ours in the war, and his faith
in our ultimate victory never
wavered for a moment”.

روزنامااه انگليسااى مااذکور در ساارمقالۀ
هماااان شاااماره در رابطاااه باااا شخصااايت و
مقاام اميار مقتاول تحات سارخط «دوسات
متحدين» نوشت که «قتل امير حبيب اهلل
افغانساااتان ،کساااى کاااه در تماااام دوران
جناااگ (اول جهاااانى) دوسااات وفاااادار و
متحد بريتانياى کبير بود ،مسلماً باراى
اوضاااع بااين المللااى شاارق ميانااه نگااران
کنناااااده ميباشاااااد .در چهاااااارونيم ساااااال
گذشاته ،افغانسااتان بحيااث يااک دولات حائاال (سااپر) حقيقااى ،از تماام تااالش هاااى عمااال
دشمن ما براى دسترسى به سرحدات هند از طريق ايران نگهبانى کارده اسات  .حتاى اگار
مشکل جلوس بر تخت کابل بدون نزاع و دعاوا حال شاود ،تصاور نميارود کاه اميار جدياد
قااادر باشااد مثاال امياار مقتااول بااا متاناات فرمااانروايى کنااد  .حبيااب اهلل مثاال پاادرش،
عبدالرحمن ،سختگير و ظالم نبود ،اما به اقتضاى حاالت هيچوقتى هم در تطبياق جازا
هاى وحشتناک با تمام شدتش ترديدى نداشت».
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عدۀ از مؤرخين و نويسندگان به استناد راپور هااى ايجنات مسالمان انگلايس در کابال و
مهدى فرا ديپلومات و نويسندۀ ايراناى ،انگيازۀ ايان قتال را انتقاام شخصاى دانساته و
آنرا نتيجۀ مخالفت امير با ملکۀ اول  ،سرور سلطان (عليا حضرت سراج الخاواتين،)19
و پسرش امان اهلل خانميدانند20 .

شکى نيست که تند خويى و اندک رنجى امير هم ،که لحاظ خاطر هايچکس را نميکارد و
به درباريان سخت ميگرفت و با لغزش کوچک و جزئى  ،توهين بزرگى را روا ميداشات و
بعضا مصاحبين و همکاران را لت و کوب ميکرد ،آتش کينه و انتقام را در قلاب آناان ماى
افروخاات  .مااثال دشاانام پاادر دادن در دربااار عااام بااه شاااه غاسااى ملکااى علااى احماادخان،
برگشتاندن پسرش محمد کبير و سپه ساالر محمد نادرخان از استالف به کابال (هاردو را
کُرتى هاى چپه پوشانده روى يابو توسط عسکر سواره فرستادند) ،به پااى اميار افتاادن
مستوفى الممالک محمد حسين خان (پدرمرحوم اساتاد خليال اهلل خليلاى) ،سايلى هااى
سنگين خوردن سردار هاشم خان ،لات و کاوب  ٣٠ياا  ۴٠نفار غاالم بچاه بخااطر ديار حاضار
شدن ،جزا دادن حاجى عبدالرازق خان اندرى نسبت مصرف گزاف پاول باراى ماردم قبايال
سرحد ،و يا توبيخ شجاع الدوله نسبت کج نصب کردن خيمه .
به باور اکثريت محقيقين افغان حادثاۀ قتال اميار علات سياساى و اجارا کننادگان آن ياک
حلقۀ سرى مشروطه خواهان بوده است  .پوهاند حبيبى از قول روانشاد مير قاسم خان کاه
يکى از فعالين مشروطيت دوم بوده و حاضر و نااظر وقاايع باود ،مينويساد کاه "عوامال

 . 19حکايت سيلى خوردن امير و تهديد به طالق ملکه در محفلاى کاه اُخات الساراج باراى عياشاى
برادرش امير حبيب اهلل خان در باغ چهلستون برپا نموده بود ،را ميتوان درکتب و مقااالت متعادد
خواند  .گويند باه علياا حضارت اطاالع رسايد کاه اُخات الساراج در قصارچهل ساتون محفال بزرگاى
برگزارکرده  ،و اميرهم در آن شرکت دارد .پاس علياحضارت باا سارعت خاود را باه قصار ميرسااند و
ناگاه داخل قصرميشود و بسوى اُخت السراج که در پهلوى اميرايستاده بود ،پايش ميارود وچاون
به او نزديک ميشود ،سيلى محکمى بارروى اُخات الساراج حوالاه ميکناد ،مگراخات الساراج روى
خاود را بسارعت عقااب ميکشاد و ساايلى بارروى اميار ميخااورد .صاداى دساات علياحضارت باار روى
اميررا همه مى شنوند.و از مشاهده اين صحنه مهمانان بخنده مى افتند وميگويند "عايش اميرباه
غيش تبديل شد".
 . 20امان اهلل خان تحت تعقيب و مراقبت جدى ميرزا محماد حساين خاان مساتوفى الممالاک قارار
داشته و مسئوليت هر حرکتى چو ن فير بر امير و نشرات مخفى در کابل را به گردن او مى اناداخت
.
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موجباۀ نفاارت از روش سياسااى و عياشااى امياار قاابالً مهياا گردياده بااود ،کااه آوياازش عليااا
حضرت با امير يا کجى ديرک خيمه و تنبيه و ضرب شجاع الدوله ،جزياتى باود کاه بعاداً
آن عوامل را تشديد بخشيدو شاجاع الدولاه (مطاابق نقشاۀ مطروحاۀ قبلاى ) داخال خيماۀ
امير گرديده و او را به ضرب تفنگچه به دارالحساب فرستاد21.

داکتر عبدالغنى  22راجع به کشته شادن اميار مينويسادکه "اگار چاه تارور اميار حبياب اهلل
خان به دنياى خارج يک امر غيار منتظاره باود ،اماا در کابال ناه تنهاا کاه ياک حادثاۀ غيار
پيشاابينى شااده نبااود ،بلکااه اياان همااه دوام ساالطۀ او قاباال تعجااب بااود" .داکتاار عباادالغنى
عالوه برتکامل تدريجى افکار سياسى آزاد (مشاروطه خاواهى) در کشاور ،عوامال ذيال
را که باعث بيزارى افکار عامه از امير گشته بودند ،برميشمرد:
-

امير در سليقه ،لباس و طرز زندگى اش اروپاايى مشارب باوده و کورکوراناه از آنهاا
پيااروى ميکاارد .او بااه نظاار مااردم از آنکااه تنهااا يااک دوساات کااافران باشااد ،پااا فراتاار
مينهاد ،مثالً او مرغى را که آشاپز فرانساوى اش سار ميکناد و باه عقيادۀ مسالمانان
حرام بود ،ميخورد.

-

تشريفات دربار امير بغير از عدۀ قليل درباريان برگزيده شده که با وى در ياک مياز
طعام صرف ميکردند ،تمام درباريان ديگر را مرخص ميکرد .اينکار او را نازد ماردم
خشن معرفى ميکرد.

-

او تنااادمزاج و زودرناااج باااوده باااه انااادکترين تقصاااير باااه فحاااش دادن و چوبکاااارى
ميپرداخت .

-

چون امير شخصاً شکايات مردم را نميشنيد ،آنها فکر ميکردند که او خيلى مغارور
بوده و خود را بلندتر از آن ميداند تا با مردم عام هم صحبت شود .

-

او تا به آخر در امور کشوردارى غفلت نموده  ،مشغول تفريح و خوش گذرانى بود.

-

او مخصوصاااً مااامورين اروپااايى را ،کااه فقااط مسااتخدمين دولاات بودنااد ،مااورد
التفات قرار ميداد.

-

او طرح هئيت ترکى  -آلمانى را که تقاضاى خالفت (عثمانى) تلقى ميشد ،رد نمود.

 . 21حبيبى ،عبدالحى ( ،)١٣٧٢ص .٢٠٣
 . 22عبدالغنى ( )١٩۸٠صافحات  . ۸١ ٧٩-قابال ياداوريسات کاه داکتار عبادالغنى و بارادر بازرگش
مولااوى نجااف علااى خااان از جملااۀ معلمااين خصوصااى اعليحضاارت امااان اهلل خااان بودنااد  .او عضااو
جمعيت مشروطه خواهان اول بود و در راَس يکى از حلقه ها بنام " جان نثاران ملت " قرار داشات،
وى با مشروطه خواهان زندانى شد و يازده سال بعد در زمان امان اهلل خان از حبس رها گرديد.
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او خزانۀ عامه را در صورتى که ملکيت شخصاى اش نباود ،بصاورت افراطاى ضاايع
کرد.ارقام مصارف ساالنۀ لباس حرمسراى و فرنيچر خانۀ او سرسام آور بود.

داکتر عبدالغنى عالوه ميکند که همۀ اين عوامل سبب ايجاد روحياۀ انقالباى و نظرياات
شديد مخالف امير شدند.
روانشاد غبار

23

نيز درين رابطه مينگارد که "امير حبيب اهلل خان در اوايل سالطنت خاود

طرف تنفر زياد مردم افغانستان قرار نداشات زيارا ماردم از خشاونت پادرش کوفتاه خااطر
بودند و زمامدارى او را مغتنم مى شمردند .اما امير حبياب اهلل خاان نتوانسات ايان وضاع
را حفااک کنااد .حکااام و مااامورين مطلااق العنااان و رشااوه خااوار دولاات او تااوده هاااى مااردم را
بستوه آورده بودناد ،امضاا معاهاده باا انگلايس در ساال  ١٩٠٥قشار روشانفکر را از ارادۀ
امير نااميد ساخته باود و خاونريزى مشاروطه خواهاان ايان ناا اميادى را باه کيناه و انتقاام
مبدل کرد ،و انعکاس آن آتش شوربازار 24بود .بيباکى و تکبار و تهدياد اميار درباار را باه
ضد او برانگيخت و حيات خصوصى او که در حرم فرورفته بود ،در شهر هاا تولياد نفارت
کرد .نرمش وسازش سياسى امير با انگليس و جلوگيرى از عزم جهاد ماردم افغانساتان و
سرحدات آزاد ،تاثير عميق و منفى در کشور نموده بود".
انگليس ها در رابطه با اينکه چه کسى امير را ترور نماوده راپاور هااى متضاادى گرفتناد.
کميشاانر پااوليس کوئتااه راپااور داد اينکااه امياار بااه اثاار يااک توطئااۀ کااه در آن مااامورين
عاليرتبااۀ ملکااى و نظااامى نقااش داشااتند ،کشااته شااده ،هاايت شااکې وجااود ناادارد .همااين
راپوربصورت قطعى اظهار ميدارد که علات کشاته شادن اميار اتکااى او بار انگلايس هاا
بود25 .

 . 23غبار ،مير غالم محمد ( )١٣٦٦صفحات ٧۴٠-٧۴١
 . 24آتش شوربازار اشاره ايست باه اقادام ناکاام تروراميار حبياب اهلل خاان توساط عبادالرحمن خاان
لودين محرر سراج االخبار (پسر کاکا سيد احمد خان) که در سال  ١٩١۸در شب جشان تولادى اميار
حيب اهلل خان در کوچۀ قاضى "شوربازار" صورت گرفت  .امير حبيب اهلل خاان هار ساال دو جشان را
تجليل مينمود ،يکى جشن تولدى و ديگرى جشن تخت نشينى خود را.
 . 25يادداشت صفحۀ  ١٧راپاور محرماناۀ شاماره  ١-١٥۸مااه جاون  ١٩١٩شاعبۀ خاارجى در رابطاه باا
سرحدات
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روز کيپل  Roos-Keppelکميشنر عمومى ايالت سرحدى شمال مغرباى باا موجوديات
توطئۀ وسيع موافق است ،اما به نظر او اين قتل توسط نصراهلل خان به همکاارى اعضااى
خانوادۀ مصاحبان طرح ريزى شده بود.
گرچه نمايندۀ سياسى انگليس ها در کابل با اين نظر روز کيپال باه دليلاى توافاق نداشاته
که اگر نصراهلل خان و خاانوادۀ مصااحبان در قتال اميار دسات ميداشاتند ،آنهاا قابالً باراى
کنتاارول ادارۀ امااور در کاباال ،کااه در آن وقاات بدساات امااان اهلل خااان بااود ،ترتيبااات الزم
ميگرفتند ،26اما با در نظر داشت ترتيباات گرفتاه شادۀ امنيتاى و مسائوليت هااى افاراد
خانوادۀ مصاحبان ،امکانات امدن شخصى از بيرون که امير را به يک ضربه طورى از پا
درآورد که هيت حرکت نکند و از جا نجنبد ،بعيد به نظر ميرسد.
استاد فضل غنى مجاددى در رابطاه باا ترتيباات امنيتاى اميار مينويساد کاه «خيماۀ اميار
حبيب اهلل خان در وسط خيمه هاى نظامى اش قرار داشت که قواى نظامى امير چهار حلقۀ
بزرگ را ميساختند .حلقۀ اول را قواى خاص امير بنام فرقۀ "سراوس" تشکيل ميداد کاه
تحاات قيااادت سااردار شاااه محمااود خااان باارادر محمااد نااادر خااان بااود .حلقااۀ دوم را فرقااۀ
"رکابى" تشکيل ميداد که زير قيادت سردار شااه ولاى خاان بارادر محماد ناادر خاان باود.
حلقاۀ ساوم تحات قياادت سااردار احمادعلى خاان پسار کاکااى محمااد ناادر خاان باود .حلقااۀ
چهارم تحت قيادت سردار احمدشاه خان پسر کاکاى محمد نادر خان بود .در پهلاوى ايان
چهار فرقه نظامى دو فرقۀ نظامى مهم ديگر بنامهاى "فرقۀ شاهى" و "فرقۀ شش اردلاى"
تحت قيادت جنرال محمد نادر خان قوماندان اعلى نظامى بود .از خالل مطالعۀ زمانى که
در آن قتل صورت گرفت ،دانسته ميشود که خيمۀ امير زيار کنتارول شاديد قاواى نظاامى
قرار داشت که تعداد افراد آن به چهار هازار ميرسايد و قياادت ايان قاوا را خاانوادۀ جنارال
محمد نادر خان بدست داشت ،خانوادۀ که امير عبدالرحمن پسر خود امير حبيب اهلل خان
را از نزديکى با ايشان منع نموده بود27».

مؤرا ونويسندۀ معاصار کشاور آقااى پيکاار پاامير دريان رابطاه مينويساد کاه «مؤرخاان
البته پيرامون قتل امير حبياب اهلل خاان و اينکاه قاتال کاى باود و قتال وى چگوناه صاورت
گرفت ،بسيار سخن گفته اند ،مگرمتأسفانه در اطراف علل سياسى و نيااز تااريخى ايان
قتل کمتر نگاشته و يا تماس گرفته اند .در اينجا متذکر ميشويم کاه ديار پاايى حاکميات

 . 26همانجا يادداشت ص .٢٥
 . 27مجددى ،فضل غنى ( ،)١٩٩٧صفحات .٢٥-٢۴
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اساتعمار خاارجى درکشاور ،پامااال شادن مناافع ملاى و بااين المللاى مملکات  ،تاب و تاااب
آزاديخااواهى مااردم ،سااتمگرى شاااه و مااامورين ارشااد وى ،فقاار و فشااار هاااى گونااه گااون
روحى وسياسى باالى اکثريت محروم مردم کشور ،بى اعتنايى ها ،خوشگذرانى ها  ،زن
باره گيهاا ،خشام و تناد مزاجاى اميار علياه اطرافياانش ،اطاعات و محافظاه کاارى اش در
براباار اسااتعمارگران برتااانوى ،موجودياات جناابش مشااروطه خااواهى درجامعااه ،رقاباات
شخصايت هاااى دربااارى ،مقتضاايات اوضاااع و احااوال منطقااه و جهااان ،همااه و همااه تأييااد
کننده ى يک تحول سياسى – اجتماعى در کشور بود .چون هماه ناوع شارايط باراى چناين
يک تحول آمااده گردياده باود و آنچاه تاا هنوزبااقى ماناده باودی شاخص اميار بمثاباۀ ماانع
بزرگ و خطرناک بر سر راه اين تحول بود که لزوماً بايد از ميان برداشته ميشد .پس يگانه
چاره همان بود که در حلقه ى خاص (جمعيت سّر ِملى) دربار سانجيده شاده و شاب بيساتم
ماه فبرورى سال ١٩١٩م در شکارگاه " کله گوش" لغمان عملى شد .اينکاه کادام شاخص،
چگونه و با کدام دست ودماغ عمال قتال را انجاام داد ،باا مقايساه باا مناافع بازرگ ملاى ،
نبايد آنقدرمهم تلقى شود28 ».

پيروزى ملى گرايان اصالح طلب بر محافظه کاران سنت گرا
ترور امير حبيب اهلل خان باعاث آغااز مباارزه باراى کساب قادرت باين ملاى گراياان اصاالح
طلب و محافظه کاران سنت گرا گرديدو پس از منازعۀ کوتاه بار سار جانشاينى ،سارانجام
عين الدوله امان اهلل خان ،جوانترين پسر امير و رهبر جناح ملى گرايان توانست کاکايش
نائب السالطنه ساردار نصاراهلل خاان  ،رهبار جنااح محافظاه کااران سانت گارا ،را از صاحنه
بيرون رانده تاج و تخت سلطنت را تصرف کند.
گر چه هردو رهبر با تمايالت امير حبيب الله خان به طرفدارى انگليس ها در جرياان جناگ اول
جهانى مخالف بوده و خواهان شرکت افغانستان در جناگ جهاانى و حصاول اساتقالل کامال
افغانستان بودند ،اما برداشت شان از اصول اسالم و تطبيق آن در سياست داخلى دولت متفااوت
بود .ملى گرايان اصالح طلب خواهان تجدد و يک نظام جديد اجتماعى در چوکات ياک دولات
مدرن ملى و متکى بر اصول اسالم بودند .در حاليکه محافظه کاران سنت گرا مخالف هرگونه ناو
آورى بودند.

 . 28پامير ،پيکار ( ،)٢٠٠٣ص .٣۸
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در رابطااه بااا اسااتحقاق جانشااينى امياار حبيااب اهلل خااان ،مطااابق بااه رساام و رواج ،معااين
السلطنه عنايت اهلل خان بحيث بزرگترين پسر اميار ،بعاد از پادر اولاين جانشاين شاناخته
ميشد .نائب السلطنه نصاراهلل خاان توقاع داشات مطاابق وصايت اميار عبادالرحمن خاان و
موافقت امير حبيب اهلل خان جانشين برادرش شود ( او به تعقيب شنيدن خبر کشاته شادن
امير در حالى که خاارج خيماۀ اميار نشساته ،ومعاين السالطنه را تسالى مياداد گفتاه باود
"وقت آنست که شما طورى با من پيش آئياد کاه مان هنگاام فاوت ضايا الملات والادين باا
پاادر شااما پاايش آماادم و صااميمانه خاادمت نمااودم  .)29عااين الدولااه امااان اهلل خااان بعااد از
دومين برادر بزرگش ،عضو الدوله حيات اهلل خان در رديف چهارم قرار داشت .
سردار نصراهلل خان براى ادعايش بحيث امير از حمايت خوبى برخوردار بود .او عالوه بار
اينکه رهبر گروپ ماذهبى و سانت گراباود ،در دوران اماارت اميار حبياب اهلل خاان بعاد از
امير قدرتمند ترين شخص بود .حامياان وى شاامل بودناد بار عنايات اهلل خاان پسار بازرگ
حبيب اهلل خان ،شاه آغاسى على احمد خان ،خانوادۀ متنفذ مصاحبان ،حاجى عبدالرازق
خااان اناادرى (کااه بااا متنفااذين قباياال ساارحد ارتباطااات نزديااک داشاات) ،ميرصاااحب جااان
پاچاى اسالم پور (مشهور به شيخ پاچاى اسالم پور کنر ،خليفه و مسائول لنگار ماال نجام
الدين آخندزادۀ هاده) و تعاداد کثيارى از اعضااى خاانوادۀ سالطنتى و دربارياان ملکاى و
عسکرى که امير حبيب اهلل خان را در جالل اباد همراهى ميکردند.
رهبران دينى با صدور فتواى که امير شاهيد باياد مطاابق باه سانت شاهدا هرچاه زودتار در
همان لباساى کاه در وقات شاهادت باه تان داشات ،بادون معطلاى باراى تشاريفات و مراسام
خاص ،توساط جانشاين وى باه خااک ساپرده شاود30

زميناۀ انتقاال فاورى قادرت باه نائاب

السلطنه نصراهلل خان را مساعد ساختند .سردار عنايت اهلل خان پسرارشد امير کاه او هام
در وقت شاهادت پادر درآنجاا باود ،باه کاکاايش نصاراهلل خاان بيعات نماود و باه پياروى او
عضاادالدوله حيااات اهلل خااان پساار دومااى اميرکااه يکااى از سرافسااران بلنااد رتبااۀ نظااامى
بود،بيعت خود را باه نائاب السالطنه اعاالن کارد .بناا باه روايات نماينادۀ انگلايس ،حاافک
سيف اهلل خان ،که خود در صحنه حضور داشت ،مراسام دساتاربندى (تاجپوشاى) توساط
رهبااران برجسااتۀ دينااى والياات مشاارقى بااه شااموليت و داورى ساايد حساان گيالنااى نقيااب

 . 29غبار ،مير غالم محمد ( )١٣٦٦ص .٧۴١
 . 30نويد ،سنزل (سنېل) /ترجمه مجددي ،نعيم ( ،)١٣۸۸ص .٦١
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صاحب چهار باغ ،مير محمد معصاوم مشاهور باه حضارت صااحب چهاار بااغ و سايد جاان
مشهور به پاچا صاحب اسالم پور (اسم درست مير صاحب جان است-ز) انجام يافت.

31

در نماز جمعه خطبه بنام امير نصراهلل خان خوانده شد .اميرجديد ضمن ارساال فارامين باه
واليات افغانستان و طلب بيعت  ،ناماۀ هام باه وايساراى هنادبريتانوى فرساتاد و اطاالع
داد که" به سااعت  ٣شاب پنجشانبه اعليحضارت ساراج الملات و الادين در کلاه گاوش درۀ
لغمااان از طاارف شااخص مجهااولى بضاارب تفنگچااه شااهيد شااد ،همااه گااى ماارا بااه ساالطنت
انتخاب نمودند ،تعلقات حکومتين را مانند سابق انشا اهلل دوستانه قايم خواهم داشت.
اما امان اهلل خان عين الدوله که در غياب پدر نيابت سلطنت را در کابل به عهاده داشات،
و يا بنابر راپور نمايندۀ انگليس ،در حقيقت هنگام کوچ کشى اجتنااب از سارماى ساخت
زمستان امير حبيب اهلل خاان و درباارش باه جاالل آبااد ،از يان آساايش محاروم وبصاورت
جزائى در کابل مانده بود ،32با شنيدن خبار مارگ پادر ،ادارۀ اردو و مهماات عساکرى را
در کابل بدست گرفتاه ،جلاوس نصاراهلل خاان را باه تخات پادشااهى در جاالل آبااد فاورا رد
نمااود .او بااا دائاار کااردن جلسااۀ  ٢١فباارورى دربااار  ،نصااراهلل خااان را در قتاال پاادرش مجاارم
دانسته اعالم نمود که به مجرم قتل بيعت نخواهد کرد .امان اهلل خان همچناان ادعاا نماود
که دو برادر ارشدش باا موافقات نماودن باه غصاب سالطنت بوسايلۀ نصاراهلل خاان  ،حقاوق
خود را براى رسيدن به تاج و تخت سلطنت ساقط کرده اند  .او با تقاضاى کيفرو مجازات
قاتلين پادرش توانسات حمايات افساران اردو و نجبااى وفاادار باه اميار شاهيد را بدسات
آورد33.

شادروان فيض محمد کاتب هزاره در جلد چهارم سراج التواريخ علل بيعت نکردن اماان
اهلل خان به کاکايش را طورى که مال غالم محمد خان از احوال کابل نزد امير نصراهلل خاان
حکاياات کاارده اساات ،چنااين مينويسااد« :وجااه اول ،از شااجاع الدولااه خااان فااراش باشااى
فرستاده و حامل نامۀ امارت او معلومات حاصل کردم که تا دفن خاک کردن پدرم ،چهاره
و رخسار او را با آن مرحمت و مالطفت زياد برادرانه که نسبت به عم مباذول داشات اعتناا
نکرده ،به چشم نديد .وجه دوم ،در پس تجسس و تفحس و به دسات آوردن قاتال نيفتااد،
و هرچنااد بعضااى از خدمااۀ پاادرم اصاارار بااه دريافاات قاتاال نمااود ،او نشاانيد و اقاادام در
 . 31همانجا ص .٦٢
 . 32ص  ٢راپور محرمانۀ شماره ٢۸٩/٢٠ب ،شعبۀ سياسى و امنيت استخبارات انگليس.
 . 33نويد ،سنزل /ترجمه مجددي ،نعيم ( ،)١٣۸۸ص .٦٣
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جستجو نکرد ...وجه سوم ،به لحاظ قبرستان نشدن باغ شاهى ،که شايساتۀ دفان او باود،
او را متوارى نساخته ،از راه تحقير در ميدان گلاف باه خااکش ساپرد تاا باه عاالم معلاوم و
هويدا باشد که در حيات خاود ميال لهاو و لعاب زيااد داشات ،بناابران در بازيچاه گااه دفان
گرديده است .وجه چهاارم ،در پاارۀ از بياناات خاود الفااظ نامناساب و ناشاايس نسابت باه
ذات ملوکانه ياد کرد .وجه پنجم ،به محض اظهار على احمدخان ايشاک آقاساى ملکاى،
نظر به اطراف و جوانب و عواقاب کاار نکارده پاذيرفتار اماارت و باه عازم تساليت و خااطر
جوئى برادر بزرگم معين السلطنه و ماا پساران اعليحضارت شاهيد اناک مکاث و انکاار و
ابايى نکرد .وجاه ششام ،مارا از خاود بيگاناه و مخاالف دانساته فاوراً تيلفاون جاالل آبااد و
کابل را قيد فرمود»34.

آقااى مجاددى از قاول کاکاخيال در باارۀ علات مااتهم سااختن نصاراهلل خاان باه قتال پاادرش
مينويسد که قبول کردن سريع سالطنت توساط نصاراهلل خاان  ،آنهام بادون دعاوت زعمااى
قبايل ،خانوادۀ سلطنتى و اعضاى شوراى مشورتى باعث سئوظن امان اهلل خان شد.35
محبوبيت امان اهلل خان در قلوب ماردم ،تساليمى افساران عاليرتباه عساکرى باه اماان اهلل
خان در کابل ،کنترول بر خزانۀ دولت ،فعاليت ساريع و وسايع طرفاداران اماان اهلل خاان در
مشرقى ،شورش قواى عسکرى در جالل آباد ،رسيدن مکتوب و نقل بيعت ناماۀ ماردم و
مااامورين ملکااى و نظااامى کاباال بنااام امياار امااان اهلل خااان ،تفصاايل شاافاهى اوضاااع کاباال
توساااط شاااجاع الدولاااه خاااان باااه نصاااراهلل خاااان ،اعاااالن اساااتقالل توساااط اماااان اهلل خاااان
ومشکالت داخلى و خارجى ديگار سابب شادتا نصاراهلل خاان باا وجاود تعهادات وحمايات
رهباران متنفاذ ديناى ،جهاات اجتنااب از خاون ريازى و جنااگ داخلاى ،بتااريخ  ٢۸فباارورى
اعالن کند که خواهان سلطنت افغانستان نمى باشد36.

شادروان غبار نيز مينويسدکه نائب السلطنه مايل باه خاونريزى نباوده طارح نقشاۀ جنگاى
طرفدارانش را نپذيرفت  .به اساس اين نقشه قرار باود دوسات محماد خاان نااظم باا قاواى
نظامى گرديز از طرف جنوب ،معين السلطنه با مردم تگاو و مستوفى الممالک از سمت
شاامال ،و خااود سااردار بااا قااواى نظااامى مشاارقى ازطاارف شاارق باار کاباال حملااه برنااد .شاايخ

 . 34کاتب ،فيض محمد ( )١٣٩٠سراج التواريخ ،جلد چهارم بخش سوم ،ص .٦٧٣
 . 35مجددى ،فضل غنى ( ،)١٩٩٧ص .٣٣
 . 36ماااتن اساااتعفاى نائاااب السااالطنه ،مؤرخاااه  25جماااادى االول  ،1337مطاااابق باااه  28فبااارورى
 ،1919درشمارۀ  ٢جلد  ١جريده امان افغان بچاپ رسيده است ..
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پاچاى کنرى هم بدون اينکه موفق شود ،تالش نمود که نصراهلل خان را ازقبولى استعفا
منصرف نمايد و حتى تعهد کرد که ده هزار نفر مهمندى مسلح از عقب بار کابال بتازناد و
عين الدوله را گرفتار کنناد .ساردار نصاراهلل گفات کاه مان از پادشااهى کاه بااالى خاون بناا
گردد گذشتم .آنگاه او باه منشاى خاود ميارزا محماد خاان امار کارد کاه بيعات ناماۀ او را باه
عنوان امير امان اهلل خان بنويسد37.

آقاااى مجااددى بااا اشاااره بااه جريانااات سياسااى در جااالل آباااد ،کااه اثاار مسااتقيم در سااقوط
ساالطنت نصااراهلل خااان داشاات مينويساد کااه "اسااتعفاى امياار نصااراهلل خااان را نبايااد فقااط
بخاطر جلوگيرى از خونريزى و يا حب اسالم و مسلمين دانست  .امير نصراهلل خان شخص
ذکااى و عاقاال و ماارد سياسااى بااود و از اوضاااع چهااار طاارف خااود اطااالع کاماال داشاات و
ميدانست که جنرال نادر خان و برادران وى در خفا باا اماان اهلل خاان وابساته اناد و شاجاع
الدوله شخص قابل اطمينان نيست 38.

ريااه تااالى سااتيوارت در اثاار معااروف خااود ،آتااش در افغانسااتان" مينويسااد کااه «باااز روز
جمعه رسيد ،و نصراهلل خان که مدام نمازهاى جمعه را در مسجدبا جماعت ميخواند ،از
شنيدن خطبه بنام اميرامان اهلل خان شگفت زده شد .مال اين خطباه را تحات فشاار سارنيزه
خوانده بود ،که اين حرکت حتى براى دوستان ماذهبى نصاراهلل خاان هام خيلاى ساريع باود.
چند دستۀ از جنگجويان قبايلى کوشيدند براى کمک اوباه جاالل آبااد داخال شاوند ،اماا
توسط نگهبانان مجبور به بازگشت شدند .نصراهلل خان که چارۀ نداشت ،مسجد را تارک
گفته ،عمده ترين افراد را جمع نموده،

به نفع امان اهلل خان استعفا نمود39».

انگلايس هااا کااه از نزديااک ناااظر اوضاااع بودناد در اياان مااورد نتيجااه گياارى هاااى مختلااف
نموده اند .روز کيپل ،کمشنر عالى ايالت سرحدى شمال غربى عقيده داشت کاه نصاراهلل
خان در صورت داشتن پول و وقت کافى مى توانست به کمک رهبران مهام دينى،کاه هماه
از او پشااتيبانى ميکردنااد ،يااک لشااکر قااوى قبااايلى جمااع آورى نمااوده قااواى عسااکرى
حکومت کابل را مغلوب سازد .امّا ريچارد مکوناچى اظهار نموده است که شکست نائب
الساالطنه نتيجااه حتمااى امااواج خروشااان مليگرائااى در افغانسااتان بود"بجااا خواهااد بااود
بگوئيم کاه موفقيات اماان اهلل خاان ناه تنهاا معلاول تاکتيکهااى عاالى وى ،بلکاه ناشاى از
 . 37غبار ،مير غالم محمد ( )١٣٦٦ص .٧۴٣
 . 38مجددى ،فضل غنى ( ،)١٩٩٧ص .٣٦
 ،Stewart, Rhea Talley (1973) . 39ص .٣٥
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حقايق وسيعتريست که قبالً در جامعه مشهود بوده و نبض همه جنبش هااى شارق بشامار
مياارود ،زياارا اياان جناابش هااا اغلبااً رنااگ مليگرائااى دارنااد تااا مااذهبى  .در هاار حااال ،قشاار
مذهبى هنوز طرفدار نصراهلل هستند ،در حاليکه مردم و قواى عسکرى باه اماان اهلل روى
آورده اند.
امان اهلل خان درست در همان روزى که نائب السلطنه استعفايش را اعالن کرد به سالطنت
رساايد و رسااما توسااط رهبااران دينااى در کاباال تاااج پوشااى شااد .حضاارت فضاال محمااد
مجددى،بعاادها مشااهور بااه شاامس المشااايخ ،بااا آخونااد زاده حمياد اهلل ،مشااهور بااه مااال
صاحب تگاب ،مراسم دستار بندى وى را در مسجد عيد گاه کابل انجام دادند.

عواملى که باعث پيروزى امان الله خان شد
غلبه امان اهلل خان بر ادعاا هااى کاکاا و بارادرش ساردار نصاراهلل خاان و ساردار عنايات اهلل
خان براى عدۀ زيادى تعجب آور بود .پيروزى امان اهلل خان بنا بر داليل متعددى مشکل
بنظر ميرسيد .او نه وليعهدو وارث تاج و تخات باود ،ناه مثال نصاراهلل خاان و عنايات اهلل
خان در دربار نفوذ داشت ،و نه هم در تقرر ماامورين عاليرتباه ملکاى و عساکرى نقشاى .
بعضى ازعوامل پيروزى امان اهلل خان قرار ذيل اند:
أ.

اخال ق نيکو و محبوبيت در قلوب مردم

امان اهلل خان شخص فعال و سخت عاشق کشور ،استقالل و مردمش بود .غبار مينويسد
که "شهزاده امان اهلل خان ،ماداميکه در فصول زمستان که امير غالباً باه شاهر جاالل آبااد
مصروف عياشى مى بود ،بصورت ناوبتى نيابات سالطنت را بعهاده ميگرفات( ،و) ساعى
ميکااارد باااا باااذل وبخشاااايش و توجاااه بحاااال عارضاااين ،فقااارا و حاجتمنااادان و عسااااکرو
مامورين ،دلها را شااد نماياد .وقتاى هام کاه اميار در زمساتان ساال ١٩١٩م درمحال " کلاه
گوش" لغمان به قتال رسايد ،شاهزاده اماان اهلل خاان نيابات سالطنت را بعهاده داشات و باه
حمايت ودرايت علياا حضارت (ملکاه) ،اعضااى جنابش مشاروطيت (بخاش هااى داخال و
خارج دربار) ،عساکر و اهالى کابل از موقعيت خاويش اساتفاده نماوده اعاالن پادشااهى
نمود و با اين اقدام ،ساير رقبا و مدعيان سلطنت را دربرابرعمل انجام شده قرار داد".
بنا به گزارش نمايندۀ انگليس در کابل "اماان اهلل خاان باراى اينکاه ماورد توجاه اشاخاص
مهم و با نفوذى که از واليات به کابال ماى آمدناد ،قارار گيارد ،وظيفاۀ خاود ميدانسات باه
مشکالت آنها رسيدگى کند .اگر هدف سفر به کابل مالقات با خود امان اهلل خان بود ،او
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شخصا با آنها ميديد ،و قبل از آنکه به خانه هايشان بازگردند ،برايشان تحايف گرانبهاا
را تقديم ميکرد .امان اهلل خان در مدت کمى توانست دوستى رهباران مهام ماذهبى مانناد
حضرت شوربازار ،40شاه صاحب قلعۀ قاضى و همچنان رهبران قومى مثل مير زمان خان
کنرى 41را کمايى کند .راپور عالوه ميکند که اگراتفاق مى افتاد که شخص مهمى دچاار
مشکالت و بندى شود ،امان اهلل خان فورا براى آزادى اش دست بکاار ميشاد .اگار قضايه
بياارون از صااالحيت ادارى او ميبااود و مربااوط بااه حبيااب اهلل خااان يااا نصااراهلل خااان ميشااد،
درآنصورت امان اهلل خان در خفا به نمايندگى از شخص مذکور پاول مصارف کارده  ،باا او
درتماااس مانااده و بااا هماادردى و مهربااانى باعااث دلخوشااى اش ميشااد ...امااان اهلل خااان در
صورت مريضى اشخاص مهام از آنهاا عياادت نماوده ،و اگار ميمردناد ،در مراسام فاتحاۀ
شان شرکت ميورزياد .ازيان طرياق شخصايت اماان اهلل خاان تباارز يافتاه و در افکاار ماردم
چنان تاثيرى گذاشت که همه او را دوست حقيقى شان ميدانستند ."42
بااه اساااس يادداشاات هاااى خااانوادۀ مؤلااف داسااتان آشاانايى امااان اهلل خااان عااين الدولااه و
ميرزمان خان کنرى ،که بعداً با گذشت زمان و آزمون هاى متعدد به دوستى عميق تبديل
شده و تا آخر عمر ادامه داشت ،يک مثال خوب اين نوع طرز برخاورد اماان اهلل خاان باوده
ميتواند(براى معلومات بيشتر به قسمت ضمايم مراجعه کنيد).

 . 40حضاارت فضاال محمااد مجااددى ملقااب بااه شاامس المشااايخ رهباار خااانوادۀ پاار نفااوذ روحااانى
شوربازار تا به آخار حيااتش از غاازى اماان اهلل خاان حمايات نماود ،درحاالى کاه بعاداً بارادران شاان
حضاارت فضاال عماار مجااددى ملقااب بااه نورالمشااايخ (شاايرآغا) و حضاارت محمااد صااادق مجااددى
مشهور به آقاى گل به مخالفين سرساخت اماان اهلل خاان تباديل شاده در ساقوط دولات اماانى نقاش
بارزى داشتند.
 . 41براى معلومات بيشتر راجع به غازى ميار زماان خاان کنارى باه کتاب جناگ اساترداد اساتقالل
افغانستان  :جبهۀ فراموش شدۀ چترال و کنر ،دمومندو په مشهورو غزاگانو کې دغاازي ميرزماان
خااااان ونااااډه ،و د اسااااتقالل لورمااااه جبهااااه مراجعااااه شااااود .اياااان کتااااب در انترنياااات بااااه ادرس
 www.zamanifamily.com/publications.htmlدر صفحۀ نشرات نيز موجود اند.
 . 42راپور محرمانۀ شاماره ٢۸٩/٢٠ب ،شاعبۀ سياساى و امنيات اساتخبارات انگلايس در ارشايف
اسااناد هنااد بريتااانوى  .همچنااان  ،)1995 ( Olesen, Astaص  ،١٦٧فقاارۀ ششاام راپااور بااراى دو
هفتۀ اول اپريل .١٩١٩
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حافک سيف اهلل خان وکيل انگليس ها در کابل 43راجع باه محبوبيات اماان اهلل خاان چناين
نوشته است  « :راپور ها حاکيست که امير جديد شب و روز در درباار مصاروف رسايدگى
به شکايات تمام کسانيست که مراجعه ميکنند .گفته ميشود که او بدون کدام امتيااز و
توجه خاص اماده و در دسترس تمام مردم است ،کاه فقادان ايان خصوصايت واالى هاردل
عزيز بودن به همه طبقات باال و پائين رعيت  ،در دوران سلطنت پدرش کامالً کمبود بود.
 ..مااردم اياان امياار جديااد را چنااان تمجيااد ميکننااد کااه (يااا بااه ابتکااار خودشااان و يااا بااه
درخواساات حلقااات ذينفااع) ماادعى شااده انااد کااه امااان اهلل خااان حتااى مطااابق بااه شااريعت
(قوانين) اسالمى نيز وارث برحق تاج و تخت شناخته ميشود».

 .1شهزاده امان اهلل خان باعلياحضرت مادرش

 . 43اساناد محرماناۀ آرشايف هناد بريتاانوىOriental and India Office Collections, ،
L/P&S/10/203
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ب .توجه ،پرورش و تدبيرسياسى مادرش علياحضرت (سراج الخواتين)
عليا حضرت سرورسلطان (سراج الخواتين) مادر امان اهلل خان ،دختر شاغاسى شايردل
خان و يک زن شجاع و مصممى بود که در پرورش و تربيت فرزنادش نقاش مهماى داشات.
اقاى پيکار پامير در اثر «ظهور و سقوط اعليحضرت امان اهلل خان» مينويسد که « عليا
حضاارت روى دالياال قااوى يااى کااه ناازد خااودش وجااود داشاات ،فرزنااد خااويش ( امااان اهلل )
رامسااتحق تاااج و تخاات افغانسااتان ميدانساات و بهمااين ملحااوظ کليااه نياارو ،اسااتعداد و
فراستش را در اين زمينه بکار گرفته بود.حتى موصاوفه ،شاهزاده اماان اهلل خاان را در هار
سال براى مادتى باه شاهر قنادهار ميفرساتاد تاا باا ماردم آن واليات ،باا اقاوام ،خصاايص و
طبيعت آن محيط نيز آشنا شود44».

ج .نقش محمود بيگ طرزی و انديشه های جنبش مشروطيت
عامل مهم ديگرى که در رشد شخصيت امان اهلل خان در پهلاوى ذهان روشان و ذکااوت و
درايت و شجاعت الزم خودش ،نقش مهم داشت ،تاثيرات انديشه هاى ضد استعمارى،
استقالل طلبى و اصالحات داخلى پدرزنش محمودطرزى بود.
نام محمود طرزى با نام سراج االخبار 45پيوند ناگسستنى دارد .محمود طرزى با انتشار
دوبارۀ ساراج االخباار (ساالهاى  )١٩١۸-١٩١١ترقاى خواهاان را دوبااره باه هام وصال کارد و
زمينه مهمى را براى غناى فرهنگ وادبيات در افغانستان بوجود آورد .سراج االخباار از
نظاار سياساى عليااه اسااتبداد داخلاى آن دوران و عيلااه اسااتعمار خااارجى ،يعناى اسااتعمار
انگليس ،موضع گرفته نقش ماندگارى را در بيدارى جامعه بجاى گذاشت .

 . 44پامير ،پيکار ( ،)٢٠٠٣ص .٣١
 .45ايا ن نشاريه در زمااان اميار حبيااب الاه خااان بنشار رساايد.در مرحلاه اول کااه نشار آن در سااال ١٢۸۴
شمسااى بااود ،فقااط بااه يااک شااماره محاادود مانااد و مساائوليت آن را عباادالرؤف قناادهارى برعهااده
داشاات .مرحلااه دوم انتشااار سااراج االخبااار شااش سااال بعااد در سااال  ١٢٩٠شمسااى منتشاار شااد کااه
مسئوليت آن را محمود طرزى برعهده داشت .سراج االخبار در هر  ١٥روز يک بار منتشار مىشاد و
نقش مهمى در شاکل گيارى تجادد در افغانساتان آن دوره دارد .چاون ايان جرياده درتغيارات فکارى
مااردم خيلااى اثاار داشاات ،و مااردم را برعليااه انگليسااها ترغيااب مىنمااود در بااار دوم پااس از  ۸سااال
فعاليت ممنوع قرار داده شد.
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در ستون مقالۀ مخصوصه ،محمود طرزى ،در باره موضوعات مهم و ملى مينوشت و به
شيوه خيلى مدبرانه افکاار ترقاى خواهاناه و آزادى طلباناه خاود را ازکشاور هااى همساايه

 .2محمود بيگ طرزى حين صحبت در مورد شمارۀ ١٦
سال اول جريدۀ سراج االخبار ()١٩١٢
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آغاز کرده و به روشانفکران و نهضات طلباان افغانساتان راههاا و شايوه هااى مباارزه علياه
دولاات انگلاايس را درس ميااداد .مقالااه هاااى نشاار شاادۀ مثاال مساالمانى در چيساات؟ ،چااه
بوديم و چه شديم؟ ،مسلمانان کدام علم را بياموزند؟ آيا مانع ترقى مسالمانها چيسات؟
آيا براستى اسالميت دشمن علم و حکمت است...؟ اتحااد اساالم ،اساتقالل افغانااستان،
شناخته شدن استقالل افغانستان ،افغانستان چقدر مستعد وقابل ترقى و تمدن است؟،
موانع خارجى معارف افغانساتان ،فلسافه اساالميه ،آياا علام را محادود بگاوئيم ياا غيار
محدود؟ ،و بسا مقاله هاى ديگر سريعاً به خوانندگان جريده راههااى آزايخاواهى و آزاد
منشى را روشن مى ساخت .
وطاان دوسااتى ووحاادت و اتحاااد نيروهاااى ملااى و مبااارزه بااا اسااتعمار انگلاايس و آزادى
افغانستان در مقااالت محماود طارزى در اولويات قارار داشات  .مقااالت حاى علاى الفاالح
(مااؤرا  ۸جنااورى  )١٩١٦و مقالااۀ اسااتقالل دولاات عليااۀ مسااتقلۀ افغانسااتان (شاامارۀ ١٣
فباارورى  )١٩١۸مااردم را بااه قيااام ضااد انگليسااى و حصااول اسااتقالل و آزادى افغانسااتان
دعوت کرد.
به رويت اسناد موجود در آرشيف هند بريتانوى در لندن ،نتنها حکومات هناد بريتاانوى،
بلکه دولت روسيۀ تزارى هم براى ضعيف و يا خنثى سااختن اثارات جريادۀ ساراج االخباار
رسماً دسات باه اقاداماتى زده اناد .در ساال  ١٩١٧دولات روسايۀ تازارى در ترکساتان ساعى
نمود بوسيلۀ انگليس ها بر امير حبيب اهلل خان فشار وارد کند تا خط مشى سراج االخبار
را عوض کند .46نائب السلطنه و گورنر جنرال هند بريتانوى قبالً به امير حبياب اهلل خاان
نوشته بود که «من ازين متأسفم که از طرياق دفااتر خاود درياافتم کاه در اخباار اصاالحات
پيادا نشاده اسات .هادف مان ،متوجااه مساتقيم مطالاب در کااپى  ١٦اپريال  ١٩١٥اسات کااه
بخاطر معلومات شما ضميمه شده است.. .از نوشتۀ اين شعر پشتو بر مى آياد کاه واضاحاً
اراده دارد مستقيماً به مردم سرحد مراجعه کند .47حافک سايف اهلل خاان عامال انگلايس
در کابل در يکى از راپورهايش مينويسد که امير حبيب اهلل خان به محمود طارزى نوشات
«محمااود طاارزى پساار غااالم محمااد طاارزى اديتااور اخبااار! بايااد باادانى کااه در آينااده چنااين
مطالب غير مؤثق را عليه بريتانيا نوشته نکنياد ،چاه آنهاا دوسات حکومات ماا ميباشاند.
اگاار دوباااره باادين طريااق نوشااته کرديااد ،باادون مالحظااه از کشااور خااارج ساااخته خواهيااد

 . 46اسناد محرمانۀ آرشيف هند بريتانوى ،گرانت  ٥ ،مارچ .١٩١٧
 . 47اسناد محرمانۀ آرشيف هند بريتانوى  ،يادداشت  ٥مى .L/P&S/11/188 ، ١٩١٥
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شد» 48.حافک سيف اهلل خاان بااز هام مينويساد کاه مان از چنادين منباع شانيدم کاه محماود
طرزى اديتور اخبار سراج االخبار کابل توسط امير نتنها سرزنش و توبيخ شده است بلکه
جاازا واقعااى هاام ديااده اساات ،و يااک قساامت قاباال مالحظااۀ معاااش اش کااه از حکوماات
افغانستان براى ادامۀ زندگى خود ميگرفت قطاع شاده اسات و آن بخااطر لهجاۀ مخالفاناه
اش که در اخبار راجع به سياست دوستى بريتانيا اختيار نموده است .گفته شده که نائاب
السلطنه و معين السلطنه در زمينه به شفاعت او نزد امير پرداخته اند.
محمود طرزى به خاطر نگارش مقالۀ تحت عنوان «حى على الفالح» کاه درباار از نشار آن
جلوگيرى کرد ،ازطرف اميرحبيب اهلل خان توبيخ شد و خود امير درحاشيۀ مقالاۀ يادشاده
نوشت که «محمود بى وقت اذان داده است و مرغى که بى وقت اذان بدهد سرش از بريدن
است( . ».در قسمت ضمايم مقالۀ "حى على الفالح" را تا آخر خوانده ميتوانيد).
امان اهلل خان از ين مقاالت سراج االخبار با عالقمندى زيات مستفيد ميشد و ازدواجاش
با ملکه ثريا ،دختر محمود طرزى ،به او فرصت مناسبى را ميسر ميساخت تاا در خلاوت
خانوادگى راجع به اين نظريات و پروگرام هاى نشر شده ،بحث و گفتگو کنند.
همااين نظريااات و گفتگااو هااا حااس وطاان پرسااتى ،مااردم دوسااتى ،اسااتقالل طلبااى ،ترقااى
خااواهى و آزادمنشااى امااان اهلل خااان را تقوياات بخشاايد ،و بااراى او در قلااوب مشااروطه
خواهان و مبارزين اصالح طلب جايگاه خاصى را بدست آورد.
د .فعاليت سريع و وسيع طرفداران امان الله خان در مشرقى
طورى که قبالً هم ذکار شاده ،ساردار نصاراهلل خاان باراى ادعاايش بحياث جانشاين اميار از
حمايااات خاااوب گاااروپ ماااذهبى و سااانت گااارا ،بااارادران اماااان اهلل خاااان ،خاااانوادۀ متنفاااذ
مصاحبان ،خانوادۀ ناظر صافر محماد خاان ،حااجى عبادالرازق خاان انادر ،49ميرصااحب
 . 48اسناد محرمانۀ آرشيف هند بريتانوى  ،يادداشت  ٧نومبر .L/P&S/110/203 ، ١٩١٥
 . 49حاجى مال عبدالرازق خان اندړ تعليمات دينى اش را در هند بريتانوى باه پاياان رساانده ،ماال
امام دربار امير حبيب اهلل خان و رئيس مدرسۀ سلطانيۀ کابل بود ..براى مادتى معلام ساردار حياات
اهلل خان نيز بوده ،و در سفر هند او را همراهى کرد ..مطابق راپور هاى اساتخبارات هناد او در ساال
١٩٠۸م با  ١٥٠نفر از همراهانش ميخواست راهى جناگ باا انگلايس شاود ،کاه اميار حبياب اهلل خاان
مانعش شد .حاجى مال عبدالرازق خان مورد اعتماد زياد سردار نصراهلل خان بود و تمام ارتباطات
با سران قبايل سرحد از طريق او صورت ميگرفت  .او پس ازکشته شدن امير حبياب اهلل خاان باا دو
پسر اش عبدالرحيم خان و عبادالرب خاان از طرياق کاماه باه منطقاۀ مهمناد رفات  .چاون او از مادت
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جااان پاچاااى اسااالم پااور کناار ،و تعااداد کثياارى از اعضاااى خااانوادۀ ساالطنتى و درباريااان
ملکى و عسکرى که امير مقتول را در جالل اباد همراهى ميکردند ،برخوردار بود.
گرچه در جريان مجادله براى کسب قادرت باين نصاراهلل خاان و اماان اهلل خاان هرجاائى کاه
مخالفت با اخيرالذکر احساس شد عساکر محال از اوطرفادارى کردناد( ،ماثال در قطغان
والى ناظر محمد صفر خان را که براى نائب السلطنه بيعت نامه ترتيب کارده باود ،معازول
و محبوس به کابل فرستادند ،در ميمنه جنرال عبدالغفار خاان از طارف حامياان اماان اهلل
خااان گرفتااار شااد ،و اياان کااار بعااد هااا در هاارات و مزارشااريف نيااز تکاارار شااد ،ولااى رونااد
جرياناات سياساى در جااالل آبااد باود کااه در ساقوط سالطنت نصااراهلل خاان تااثير مسااتقيم
داشت  ،و درين زمينه ميتوان به آسانى نقش مهم تالش هاى ميرزماان خاان کنارى را ،کاه
در اولين لحظات کشته شدن امير حبيب اهلل خاان از زنادان شايرپور آزاد شاده باود ،درک
نمود.
از علت استعفاى سردار نصراهلل خان نيز روشن است که او مقاومت شاديد حامياان اماان
اهلل خان را درک و گويا بخاطر جلوگيرى از خونريزى از ادعايش گذشته و بيعت نامه اش
را به امان اهلل خان فرستاد.
در کتاب آقاى مجددى ميخوانيم که "جنرال نادر خان اسباب صرفنظر کردن امير نصراهلل
خان را از سلطنت افغانستان حرکت سريع طرفداران امير امان اهلل خان ميداند و ميگويد
کااه طرفااداران امااان اهلل خااان دربااين فرقااه هاااى عسااکرى داخاال شااده شاابنامه هااا توزيااع
مينمودند و عساکر را عليه دولت جالل آباد به شورش دعوت ميکردند .مجاددى اضاافه

طوالنى با قبايل سرحد سروکار داشته و از نفوذ زياد برخوردار بود ،لذا رفتانش باه منطقاۀ مهمناد
مخفى نمانده ،کمپاينى به طرفدارى نطراهلل خان تلقى شد .حاجى عبادالرازق خاان بعاد از رفاتن باه
منط قۀ صافى و کندهارى هاى مهمند ،خود را به حاجى صاحب ترنگزى رسانده و از آنجا نزد مالى
معاااروف بااااب ه باااه منطقاااه بااااجور رفااات  .حااااجى عبااادالرازق خاااان چناااد روز بعاااد ذريعاااۀ يکاااى از
خويشاوندانش فرمانى از امير جديد امان اهلل خان گرفت که در آن نوشته شده بود "از حضاور واال
بااه موجااب فرمااان هااذا شااما را خباار داده اماار فرمااوده ميشااود کااه بااه کمااال خاااطرجمعى تمااام عااازم
دارالساالطنه کاباال گرديااده شاارفيابى حضااور انااور واال را حاصاال ميداريااد" .او بعااد از مشااوره بااا
دوسااتانش تصااميم گرفاات نخساات پساارش حااافک عباادالرب را بااه کاباال بفرسااتد .بااه اساااس همااين
مشااوره ،بيعاات نامااه اش را توسااط عباادالرب و محمااد بشااير يکااى از مجاهاادين هناادى بااه کاباال
فرستاد .حاجى عبدالرزاق خان بعداز تماس باا غاازى اماان اهلل خاان بحياث رئايس تبليغاات قبايال
سرحدآزاد تعين شد.
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ميکند که شش ساعت بعد از اعالن سلطنت نصراهلل خان طرفداران امان اهلل خان به جالل
آباد رسيدند و مثل برق به هر طرف پراگنده شده فرمانهاى امان اهلل خان را توزيع نمودناد
و هم پول بين مردم توزيع نموده مردم را براى بيعت امان اهلل خان دعوت ميکردند".50
در بيوگرافى يا تاريخچۀ زندگى جنرال محمدنادر خان که تحت عناوان "ناادر افغاان" در
سال  ١٣١٠شمسى توسط برهاان الادين کشاککى انتشاار يافتاه ذکار شاده اسات کاه " ...از
يکطرف تماام ذرائاع خبررساانى افغانساتان زيار سانساور گرفتاه شاد ،و جمياع اعالنهااى
امارت نصراللهى و فرامين شاهى مشرقى از بين راه گرفتاه شاد ،و تماام معاابر و خطاوط
مواصااله را تحاات نظااارت شااديد عسااکرى گرفتنااد ،و از طاارف ديگاار ذريعااۀ اعالنهاااى
اشتعال آميز خودو تبليغات جمعيت هاى متعددۀ پروپاگندچى کاه بهار سامت و هار نقطاه
مخصوصاً در مشرقى بتعداد زياد ذريعۀ موتر ها اعزام  ،و در ظرف شاش سااعت باه فاتح
آباد مواصلت و از آنجا پياده شده  ...تا در القاى يک بلوا ،و برپاکردن يک آشوب قيامت
نما ،على الفاور اقادام نماينادو تماام هيئات معيات اميار نصاراهلل را تاروماار ،و عماياد و
اراکين سلطنت را گرفتار کنند .در اثر ايان تشابثات اساساى و اقادامات ماؤثرۀ حکومات
امانى نه تنها سلطنت نصراللهى سقوط ،بلکه يک هرج و مرج شاديدى سرتاسار مشارقى
را فراگرفت ،اشخاص معظام و اراکاين بازرگ حکومات ساراجيه ،کاه در آن ضامن خانادان
سردار يحيى خان و فاميل اميرنصراهلل خان و منسوبين و متعلقين سردار عنايت اهلل خان
معين السلطنه هم شامل بودند يکى بعد از ديگارى بنادى شاده محبوسااً بکابال فرساتاده
شدند."51
در مورد فعاليت طرفداران امان اهلل خان به يک نمونه از راپور وکيل انگليس ها در کابل
توجه کنيد .او مينويسد که "گفته ميشود سيد مختار پاچاى بټيکاو بخااطرى زنادانى
و به زنجير کشيده شد که براى حمايت از نصاراهلل خاان  ،اگار خواساته باشاد باا بارادرزاده
اش امير جديد بجنگد ،آمادگى پنج هزار جنگجوى قومى را اعالم کرده است."52
ميتوان خالصه کرد که محبوبيت شخصى ،اخالق نيکو ،برخورد رحيمانه باا مظلوماان و
ماامورين ملکاى و عساکرى ،روش ساخاوتمندانه باا مساتمندان و صاميميت بامشااروطه
خواهان براى امان اهلل خان حمايت رعيت را کمايى کرد .توام با کنتارول بار اردو و خزاناۀ

 . 50مجددى ،فضل غنى ( ،)١٩٩٧ص .٣٦
 . 51کشککى ،برهان الدين ( ،)١٣١٠صفغات .٩٥ – ٩۴
Oriental and India Office Collections, L/P&S/10/203 . 52
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دولاات در کاباال ،فعالياات سااريع و وساايع طرفااداران امااان اهلل خااان در مشاارقى بااود کااه
موجبات پيروزى اش را فراهم کارد .پياروزى ايکاه در آن "در جاالل آبااد ساپاه از باين خاود
يکنفر عسکر هراتى بناام غاالم رساول خاان را وکيال و قومانادان خاويش قراردادناد .ايان
قوماناادان جديااد عسااکرمحافک باااالى خزانااه و گاادام و جبااا خانااه و تمااام ادارات دولتااى
بگماشاات و خطبااه بنااام امياار امااان اهلل خااان بخوانااد ،بياارق شاااهى نائااب الساالطنه را از بااام
عمارت فرود آورد و نائب السلطنه را باا احتارام تحات نظار و حفاظات نگهداشات ،ساردار
محمد نادر خان سپه ساالر و خاندانش را با مرزا محماد حساين خاان مساتوفى الممالاک
محبوس و توسط قشون محافک بزير قوماندۀ شاه عليرضا خان کندکمشر بکابل فرستاد
و بيعت سپاه را توسط نمايندۀ خود بدربار کابل روانه کرد".53

انگليس هانميخواستند شهزاده امان الله خان جانشين امير شود
انگلاايس هااا تخاات نشااينى امااان اهلل خااان را منااافى مقاصااد خااود دانسااته نميخواسااتند
شهزاده امان اهلل خان که يکى از ملى گرايان ،آزادى خواهان و اصالح طلبان پر شور باود،
جانشين امير حبيب اهلل خان شود.
مااامورين انگلاايس حتااى از اواياال سااال  ١٩١٧راپااور هاااى در دساات داشااتند کااه از اوج
مبارزات ملى گرايان و نظريات و افکار آزادى خواهى و ضد استعمارى شهزاده اماان اهلل
خان ،محبوبيت رو به ازدياد و احتمال بقدرت رسايدن وى باا وجاودى کاه وليعهاد نباود و
فرزند سوم امير بود ،آگاهى کامل ميداد 54.اگرچه مرگ امير حبيب اهلل خان بصورت آناى
و غير مترقبه باود ،آنهاا ميدانساتند کاه ممکان قتال اميار نتيجاۀ ياک ناوع مباارزه طلباى
باشد .آنها پيشبينى ميکردند که در صورت تصادم بين نيرو هاى مال هاا و روحاانيون کاه
از نصراهلل خان طرفدارى ميکردندو ملى گرايان که از امان اهلل خان طرفادارى ميکردناد،
نصاارت و برتاارى را ملااى گرايااان حاصاال خواهنااد کاارد 55.انهااا بااه همااين دلياال برسااميت
شناختن نصراهلل خان بحيث امير جديد را به تعويق انداختند.

 . 53غبار ،مير غالم محمد ( )١٣٦٦ص .٧۴۴
 ،Adamec, L. W. (1967) . 54ص.١٠۸
 . 55آدمک ،لودويک ،دبليو ( ،)١٣٧٠ص .٦۴
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وقتى سردار نصراهلل خان يک روز بعد از شهادت امير حبيب اهلل خان سالطنت خاود را در
جالل آباد اعالن کرد و با نائب السلطنۀ هند بريتانوى بتماس شد .نائب السلطنه باه لنادن
اطالع داد « آرزوى ما ياک جانشاين ساالم و تاوأم باا صالح و رفيقاناه اسات  .اگار چاه اميار
قبلى مصمم به حفک توازن بود ،شايد اين معيار روز بروز تغير بخاورد .زيارا پلاۀ تارازو را
نميتوان يکسان نگهداشت .

رفاقت نصراهلل خان يقيناً براى ما گران تمام خواهد شد56».

چون انگليس ها قبالً از محبوبيت وامکاناات اعاالن جانشاينى اماان اهلل خاان اطالعااتى
داشتند ،لذا متوجه عواقاب رفاقات نصاراهلل خاان باوده ،برساميت شاناختن نصاراهلل خاان
بحيث اميار جدياد را باه تعوياق انداختاد  .بريتانياا باه هناد اطاالع داد کاه " در شناساائى
حکومت جديد عجله نکنيد تا آنکه نصراهلل خان خود را خوب مستقر سازد."57
وکيل انگليس ها که هنگام ترور امير حبياب اهلل خاان در جاالل آبااد باودحتى بعاد از آنکاه
تمام همراهان امير مقتول باه کابال برگشاتند ،باه کابال برنگشات و مشاغول فعاليات هااى
تخريبى بود .او خود در گزارش دو هفتۀ اول مااه اپريال خاود نوشات " :قبال از آنکاه جاالل
آباد را ترک کنم يک مراسلۀ دوستانه باا الفااظ ظريفاناه از محماود طارزى گارفتم کاه آنارا
بنام "ناظر خارجه" يعنى وزير خارجه امضأ نموده بود .وى ضمن آنکه من را از تقاررش باه
اياان مقااام مطلااع ميساااخت اظهااار آرزومناادى کاارده بااود کااه هرچااه زودتاار بااه کاباال برسام".
حافک سيف اهلل خان که ،بتاريخ  ٣اپريل جالل آباد را ترک گفته و بعد از مادت شاش ()٦
روز (مسااافتى را کااه حااد اکثاار بايااد در دو روز طااى ميکاارد) ،بتاااريخ  ٩اپرياال بااه کاباال
رساايد ،در همااان راپااور ادامااه ميدهااد کااه "ماان در راه کاباال مکتااوبى از امياار بااه امضاااى
خودش گرفتم که در آن پرسيده بود چرا بعد از آنکاه تماام همرکاباان اميار مقتاول از جاالل
آباد برگشته اند ،من  ،که آخارين نفار هساتم ،باه کابال برنگشاته ام  .او گفتاه باود کاه باياد
بزودترين فرصت بطرف کابل حرکت کنم."58
روزنامااۀ تااايمز درشاامارۀ مااؤرا چهااارم مااارچ  ١٩١٩تحاات عنااوان "معماااى افغانسااتان"
نوشت :
The Mystery of Afghanistan

 . 56همانجا
 . 57همانجا
 . 58اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس L/P&S/10/203
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The India Office has issued a new and rather clumsy statement
about the Kabul succession, which begins with a recital of minor
facts and ends with the surprising suggestion that Nasrullah Khan,
brother of the murdered Habibullah , is not the new Ameer after all.
……According to the India Office, however, the people of Kabul
declined to recognize Nasrullah’s succession, and Amanullah Khan,
who is the third son of Habibullah, declared himself Ameer in the
capital. Thereupon, we are told, Nasrullah made submission to
Amanullah. Until further information is forthcoming, it will be
advisable not to assume that the succession has been finally
decided.
روزنامااۀ تااايمز درشاامارۀ مااؤرا چهااارم مااارچ  ١٩١٩تحاات عنااوان "معماااى افغانسااتان"
نوشت :
" در يک اعالميۀ جدياد و نسابتاً باد ترکياب دفتار هناد راجاع باه جانشاينى کابال ،کاه باا
قرائاات حقااايق جزئااى آغاااز ميشااد ،بصااورت تعجااب آور ى بااا اياان اشاااره پايااان يافاات کااه
نصااراهلل خااان باارادر امياار مقتااول حبيااب اهلل ديگاار امياار جديااد نيساات .. .دفتاار هنااد اظهااار
ميدارد که مردم کابل جانشينى نصراهلل را رد نموده ،و امان اهلل خان که سومين پسر امير
ميباشد ،در پايتخت خود را امير اعالن کرده است  .بعد از آن بما گفته شد که نصراهلل باه
امان اهلل تسليم شده است .توصايه ميشاود کاه تاا معلوماات بعادى نباياد تصاور کارد کاه
قضيۀ جانشينى بصورت قطعى فيصله شده است".
يااک نمونااۀ ديگاار از تخريبااات را در يااک راپااور ديگاار وکياال انگلاايس هااا ميخااوانيم کااه
ميگويد " :هر صبح اعالنات و پوساتر هااى کاه اماان اهلل را بحياث دروغگاوى و دسيساه
کار تقبيح ميکند ،در بازار ها و بارک ها نمايان ميشوند .عاملين نصراهلل خاان و عنايات
اهلل خان  ،که محبوس اند ،هم شايعات ضد امان اهلل را پخش ميکنند."59
وقتى پيش بينى انگليس ها درست ثابت شد و جناح محافظاه کاار و سانت گارا باه رهبارى
سردار نصراهلل خان به شکست مواجه شد ،دولت انگليس سعى ورزيد که سردار نصراهلل
خان و يا سردار عنايت اهلل خان کمک آنها را قبول نموده به هند بريتانوى پناهناده شاوند.
انگليس ها از قديم کوشيده بودند فرد يا افاراد مخاالف از فاميال سالطنتى را باا خاود باه

 . 59اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس L/P&S/20/B289
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حيث گروگان يا پناهندۀ سياسى نگهداشته باشند تا در صورت عادم اطاعات و سرکشاى
امير کابل از آن به حيث مدعى تخت وتاج استفاده نمايند.60
با مجبور شدن سردار نصراهلل خان به کناره گيرى  ،انگليس ها تخت نشينى امان اهلل خان
را مخالف مقاصد خود دانستند ،ودر صدد بهانۀ شدندتا افغانستان را مورد حمله قارار
دهنااد ،و بااه همااين جهاات قااواى نظااامى خااود را در ايالاات ساارحدى شاامال غربااى بساايج
ساختند .61آنها همچنان با زيرپا گذاشتن موازين و پروتوکول هاا باه ناماۀ  ٣ماارچ ١٩١٩
امان اهلل خان تا  ١٥اپريل جواب ندادند .چيلمسفورد درين مکتوب  ١٥اپريل هام تنهاا از
ضايعۀ بزرگ قتل فرمانروا صحبت نموده ،ازينکه امان اهلل خان از انتخابش بحياث اميار
جديد به او اطالع داده اظهار امتنان نمود ،ولى در رابطه با تقاضاى استقالل هيت ذکرى
نکرد.
امااان اهلل خااان بااراى آزمااايش ذهنياات حکوماات بريتانيااا در هنااد نمايناادۀ سياسااى خااود
"عبدالرحمن خان" را براى اشغال وظيفۀ سياسى اش به هند اعزام داشت ،وقتاى او خاود
را بحيث نمايندۀ سياسى امير امان اهلل خان به کمشنر عمومى ايالت شمال غرباى معرفاى
کرد ،روز کيپل از او پرسيد که "کدام امير؟" و به اين وسيله وانمود ساخت کاه حکومات
او هنوز امير را به رساميت نميشناساد .62حتاى باه تااريخ ششام مااه ماى ساال  ١٩١٩وقتاى
سکرتر امور هند دولت بريتانيا پيغام پادشااه آنکشاور عناوانى اماان اهلل خاان را باه نائاب
السلطنۀ هند بريتاانوى فرساتاد ،در اخيار آن پيغاام نوشات کاه ايان ساند باياد اماان اهلل را
بحيث امير ،نه اينکه اعليحضرت خطاب کند .63توجه کنيد به متن تلگرام :
"Telegram P., dated the 6th (received 8th) May 1919
From – His Majesty’s Secretary of State of India, London

 . 60کاکا خيل ،سيد بهادر شاه ظفر ( )١٩٦٥ص .۸٣٧
 . 61کاکا خيل ،سيد بهادر شاه ظفر ( )١٩٦٥ص.۸٣۸
 . 62آدمک ،لودويک ،دبليو ( ،)١٣٧٠ص .٧٠
 . 63اسااناد محرماناۀ اسااتخبارات انگلاايس ،تلگاارام محرماناۀ مااؤرا ٦مااى  ،بخااش اول مراسااالت
 ،١٩١٩مربوط به جناگ ساوم افغاان و انگلايس .ساند شاماره  ،٧١شامارۀ مسلسال  ١۴٣مرباوط باه
دوسيۀ پيروزى افغانها.
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To—His Excellency the Viceroy (Foreign and Political Department),
Simla
Afghanistan. Please communicate to Amanullah from His Majesty
the King the following message:-Begins. The tragic news of death
of your father, the late Amir Habibullah Khan, filled me with
unfeigned sorrow. The late Amir was regarded by me as a true
friend and I deeply deplore his untimely death. I desire to convey to
you my sincere condolences on irreparable loss which you and your
country have sustained. Ends.
Document should be addressed to Amanullah as Amir but not as
“His Majesty”. You will use your discretion, in view of latest
developments, as to whether message should be delivered.
Serial No. 143 in Afghan Succession file, this refers to your
"telegram of the 16th April

"تلگرام پى مؤرا  ٦ماه مى (دريافت  ۸مى) ١٩١٩
از :

وزير امور هند اعليحضرت  ،لندن

به :

جاللتماب نائب السلطنه (امور خارجه و شعبۀ سياسى) ،شيمله

لطفاً پيام آتى اعليحضرت پادشاه را باه اماان اهلل مخاابره کنياد " :آغااز پياام—خبار مارگ
پدر شما ،امير حبيب اهلل خان فقيد ،بادون تصانع مان را متااثر سااخت  .مان باه اميار فقياد
بحيث يک دوست حقيقى نگريسته ،و مارگ نابهنگاام ايشاان بارايم شادياً رقات آور باود.
ميخواهم در رابطه با اين خسارۀ جبران ناپذيرى که شما و کشور شما متحمال شاده اياد،
براى شما مراتب تسليت خود را ابراز دارم—.ختم پيام.
اين سند بايد امان اهلل را بحيث امير ،نه اينکه اعليحضرت خطاب کند .شما باا مالحظاۀ
انکشافات اخير در رساندن اين پيام از بصيرت خود استفاده خواهيد نمود.
شمارۀ مسلسال  ١۴٣در دوسايۀ جانشاينى افغانساتان ،باه جاواب تلگارام ماؤرا  ١٦اپريال
شما".
انگليس ها به تعقيب آن دست به پروپاگناد و دساايس وسايعى علياه غاازى اماان اهلل خاان
زدند که درقسمت هاى بعدى ذکر خواهد شد.
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فصل دوم
اعالن استقالل و جنگ سوم افغان انگليس

«وقتى که ملت بزرگ من تاج شاهى را بر سر من نهاد ،من عهاد بساتم کاه
بايستى دولت افغانستان مانند ساير قدرت هاى مستقل جهان در داخل
و خااارج کشااور آزاد و مسااتقل باشااد .ملاات افغانسااتان درداخاال کشااور
آزادى کاماال داشااته از هرگونااه تجاااوزو ظلاام مصاائون و مااردم فقااط بايااد
مطيع قانون باشندو بس .کار اجبارى و بيگاردر تماام رشاته هاا ممناوع و
ملغى است  .حکومت ما در افغانستان اصالحاتى خواهد نماود کاه ملات
و مملکت ما بتواند در بين ملل متمدن جهان جااى مناساب مقاام خاود را
حاصل نمايد .من در اجراآت امورکشاور مشاورت را باه حکام و شااور هام
فى االمر رهبرقرارخواهم داد".

اعالميۀ تاريخى  ٢۸فبرورى
غازى امان اهلل خان
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استرداد استقالل عمده ترين مرام مشروطه خواهان
عمده ترين هدف جنابش مشاروطه خاواهى ،اساترداد اساتقالل افغانساتان باود  .لاذا ،از
جملۀ اولين اقدامات امان اهلل خان بعد از اعالم سلطنت در  ٢٣فبرورى ،اعالم اساتقالل
کامل خارجى و داخلاى افغانساتان باود .او بعاد از کساب حمايات و تائياد قاواى نظاامى،
خطابااۀ در محضاار بزرگااان شااهر کاباال ايااراد نمااود ،کااه مهمتاارين نقاااط آن عبااارت بااود از
حصول استقالل افغانستان ،محاکمۀ مجرمين قتل امير ،حکومت به اساس قاانون ،لغاو
کااار اجبااارى ،و فرسااتادن کمااک مااادى و معنااوى بااه مساالمانان خيااوه و بخااارا و تائيااد از
خالفت عثمانى.64

 .3اعالن تاريخى استقالل خارجى کشور و آزادى هاى فردى
امان اهلل خان يک روز بعد ،به تاريخ  ٢۴فبرورى  ،١٩١٩که ماردم کابال و قشاون پايتخات
در ميدان مرادخانى اجتماع بزرگ نموده بودند ،سواره و تنها ،در حاليکه شمشير برهنه
در کمر آويخته باود ،در باين جمعيات داخال ميشاود و طاى نطاق مشاهور و تااريخى خاود

 . 64مجددى ،فضل غنى ( ،)١٩٩٧ص .٣٩
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اساااتقالل خاااارجى افغانساااتان وآزادى فاااردى را در داخااال کشاااور اعاااالن ميکناااد ،و از
مساوات وبارادرى و برابارى ،آزادى ملات و تاامين عادالت و صاداقت دولات جدياد حارف
ميزد .او ميگويد :
« من اين لبااس ساربازى را از بادن خاود بيارون نميکانم تاکاه لبااس اساتقالل را باراى شاما
تهياه نساازم .مان اياان شمشاير را در نياام در نمااى گاذارم تاا غاصااب حقاوق شاما باارادران و
محبان را بجاى خاودش ننشاانم  .. .باه عماوم اهاالى افغانساتان خاطرنشاان و باه سااير دول
عالم ازين سااعت اعاالن مينماايم کاه افغانساتان در هماه اماور و شائون داخلاى و خاارجى
خود يک کشور آزاد و مستقل مطلق است و آنکه اين معنى قبول نادارد ،ايناک ميادان و
شمشير...اين شمشير کشيدۀ خود را در نيام نميکنم تا ارادۀ قطعى و عزم بالجزم تحصيل
شرف و ناموس ملى برما ميسر نگردد و استقالل اين ملت بدست نيايد».65
به استناد يااد داشات هاا و منادرجات تااريخ دورۀ امانياۀ شاادروان وکيلاى پاوپلزايى ،در
اولاين اشااتهار يااا اعااالن سالطنت غااازى امااان اهلل شاااه ،کاه مسااودۀ آن را خااود شاااه غااازى
تحرير و در هفتۀ اول جلوس خصوصى آن سر قهرمان آزادى به تعداد دونيم هزار قطعه در
مطبعۀ حروفى ماشين خانۀ کابل طبع شده است ،و شادروان وکيلى آنرا اولين سند معتبر
رسمى اطالق و ابالغ افغانستان مستقل در داخل و خارج کشور ميخواند ،آمده است که
:
« بر همه شما رعاياى صادقه و ملت نجيبه خود اين را اعالن و بشارت ميدهم کاه مان تااج
سلطنت اسالميۀ افغانيه را بنام استقالل و حاکميت آزادانه داخلى و خارجى افغانساتان
بسر نهاده ام ...اى ملت و قوم نجيب من! دولت افغانستان هر وقت آزاد و مستقل باوده و
خواهااد بااود و ماان بهمااين نااام مقاادس حکمرانااى آناارا قبااول کاارده و بشااما بشااارت دادن را
ضرورى دانستم که شما قوم و ملت آزاد و مستقل هستيد کاه حاق حمايات و نگراناى هايت
کدام دولت خارج بر شما نيست».66
امان اهلل خان همچنان به تاريخ  ٢۸فبرورى درمراسم رسمى دستار بنادى ياا تاجپوشاى در
مسااجد جااامع عياادگاه ،کااه بااه نمايناادگى وتائيااد قشاار روحانياات متنفااذ توسااط حضاارت
صاحب شوربازار (فضل محمد مجددى بعداً ملقب به شمس المشايخ) انجام ماى ياباد،

 . 65وکيلى پوپلزائى ،عزيزالدين ( ،)١٣٦۸ص .۸
 . 66وکيلى پوپلزائى ،عزيزالدين ( ،)١٣٦۸صفحات .٢۴-٢١
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در پهلاااوى اساااتقالل سياساااى (داخلاااى و خاااارجى) وآزادى کامااال ماااردم ،از ضااارورت
مصئونيت فردى ،الغاى کاراجبارى و بيگارى نيز ياد آور شده به صداى بلند ،خطااب باه
مردم ميگويد :
«ملت با وقار! عسکر دلير! درحاليکه ملت بزرگ من تاج سلطنت را بسار مان نهااده ،مان
به آواز بلند اعالن ميکنم که باه آن شارط تااج و تخات را ميپاذيرم کاه شاما باا انديشاه هاا و
افکار من همکارى کنيد .من درين باره با شما صحبت کرده ام ودرين جا باه ذکار مختصار
آن ميپردازم  :اوال حکومت افغانستان بايد از نگاه داخلى و خارجى مستقل و آزاد باشد.
يعنى از تمام آن حقوقى که حکومت قادرت هااى مساتقل دارناد ،افغانساتان نياز از هماان
حقوق بهره مند گردد .ثانيا شما بايد با من همدست شده انتقام قتل غير قانونى پدر فقيد
شهيد ،مرا که پدر معنوى تمام شما ميباشد ،بگيريد .ثالثاا ملات باياد آزاد باشاد ،يعناى
يک فرد محکوم فرد ديگر نبوده و کسى بر کسى ظلم نکند .البته اطاعت از قانون مقدس
محمدى (ص) و قوانين ملکى و نظامى بايد بديدۀ احترام نگريسته شود .من تاج شاما را
بدون اين شرايط نخواهم پذيرفت ...
اى ملت! در حال حاضر اصول بيگارى را در مملکات ملغاى قارار دادم  .ازيان باه بعاد کاار
اجبارى بر کسى تحميل نخواهد شد و هيچکس نخواهد توانست شما را بزور بکار سرک
سازى ،کار هاى امور عامه و قطع درختان و غيره وادار ساازد .باه ياارى و مرحمات ايازدى
حکومت عاليۀ شما چنان اصالحاتى را که براى حکومت و ملات ساودمند و مفياد باشاد،
تجويز خواهد کرد ،تا شايد ملت و حکومت افغانستان شهرت و نام ونشانى دربين جهان
متماادن کسااب نمايااد و موقااف و موقعياات مناسااب خااود را همرديااف قاادرت هاااى متماادن
جهان احراز کند».67

تقاضاى استقالل کامل و لغو معاهدات قبلى
طااورى کااه ذکاار شااد ،عمااده تاارين ماارام جناابش مشااروطه خااواهى ،اسااترداد اسااتقالل
افغانساتان باود .اماان اهلل خااان کاه در اوج مباارزات اسااتقالل طلباناه و مشاروطه خااواهى
ايکه مانعاۀ بازرگ يعناى اميرحبياب اهلل خاان رااز سار راه برداشاته و امکاان تحقاق آزادى
کامل افغانستان از يوغ اسارت امپراتاورى انگلايس را مهياا سااخته باود ،آگاهاناه و از
همان روز نخست اعالن سلطنت خود ،طالب استقالل و آزادى کامال افغانساتان باود  .او

 . 67وکيلى پوپلزائى ،عزيزالدين ( ،)١٣٦۸صفحات .٢۸-٢٧
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که احساسات شديد آزادى طلبى و ضداستعمارى اش از آغاز جنگ جهانى اول از کساى
پوشيده نبود ،و از داعياۀ مليگراياان و آزادى طلباان و تاالش هااى هئيات ترکاى -آلماانى
بااراى اسااتقالل هناادنيز آشااکارا حماياات ميکاارد ،مصاامم بااود اسااتقالل کشاور را ،چااه از
طريق صلح و مذاکره و يا زور و جنگ ،حاصل کند.
انگليس ها قبال با آگاهى از وضع دربار امير حبيب اهلل خان ميدانستند که يا نصراهلل خان
و يا امان اهلل خاان ،کاه هاردوى شاان مخاالفين سرساخت انگلايس بودناد ،بقادرت خواهاد
رسيد .آنها خصوصابعد از آنکه وليعهد مورد حمايت شان ،سردار عنايت اهلل خاان ،هام
از ادعاى سلطنت گذشت ،در صدد برآمدند تاا شاخص ساومى را باراى حفاک مناافع شاان
بقدرت برسانند.
آنها هنوز به امير نصراهلل خان ،که در نامه اش خواهشمند حفک و اداماۀ رواباط دوساتانه
با انگليس بود ،جوابى نداده بودند که راپور هاى مبنى بر کشمکش هاى داخال درباار،
استعفاى امير نصراهلل خان از سلطنت و بيعتش به امير امان اهلل خان را بدست آوردند.
امااان اهلل خااان هاام بتاااريخ  ٣مااارچ  ١٩١٩بااه الرد چلمساافورد

Lord Chelmsford

وايسراى هند بريتانوى از قتل پادر ،خلاع شادن غاصابين و انتخااب خاودش بحياث اميار
افغانستان اطالع داد .اين مکتوب به مقاصد وسياست آيندۀ امان اهلل خان و تصاميم او
مبنى بر استرداد استقالل کامل افغانستان و لغو معاهدات پدرش نيز اشااراتى داشات :
«  ...نبايد بر آن رفيق ما پوشيده بماند که حکومت مستقل و آزاد افغانستان خود را آماده ميداند
که در هر وقت و هر موسم با در نظر داشتن ايجابات دوستى و امثالهم قرارداد ها و معاهاداتى را
با حکومت نيرومند انگلستان عقد نمايد که در راه منافع تجارتى براى حکومت ما و حکومت شاما

مفيد و سودمند باشد».68
چندى بعد حافک سيف اهلل خان ،وکيل بريتانيا در کابل ،هام باه هناد اطاالع داد کاه اماان
اهلل خان بتاريخ  ١٣ماه اپريل در دربار اعالن کرد که :
« ...ماان خااودم و مملکاات خااودم رااز لحاااظ داخلااى و خااارجى کااامال آزاد و مسااتقل اعااالن
کاارده ام  .بعااد ازياان مملکاات ماان ماننااد سااائر دول و قاادرت هاااى جهااان آزاد اساات .بااه هاايت
نيروى خارجى باندازۀ يک سر ماو اجاازه داده نخواهاد شاد کاه در اماور داخلاى و خاارجى

 . 68اسنادمحرمانۀ مربوط به سرحدشعبۀ خارجه ،پراگراف  ٩۸شماره هااى  ،١٥۸-١جاون ،١٩١٩
آرشيف استخبارات هند بريتانوى .
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افغانستان مداخله کند و اگر کسى به چنين امرى اقدام نماياد گاردنش را باه ايان شمشاير
خواهم زد».
بعد از آن  ،امان اهلل خان روى خود را به طرف وکيال بريتانياا گشاتانده گفات  :اى سافير!
آنچه من گفتم شما فهميديد؟ وکيل بريتانيا جواب داد  :بلى فهميدم .

چشم پوشى انگليس ها و مسئوليت آغاز جنگ
دولت انگلستان بعاد از اعاالم اساتقالل افغانساتان و لغاو معاهادات قبلاى بمقابال ياک
عماال انجااام شااده قاارار گرفتااه  ،و در رابطااه بااا قبااول کااردن و يااا رد کااردن آن بااا مشااکالت
جديدى مواجه شد .انگليس ها ازينکه استقالل افغانستان را بحيث ياک حقيقات مسالم
بپذيرند و يا رد کنند ،متحير بودند .هند بريتانوى براى اعتراض به موقاف اميار جدياد
هااايت دليلاااى نداشااات و نميتوانسااات تحااات شااارايط موجاااود تقاضااااى او را باااراى عقاااد
معاهدات جديد باين دو ملات خودمختاار رد کناد  .حکومات بريتانياا از مادت هاا اصارار
ميورزيدکه معاهدات افغان و انگلايس تعهداتيسات کاه باا شاخص اميار عقاد شاده ،لاذا
درين فرصت برايشان دشاوار باود از تقاضااى اماان اهلل خاان باراى عقاد معاهادۀ جدياد باا
افغانسااتان  ،ممانعاات و جلااوگيرى نمايااد .بااه عقياادۀ اکثرياات در وزارت خارجااۀ هنااد
بريتانوى ،با اعالم استقالل افغانستان  ،عمر قرار داد قبلى  ،چه شخصى و يا ملى باوده
باشد ،به پايان رسيده بود.69
امابا گذشت يک ماه هم انگليس ها جواب مکتوب امان اهلل خاان را ندادناد .آنهاا معتقاد
بودند که جواب قطعى به امان اهلل خان به معنى شناختن امان اهلل خان بحيث يک پادشااه
مستقل بوده و اين کاار باراى پاليساى بريتانياا در شارق ياک شکسات بازرگ خواهاد باود.
عواملى چاون وارخطاائى بريتانياا از تعاداد زيااد مسالمانان ( ٪۴٠نفاوس هناد) و سائوال
ادامۀ وفادارى شان در اردوى حکومت هند بريتانوى  ،اطالع امان اهلل خاان از اوضااع ناا
هنجار داخلى هند ،قلت مواد غذائى و اشيا به علت جنگ جهانى اول ،انفالسيون شديد
( ٪٩٣ازدياااد در قاايم مااواد خااوراکى و  ٪١٩٠در مااواد وارداتااى) ،و نقااش احتمااالى شاااه
مخلااوع "امياار يعقااوب خااان" کااه از ماادت چهاال ( )۴٠سااال در هنااد در تبعيااد بساار ميبااردو

 . 69اسنادمحرمانۀ مربوط به سرحدشعبۀ خارجه ،پاراگراف  ،٧١٢شاماره هااى  ،۸٠٦-٧٠٥اکتاوبر
 ،١٩٢٠آرشيف استخبارات هند بريتانوى
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احتماالً خواب چانس بدست آوردن دوباارۀ تخات کابال را ميدياد ،هام دريان دودلاى نقاش
داشتند.70
اقبااال عليشاااه در رابطااه بااا تاااخير در قبااول کااردن تقاضاااى امااان اهلل خااان بااراى شناسااائى
اسااتقالل کاماال افغانسااتان مينويسااد71

کاااه بعااد از دريافاات مکتااوب امياار ،در مقااار

فرماندهى حکومت هند بريتانوى دو نظر بوجود آمد .يک بخش معتقاد بودناد کاه چاون
لحاان مکتااوب دوسااتانه اساات ،لااذا بااراى طفااره رفااتن از مفهااوم آن بايساات بااه همااان لحاان
دوستانه يک جواب مناسب فرستاد .اما گروپ ديگر اصرار داشت که امير به مثابه يک
پادشاه خودمختار به صاراحت از جماالت و عبااراتى اساتفاده نماوده اسات کاه مقصادش
برچيدن نظارت بريتانيا از امور کابل است  .انگليس ها به گماان اينکاه جاواب دادن زود
به مکتوب معنى برساميت شاناختن اماان اهلل خاان بحياث ياک پادشااه مساتقل را خواهاد
داشت ،به امير نه تنها جواب مکتوبش را ندادند ،بلکه کابل حتاى اطميناان رسايدن آنارا
نيز نگرفت .
اقبااال عليشاااه مدعيساات کااه درياان رابطااه بااا اشااخاص مهمااى چااون اياادوين مونتيااگ
 Edwin Montagueوزير امور داخله باراى هناد و هميلتاون گرنات Hamilton Grant
وزير قبلى امور خارجه در شيمله بحث نموده و هردو نفر باه يکساان از خساارۀ ناسانجيده
شدۀ اظهار ندامت کردند که به اثر جواب ندادن به مکتوب کامال دوستانۀ اماان اهلل خاان
 ،به مناسبات آيندۀ کشور وارد شاد .او اداماه ميدهاد کاه حسان نيات معماول هام ايجااب
ميکند تا جواب حتى يک مکتوب بى اهميت را هم داد ،چه رسد به مکتوب رسامى ياک
همسااايۀ دوساات کااه در سااال  ١٩١٩تمااام ملاات افغااان از او پشااتيبانى ميکاارد .اونتيجااه
ميگيرد که با اطمينان ميتوان گفت که اگر به تقاضاى امان اهلل خان جواب دوساتانه داده
ميشد ،از جنگ سوم افغان و انگليس جلوگيرى بعمل مى آمد.
اغماض و تسليم نشدن مقامات انگليسى به خواسته هاى مردم افغانستان امان اهلل خان
را مجبور ساخت ،راه جناگ را اختياار کناد ،و مسائوليت ايان جناگ بادوش انگلايس هاا
ميباشد .امان اهلل خاان بعاد از آنکاه نائاب السالطنۀ بريتانياا در مکتاوب ماؤرا  ١٥اپريال
 ١٩١٩از شهادت امير اظهار تاثر کرد ولى پيرامون انعقاد عهد نامه هاى جدياد و مساالۀ
برسااميت شااناختن اسااتقالل افغانسااتان تماااس نگرفاات ،بااراى جنااگ آمااادگى همااه جانبااه
 . 70زمانى ،عبدالرحمن ( ،)٢٠٠٧ص ۸٥
 Shah, Ikbal. Ali. (2004) . 71صفحات .١٠٢ – ١٠١
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گرفت و به آرامى  ،امر تجهياز ساپاه و سافربرى باه اساتقامت سارحدات هناد بريتاانوى را
صادر نمود .امان اهلل خان همچنان به روحانيون هدايت داد تا در راه جهاد همکاارى کنناد
و درعين وقت به مسلح کردن لشکر هاى قومى و ملى پرداخت .

اقدامات مستقل و آزاد سياسى دولت جديد
دولاات افغانسااتان بااه تعقيااب نامااۀ سااوم مااارچ کااه در آن بااراى عقااد يااک معاهاادۀ جديااد
باسااس حقااوق مسااوى آمااادگى نشاان داده شااده بااود ،بادون آنکااه منتظار جااواب بمانااد،
عمااال سياساات آزاد و مسااتقالنۀ خااود را در پاايش گرفاات  .يکااى ازياان اقاادامات در راه
تاسيس يک دولت کامال مستقل ،ايجاد شعبۀ امور خاارجى و در راس آن محماود طارزى
بحيث وزير خارجه بود .امير اماان اهلل خاان توساط فرماانى باه تااريخ ياازدهم (  ) ١١ماارچ
 ١٩١٩بااه نمايناادۀ افغااان (آماار پسااته خانااۀ افغااان) در پشاااور اطااالع و هاادايت داد کااه
مطبوعات هند را از جلوس اماان اهلل خاان باه سالطنت توساط ياک اعالمياۀ رسامى مطلاع
سازد « :حکومت افغانستان از نگاه داخلى و خارجى مستقل و آزادخواهد باود .يعناى از
تمام حقوقى که حکومت هاى قدرت هاى مستقل دارند ،افغانستان نيز بهاره مندخواهاد
بود72».

محمود طرزى هم به تاريخ  ٢٩مارچ به حکومت هند بريتانوى اطاالع داد کاه منبعاد تماام
ارتباطات بين حکومتين هناد بريتاانوى و افغانساتان از طرياق او صاورت خواهاد يافات .
او بدين وسيله تعامل ساابق را کاه در آن ارتبااط باين اميار و نائاب السالطنه ياا وايسارا ى
ميبود ،از بين برد 73 .در ادوار امير عبدالرحمن خان و امير حبيب اهلل خان ،حکومت هناد
بريتااانوى هميشااه اصاارار ميورزيااد کااه پيمااان و موافقاات شااان بااا زمامااداران افغااان يااک
رابطۀ شخصى بوده مربوط به سلسلۀ مراتاب نميباشاد  .اماان اهلل خاان باا قطاع کاردن ايان
رابطه بريتانيا را مجبور ساخت در قبولى و يا رد آن تصميم بگيرد .

 . 72اسنادمحرمانۀ مربوط به سرحدشاعبۀ خارجاه ،پااراگراف  ،٧١١شاماره هااى  ،۸٠٦-٧٠٥اکتاوبر
 ،١٩٢٠آرشيف استخبارات هند بريتانوى.
 . 73همانجا ،پاراگراف . ٧١٣
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دولت جديد افغانستان همچنان براى اثبات ادعاى استقالل خاود مکااتيبى را باه کشاور
هاااى ديگاار جهااان بشاامول جاپااان ،ترکيااه ،ايااران ،فرانسااه و اضااالع متحاادۀ امريکااا هاام
فرستاد و در آن استقالل کشور را اعالم نمود .دو مکتوب هم به اتحااد جمااهير شاوروى
ارسااال شااد .يکااى از طاارف محمااود طاارزى بااه وزياار خارجااۀ شااوروى کااه در آن آمااادگى
افغانستان براى تاسيس روابط دايمى دوستانه اظهار شده بود ،و دومى از امير به لنين
 .دولت شوروى هم توسط اعالميه ئى به تااريخ  ٢٧ماارچ  ١٩١٩باه حياث نخساتين دولات
جهان استقالل افغانستان را برسميت شناخت .

 .4نامۀ ارسالى موالنا عبيداهلل سندهى
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حافک سيف اهلل خان وکيل انگليس ها در کابل به تاريخ  ١٥اپريل باه هناد بريتاانوى راجاع
به تقرر محمد ولى خان بحيث اولين نماينادۀ افغانساتان باه بخاارا اطاالع داده نوشات کاه
در حلقااات بااا خباار گفتااه ميشااود کااه عباادالعزيز خااان نمايناادۀ افغااانى کااه از هنااد احضااار
گرديده شايد بحيث اولين نماينده به ايران فرستاده شود.
امان اهلل خان همچنان با رهبران ملى گراى هند همکارى نزدياک داشات  .مکااتيبى را کاه
بين محمود طرزى و ميرزا غالم حيدر خان رئايس پساته خاناۀ افغاان در پشااور ،74و باين
محمااود طاارزى و سااردارعبدالرحمن (يکااى از مشااروطه خواهااان قااديم) نمايناادۀ امااان اهلل
خان در هند تبادله شاده و توساط انگلايس هاا کشاف شاده باود ،همکاارى افغاان هاا را باا
مليگرايااان هنااد (کااه انگلاايس هااا آنااانرا آشااوبگران هناادى مااى خوانااد) نشااان ميااداد .در
خالصۀ يکى از مکاتيب ميرزا غالم حيدر خاان باه غاازى اماان اهلل خاان کاه بتااريخ  ٧ماى
نوشته شده بود ميخوانيم که  " :چون تمام مراسالت من عليه حکومت بريتانيا ميباشند،
ماان بااا شاانيدن خباار بازرسااى پوسااته خانااه ،اماار مقاوماات مساالحانه را صااادر کااردم  .اگاار
ضرورت شد ،من در شهر پشاور جهاد را آغاز خواهم نمود .با شانيدن ايان ،حادود هشات
هزار ( )۸٠٠٠نفر پشاورى ،هم هندو و مسلمان ،به کمک من آمدند .آنشب دوهازار ()٢٠٠٠
نفر از قراى خارج شهر پيشنهاد کمک کردند .من به آنها گفتم که در وقتش آنها را دعوت
خواهم نمود .گروه نظامى سکها ها به هندو ها اطمينان داده اند که باه مسالمانان باه ديادۀ
برادر مينگرند ،و بر آن ها فير نخواهندکرد."75
يااک راپااور ديگاار محرمانااۀ انگلاايس هااا خالصااۀ مکتااوب غااازى امااان اهلل خااان بااه حاااجى
صاحب ترنگزى را چنين نقال ميکارد  " :باه خداوناد دعاا ميکنايم کاه در راه جهااد اساتوار

 . 74ميرزا غالم حيادر خاان وردکاى پسار غاالم رضاا خاان و بارادر ميارزا غاالم محماد خاان وردکاى
(وزير تجارت دورۀ امانى) از سال  ١٩٠٣تا  ١٩١٩امر پسته خانۀ افغان در پشاور ويکى از پانج نفار
وکالى امير افغانستان در دوران سلطنت امير حبيب اهلل خان در هند بريتانوى بود .وى در ماه مى
( ١٩١٩دوران جنگ سوم افغان و انگليس) بخاطر فعاليت هاى ضد انگليسى بازداشات و باه برماا
تبعيد شد .چهار وکيل ديگر عبارت بودند از کرنيل حااجى شااه بياگ خاان نماينادۀ اميار در هناد،
کرنيل غالم رسول خان وکيل التجار امير در بمبى ،دوست محمد خان وکيل التجار در کراچى ،و
ناظر محمد علم خان در راولپندى  .مطابق به راپور هااى اساتخبارات انگلايس از جملاۀ هماۀ اينهاا
ميرزا غالم حيدر خان و ناظر محمد علم خان خيلى فعال ،پر انرژى و وفادار به افغانستان بودند.
IOL, L/P&S/10/819/227 . 75
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باقى بمانيد .از اعالميۀ چاپى پخاش شاده مارام ماارا خواهياد دانسات  .ماا ساپه سااالرى
مقرر کرده ايم که به شما مشوره و مهمات خواهد داد."76
انگليس ها همچنان مکاتيب ارسالى موالنا عبياداهلل ساندى ،وزيار حکومات مؤقات هناد
در کابل ،را بدست آورده بودند .در يکى ازين مکاتيب ،موالنا عبيداهلل ساندى ،از تماام
هندوستانى ها تقاضا کرده است تاا باا عسااکر افغاانى ايکاه باه هناد حملاه خواهناد کارد،
همکااارى نمااوده ،انگلاايس هااا را بااه قتاال برسااانند ،و خطااوط تليفااون ،راه هاااى آهاان و
ارتباطات را مختل سازند.
اسناد کشف شدۀ ديگر مربوط به دوسيۀ به اصطالح توطئۀ افغان هاا علياه حکومات هناد
هم از روابط نزديک بين ملى گرايان تبعيدى هند و عاملين مخفى اماان اهلل خاان در هناد
(حکيم اسلم و مولوى منظور) ،حکايت ميکرد.77
البتااه تقاضاااى اسااتقالل تنهااا بااه اقاادامات ديپلوماتيااک ونشاار بيانيااه هااا و اعالميااه هااا
محدود نماند .بتاريخ اول ماه مى  ١٩١٩جنرال صالح محماد خاان قومانادان اعلاى قاواى
مسلح با دو دستۀ پياده و دو توپ بطرف سرحد هند از راه جاالل آبااد حرکات کارده بعاد از
رساايدن بااه شااهرک ساارحدى دکااه بصااورت آشااکارا بااه معاينااۀ ساارحد پرداخاات  .تقريبااا در
همين فرصت جنرال محمد نادر خان بطرف خوست حرکت کارد و صادراعظم عبدالقادوس
خان به قندهار مسافرت نمود.

تفاوت جنگ استقالل با دو جنگ قبلى افغان و انگليس
جنگ اساترداد اساتقالل کامال افغانساتان تحات قياادت غاازى اماان اهلل خاان ،شااه
جوان و رهبر ملى افغان  ،سومين جنگ افغان و انگليس بود  .درين جنگ افغان ها
 ،در يک قيام و نبرد قهرمانانه پوز امپراتورى انگليس را ،که از جنگ جهانى اول
فااتح و مغارور برگشاته باود ،و آفتااب در سارزمينش غاروب نميکارد ،باه زماين
ماليدودرفش آزادى و استقالل را بر قله هاى بلند شرف و افتخار به اهتزاز در آورد.

 . 76همانجا
IOL, L/P&S/10/808/1061 . 77
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جنگ سوم با جنگ هااى اساتقالل طلباناۀ اول و دوم کاه در ساال هااى  ١۸٣۸و ١۸٧۸
مايالدى مطاابق باا  ١٢١٧و  ١٢٥٧هجارى شمساى را داده باود و باه گفتاۀ ماؤرخين
انگليسى برايشان نتايج فاجعه آميز نظامى به بار آورد ،تفاوت هاى داشت :
اوالً ،دريان جناگ انگلايس هاا ،بارخالف جناگ هااى قبلاى باه اداماۀ سياسات توساعه
جوئى (فارورد پاليسى) خود دست به تجاوز و تعارض نزدناد ،بلکاه افغاان هاا باراى
کساب اساتقالل کامال و حاکميات ملاى ،آنهام بعاد ازآنکاه نتوانساتند آنارا از طرياق
مذاکره و ديپلوماسى بدست آورند ،و تقاضاى شاان باا باى تفااوتى و دودلاى روبارو
شد ،دست به عمليات نظامى زدند.
ثانياً ،اين جنگ به يک منطقه محدود نبوده بلکه تمام سرحدتقريباً يکهزار مايلى از
چترال در شمال تا سيستان در جنوب غرب را دربر گرفت .
ثالثاً ،شعله هاى آتش طغيان و خشام ناشاى ازيان جناگ در منااطق قباايلى سارحد آزاد
حتى ماه ها بعد از ختم جنگ و معاهدۀ صلح هم ادامه داشت .
رابعاً ،دراين جنگ که امپراتورى بزرگ انگليس را به لرزه درآورد ،نه تنها افغان ها
با بدست آوردن پيروزى نظامى و سياسى ،استقالل و آزادى کامل را بدست آوردند،
بلکه دروازه هاى آزادى را بروى ملت هاى اسير ديگر نيز گشودند.

تناسب قواى در گير در جنگ سوم افغان و انگليس
تناسب قواى افغان و انگليس در جناگ ساوم چاه از نظار کيفاى و چاه از نظار کماى تفااوت
زيادى داشت  .قواى انگليس برعالوۀ آمادگى هاى عالى نظامى در جنگ اول جهانى ،از
دو جنااگ بااا افغانسااتان نيااز تجااارب زياااد اندوختااه بودنااد و از نظاار سياسااى ،نظااامى و
اقتصادى بر قواى افغانى برترى فراوان داشتند .78از نظر تکنالوژى ،اردوى انگليس ها
نساابتاً از جدياادترين وسااايل اسااتفاده ميکردنااد .آنهااا بااراى ترانسااپورت و ارتباطااات از
خطاااوط آهااان ،راه هااااى ماااوتررو ،وساااايل نقلياااۀ ماشاااينى و مخاااابرات بيسااايم اساااتفاده
مينمودند .داشاتن ماواد منفجاره ،وساايل زره پاوش و قاواى هاوائى سالطنتى ،طاورى کاه
بعداً در بمباردمان جالل آباد و کابل ديده شد ،به توانمنادى قادرت اناداخت و بُارد قاواى
ساارحدى برتاارى ميبخشاايد (بااراى مطالعااۀ لساات مکماال واحااد هاااى عماادۀ قااواى درگياار

درجناگ سااوم افغااان و انگلايس بااه کتاااب "جناگ اساترداد اسااتقالل افغانسااتان ،جبهااۀ
 . 78غبار ،مير غالم محمد ( )١٣٥٩ص .٧٦۸
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فراموش شدۀ چترال و کنر ،حقايق نهفته و حرف هاى ناگفتۀ جبهۀ چهارم" مراجعاه شاود.
اين کتاب را از  www.zamanifamily.comهم ميتوان بدست آورد).
قاااواى نظاااامى انگلااايس همچناااان از خااادمات گاااروه هااااى مسااالکى مانناااد متخصصاااين
مخااااابرات (ساااايگنال وعالماااات رسااااانى) ،ادارۀ راه اهاااان ،ساااااختمان و اسااااتحکامات
انجيناارى ،خاادمات طبااى و نرساانگ ،خاادمات بيطااارى حيوانااات باااربرى نيااز برخااوردار
بودند.
اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس که اکنون از محرميت برآمده و در دسترس محققاين
قرار دارد گواهى ميدهند که انگليس ها در جنگ سوم افغان و انگليس از امکانات آتاى
نيز استفاده نموده اند:
 .1انجمن صليب سرا  :نه تنها تحت رهبرى هاايلى

W. M. Hailey

باراى آراماش

و رفاااه مجروحينااى کااه در بيمارسااتان هااا و جاهاااى ديگاار بودنااد ،رساايدگى فااورى و
دوامدار نمود ،بلکه در تمويل صندوق وجهى سپاه نيز نقش عمدۀ بازى نمود.
 .2کمک شهزاده نشين ها و اياالت خودمختار خاارج از سالطۀ انگلايس هاا  :در دوران
جنگ اول جهانى که تازه ختم شده بود ،دو دربار "الاوار" و "بهاارت پاور" خادمات
سپاه شاهى خاود را در خادمت انگلايس هاا قارار داده و پانج ايالات مساتقل ديگار باه
نامهاااى "بيکااانير"" ،دهااول پااور"" ،جودهپااور"" ،کولهاااپور"" ،و پتياااال" نيااز در
اياالت شان به ايجاد کنډک هاى عسکرى هند بريتاانوى موافقات کارده بودناد .بعاد
از ختم جنگ اين قوا منحل و افاراد آن دوبااره باه ايااالت خاود فرساتاده شاده بودناد .
اما با آغاز جنگ در سرحد افغانستان ،اين قوا بصورت عاجل فراخواناده شاده و در
اختيااار قااواى نظااامى انگلاايس قاارار گرفاات  .مطااابق بااه اساانادى کااه در آرشاايف اياان
مؤلف موجاود اناد ،نيارو هااى قاواى ساواره ،تاوپچى ،پيااده ،نقاب زن ،مااين گاذار
وحماال و انتقاااالت ناازده ( )١٩ايالاات خودمختااار مهاراجااا نشااين هنااد چااه در مياادان
جنااگ و يااا داخاال گااارنيزون هااا مشااغول خاادمت بودنااد .بعضااى از آنهااا بااه شاامول
حکمراناان "پتيالاه"" ،دهولپاور"" ،روتااالم" ،و "بارياه" خادمات شخصاى خااود را
پيشااکش نمودنااد ،کااه توسااط انگلاايس هااا مااورد قبااول قاارار گرفتااه و بااه پساات هاااى
مختلااف تعااين و وظااايف شااانرا اشااغال نمودنااد .درياان جملااه دو باارادر مهاراجاااى
"پتياله" و دو پسر نواب "لوهارو" شامل بودند .برعالوه چندين عاراده ماوتر ،گلاه
هاى شتر و پول نقد نيز به انگليس ها پيشکش و پرداخته شده است .
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 .3کمک و همکارى حکومت نيپال  :دولت نيپال نيز به نداى انگليس ها لبياک گفتاه،
صاادراعظم نيپااال دو کنااډک از قااواى نظااامى خااود را بااه همراهااى دو جناارال اردوى
نيپال به کمک و همکارى قواى نظامى انگليس ها فرستاده بود.79
قواى افغان در جنگ سوم افغان-انگليس :
منابع استخباراتى انگليس تمام قواى عسکرى افغان ها را در دوران جنگ سوم افغاان-
انگليس ،البته روى کاغذ ،پنجاه هزار نفر تخمين کرده اند که عبارت بودند از :
-

هفتادوهشت 80کنډک پياده (متشکل از سى و هشت هزار نفر تفنگدار)

-

بيست ويک رسالۀ سواره (تقريبآ هشت هزار نفر)

-

چهار هزار توپچى آموزش نديده که حدود  ٢۸٠توپ کهنه در اختيار داشتند.81

رابرت شتراوز هوپ در مجلۀ امور نظامى انجمن تااريخ نظاامى 82هام مينويساد کاه تماام
قاواى امياار بشاامول گااارنيزون هاااى مسااتقر در هاارات و ساارحد روساايه بااه چهاال و نااه هاازار
( )۴٩٠٠٠نفر ميرسيد که شامل هفت هزار ( )٧٠٠٠سواره ،چهل ودو هازار ( )۴٢٠٠٠پيااده و
داراى  ٢٦٠توپ بودند.
تعدادى ازاين قوا در تماام خطاوط سارحدى افغانساتان باه تعاداد متفااوت مساتقر شاده
بودند .البته ايان قاوا توساط ماردم و جانباازان داوطلاب ملاى (لشاکر هااى قاومى) تقويات
ميشدند . 83تخمين تعداد جنگجوياان قاومى ممکان نباود ،اماا فرماناداران افغاان توقاع
داشتند که تنهاا در منطقاۀ خيبار بيسات تاا ساى هازار جنگجاوى قاومى از قاواى عساکرى
حمايت کنند.
بنظر رابرت شتراوز هوپ ،توانمندى اصلى امير اتکا برقواى عسکرى نبوده بلکاه ارزش
پوتانسيل يا استعداد نهانى جنگى نيروهاى اقوام دو طرف سرحد بود .يک صدو بيست

 . 79راپور ماه نومبر  ١٩١٩جنرال چارلز ماونرو ،قومانادان عماومى اردوى هناد بريتاانوى باه وزيار
براى امور حکومت هند.
 . Adamec, L.W. (1996) . 80ص ٦٠
Paul Hinson (1996) . 81
Robert Strausz-Hupe. The Anglo-Afghan War of 1919. Military Affairs, . 82
Vol. 7, No. 2. (Summer, 1943), pp. 89-96.
 . 83پکتيار ،عليخان ()١٣٦۸
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هزار ( )١٢٠٠٠٠متخصص جناگ در منااطق کوهساتانى باا تفناگ هااى عصارى کاه توساط
گماشااتگان امااان اهلل خااان بااراى يکجااا شاادن بااا قااواى نظااامى افغااان در جنااگ مقاادس
(غزاعليه انگليس) ترغيب شده بودند.84
زنده ياد غالم محماد غباار در رابطاه باا کيفيات اردوى افغانساتان مينويساد کاه "قبال از
اشتعال جنگ سوم افغان و انگليس در پايتخت افغانساتان از نظار ساوق الجيشاى کادام
مرکز عالى سوق و ادارۀ اردوى افغانستان وجود نداشت و تشکيالت از سويۀ لاوا بااالتر
نميرفت .بر عالوه از نظر تجهيز و احضارات حرباى اردوى افغانساتان فقيار باود .وساايط
نقليۀ ماشينى و راه هاى موتر رو ،مخابرات تلگرافى و تيلفونى باا وساايل صاحى سافرى
وجود نداشت.85
نويسااندگان و تحلياال گااران انگلاايس ميگوينااد کااه اردوى افغانسااتان اصاالً بااراى جنااگ
آمااادگى نداشاات .ماننااد سااالهاى گذشااته ،افسااران سااطوح باااالئى اردو از توطئااه هاااى
سياسى متأثر ،گيت و سردرگم بودند . 86جنرال مولساورت اردوى اميار اماان اهلل خاان را
ارزيااابى نمااوده مينويسااد « :واحااد هاااى نظااامى افغانسااتان ،باااوجود داشااتن پرسااونل
نيرومند جنگى ،نه آموزش خوب داشتند ،نه رهبرى و نه معااش و توانمنادى الزم .قاواى
سواره ،با استفاده از اسپ هاى کوچک و کوتاه ،اندکى از قاواى باى تفااوت پيااده بهتار
بودند .تفنگ هاى عساکر به شمول انواع جديد جرمنى ،ترکى و انگليسى ،تفنگ هااى
کهنااه و از کااار افتااادۀ دهاان پاار ،بغاال پاار و فتيلااه اى (  Martinisو  )Sniderراتشااکيل
ميداد .چند واحد محدود پياده ،سر نيزه داشتند .توپخانه توسط قاطر کاش ياا بارشاده،
مشتمل بر توپ هاى قديمى  ٧پونده ،توپ هاى کوهى  ٧٥ملاى متارى کاروپ )(Krupp
و چند پايه توپ جديد  ١٠ساانتى متارى هااويتزر )  (Howitzerباود .قلات مهماات وجاود
داشاات و توزيااع آن نيااز بايااد مشااکل بااوده باشااد .بااراى توپخانااه از باااروت سااياه اسااتفاده
ميشد .کدام سيستم منظم ترانساپورت وجاود نداشات وترتيباات رسااندن ماواد نااقص و
ابتدايى بود»87.

Robert Strausz-Hupe. The Anglo-Afghan War of 1919. Military Affairs, . 84
Vol. 7, No. 2. (Summer, 1943), pp. 89-96
 . 85غبار ،مير غالم محمد ( )١٣٥٩ص .٧٦۸
Paul Hinson. (1996) . 86
( Molesworth, G. N. (1963) . 87صفحات  ٢٥و )٢٦
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پاول هنسن 88در مقدمۀ بر جنگ سوم افغان در  ١٩١٩مينويسد که « در مقايسۀ کامال باا
قواى عسکرى ،لشکر هاى قومى از کيفيت جنگى بسيار عالى برخوردار بوده ،مسلح تر
و داراى مهمات بيشتر بودند" .او عالوه ميکند که "شايد بهترين واحاد هااى نظاامى از
منطقۀ کابل  -جالل آباد بودند که اکثر شان در عمليات وادى کرم (جبهۀ جناوبى) و کوتال
خيبر (جبهۀ مشرقى) سهم خواهند گرفات  .ايان واحاد هاا مشاتمل باود بار هفات ( )٧لاوا ياا
غونډ 89سواره ،سى و يک( )٣١کنډک 90پياده ،يک کنډک پيش قراول ،چند ماشيندار
يا مسلسل انتيک و نودو دو( )٩٢پايه توپ مختلاف  .احتمااالً از نظار کيفيات خرابتارين
قوائى که به خط اول جبهه فرستاده شدند ،آنهائى بودند که به چترال فرستاده شدند».
ظفر حسن آيبک ،91که در جبهۀ جنوبى به حيث راپورتر با جنرال محماد ناادر خاان شارکت
داشات ،راجاع بااه وضاعيت اردوى افغانساتان مينويسااد کاه  « :اسالحۀ اردوى افغانسااتان
نهاياات ابتاادايى بااود .تنهااا نيروهاااى رزمااى کاباال داراى تفنااگ هاااى جدياادى مثاال مااانهر
( Manherتفنگ هاى جاغوردار) ساخت جرمنى بودناد  .در جملاۀ ايان اسالحه چناد ميال
ماشيندار و دو عراده توپ جرمنى داراى آتش سريع ،توپ هاى کاوهى "هااويتزر" شاامل
بود .باقى سالح ها همه قاديمى و فتيلاه اى بودناد .کاه در سراسار دنياا جااى ديگارى رواج
نداشت .سپاهيان از طرف حکومت غذاى خود را دريافات نميداشاتند ،بلکاه در عاوض،
معاش ماهوار داشتند که با خانواده هايشان با آن معاش بمشاکل زنادگى بسار ميبردناد،
آنها خود خمير ميکردند و غذاى خود را ميپختند ،و ازين جا و آنجا هيزم جمع ميکردند.
ازهمين رو براى تمرين نظامى کمتر فرصت مى يافتند .از دساپلين عساکرى خبارى نباود.

Paul Hinson. (1996) . 88
 . 89غونډ مشتمل بر دو کنډک يا بيشتر از آن ميباشد
 . 90کنډک مشتمل بر  ١٠ټولد يا  ١٠٠٠نفر ميباشد
 . 91ظفار حسان ايباک ،نويساندۀ کتااب "افغانساتان از سالطنت اميار حبياب اهلل خاان تاا صاادارت
سااردار محمااد هاشاام خااان" يکااى از مساالمانان هناادى اى بااود کااه در آغاااز جنااگ اول جهااانى بااراى
آزادى هناد از راه صاوبۀ سارحد ،باااجور و چمرکناد خاود را باه کاباال رسااند و در ساالهاى نخسااتين
عهااد امانيااه بااه جناابش هجاارت مساالمانان هنااد پيوساات و در حکوماات مؤقاات هناادآزاد بااا موالنااا
عبيداهلل سندى و مهندراپرتاپ سنگه شرکت ورزيد.
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نظام عسکرى جبرى نبوده در ميان هشت نوجوان ،قرعه اندازى شده ،و يک تن به خدمت
عسکرى اعزام ميشد .که انرا اصول هشت نفرى 92ميگفتند93».

قواى انگليس ها در جنگ سوم افغان انگليس
اگر چه بعاد از جناگ جهاانى اول قسامت هااى از قاواى نظاامى هناد بريتاانوى تاا هناوز در
خارج از هندوستان يعنى فرانسه ،فلسطين و باين النهارين  94بسار ميبردناد ،ارتاش هناد
بريتانوى در دوران جنگ سوم افغان و انگليس ( ٧٥٠٠٠٠هفتصدو پنجاه هزار ) 95افسر و
سارباز ٢٣ ،نفار جنارال هااى جناگ دياده و مشاهور ،و چهارصادو پنجااه هازار ()۴٥٠٠٠٠
حيااوان باااربر را در اختيااار داشاات .اياان ارقااام شااامل واحااد هاااى غياار ماانظم و مليشااياى
سرحدى اى نمى شد ،که چندان مورد اعتماد انگليس ها قرار نداشتند .96تعدادى ازين
مليشياى سرحدى در بعضاى منااطق ،باا اسالحه  ،واحاد هايشاان را تارک نماوده و تعاداد
ديگر از بيم اينکه با اسلحۀ دست داشته به صفوف رزمنده هاى ضاد انگلايس نپيوندناد،
توسط خود انگليس ها خلاع ساالح شادند97.

تنهاا دوقاواى ساکاوت چتارال و مليشاياى

کاارم ازياان اماار مسااتثنى بودنااد کااه تااا آخاار بااه انگلاايس هااا وفااادار مانااده در جنااگ سااهم
گرفتناد98.

ارتااش انگلاايس در اوج جنااگ مجبااور شااد در يااک وقاات از باايش از سيصاادو

 . 92اصاول ياسيساتم هشات نفارى توساط اميار عبادالرحمن خاان در ساال  ١۸٩٦بوجاود آمد.مانناد
سرباز گيرى در ملوک الطاوايفى هااى قبلاى رهباران قاومى ساربازان را انتخااب و تماام ضاروريات
شان را برآورده ميساختند .قبايل به خدمت نظامى حاضر بودند ،اما ميخواستند اين کاار را تنهاا
در حاالت جنگ انجام دهند.
 . 93خاطرات ظفر حسن آيبک )٢٠٠٣( ،صفحات .٩٢-٩١
 . 94مناطقى که فعالً عراق ،قسمت هاى شرقى سوريه ،قسمت هااى جناوب شارقى ترکياه و جناوب
غربى ايران را احتوا ميکند.
 ،Adamec, L.W. (1996) . 95ص .٢٣٣
 . 96مليشاياى سارحدى نميخواساتند باه مقابال بارادران افغاان شاان بجنگناد .انگلايس هاا اياان را
ميدانستند و ميگفتناد" ماا باياد منتظار باشايم کاه ياک عادۀ از آنهاا و ياا تماام شاان باا ماا دشامن
شوند" .وقتى باه تفنگاداران خيبار  British Khaiber Rifleاختياار داده شاد ،از  ٧٠٠نفار٦٠٠ ،
نفر شان خواستند مرخص شوند .لذا انگليس ها مجبور شدند تمام واحد شان رامنحل سازند.
Paul Hinson (1996) . 97
 . 98اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس ،راپور هاى نظامىL/P&S/20/B287/1.
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پنجاااه هاازار ( )٣٥٠٠٠٠جنگنااده و يکصاادو پنجاوهشاات هاازار( )١٥۸٠٠٠حيااوان اسااتفاده
کنند ،که معادل به هشت فرقه،

و دو فرقۀ ديگر احتياط ميشد99.

شااهر پشاااور ،مرکااز ادارى ايالاات ساارحدى شاامال غربااى بااوده و حااوزه هاااى غياار نظااامى
پشاااور ،کوهااات و بنااو را احتااوا ميکاارد .کميشاانر عمااومى اياان ايالاات در سااال  ١٩١٩ساار
جيورج روز-کيپال )  (Sir George Roos-Keppelباود کاه از ساال  ١٩٠۸بادين طارف
دريان پساُ ت ايفااى وظيفاه مينماود و عاالوه بار وظاايف غيار نظاامى اماور ايجنساى هاااى
سياسى ملکند ،مهمند ،خيبر ،کرم و وزيرستان را تا سرحد شامالى بلوچساتان نياز اداره
ميکرد.
عمليااات جنگااى تحاات قوماناادۀ جناارال چااارلس مااونرو 100قوماناادان عمااومى ارتااش هنااد
بريتانوى بود که مقر فرماندهى اش در شيمله (پايتخات تابساتانى هناد بريتاانوى) واقاع
بود .ارتش انگليس نخست به دو دسته تقسيم شده بود :
-

قااواى ساارحد شاامال غربااى تحاات قوماناادۀ جناارال آرتاار برياات

)Arthur Barret
-

قااواى بلوچسااتان تحاات قوماناادهى جناارال وپشاار

(General Sir

(Lieutenant General

)Wapshar
اهميت نيرو هاى قومى در جنگ آزادى بخش ١٩١٩
تشکيل اردوى منظم در افغانستان چندان سابقۀ ندارد .معموالً سارداران قبايال از جملاۀ
حاميان خويش عدۀ معدودى را جمع کرده شامل لشکر امير ميکردناد .اگار از نيارو هااى
تحت قيادت ميرويس خان هاوتکى و دراميخاتن لشاکر قاومى و ساپاه دايماى احماد شااه
بابا که بعد از مرگ پسرش تيمورشاه باه اثار نفااق ،خاناه جنگاى هاا ،برادرکشاى هاا و جااه
طلبى هاى پسرانش به زودى قطعه ،قطعه و از هام پاشايد ،بگاذريم ،اميار دوسات محماد
خان در دورۀ دوم امارتش کوشيد تا يک اردوى منظم را بوجاود آورد .اماا اميار موصاوف
ازياان اردو تنهااا بااراى تحکاايم قاادرت و حفااک جااان خااود و خااانواده اش اسااتفاده ميکاارد و
نخواساات از آن بااراى اسااترداد اسااتقالل کشااور ،تمامياات ارضااى و تحکاايم وحاادت ملااى
 ،Robson, Brian (2004) . 99ص .١۴١
 General Charles Munro . 100که در دومين جناگ افغاان و انگلايس نياز خادمت نماوده و در
جنگ قندهار اشتراکت داشت.
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استفاده کند .101به قول شادروان غباار در دوران اماارت اميار شايرعلى خاان ياک اردوى
منظم ودايمى بوجود آمد ،تحت تعليم و تربيت نظاامى قارار گرفات ،باا يونيفاورم نظاامى
ملاابس و از نظاام و دسااپلين نظااامى برخااوردار شااد .امااا اياان اردو نيااز در جهااادى کااه عليااه
انگليس ها اعالن شده بود ،شرکت نکارد و شايرازۀ آن بعاد از رفاتن اميار شايرعليخان باه
تاشااقرغان و ترکسااتان ،از هاام پاشاايد .امياار عباادالرحمن خااان ارتااش ماانظم افغانسااتان را
بنياد گذاشت وپسرش ،امير حبياب اهلل خاان ،مکتاب حربياه را تاسايس نماود کاه افساران
ترکى در آن تدريس مينمودند.
لذا هروقتى دشمنان بر حريم خاک ما تجاوز نموده و يا ضرورتى اتفاق افتاده اسات ،هماۀ
افغان ها از هر نژاد و قومى که بودناد ،و از هار ديان و ماذهبى کاه پياروى ميکردناد ،ياک
صدا و يک مشت به مقابله پرداخته و جواب دندان شکن داده اناد .باراى ثباوت ايان ادعاا
ميتااوان از جنااگ هاااى اول و دوم افغااان و انگلاايس ياااد آور شااد .شااتراوز-هااوپ ،يکااى از
تحلياال گااران نظااامى انگليسااى در مقالااۀ سااال  ١٩۴٣خااود مينويسااد  " 102از سااال هاااى
 ١۸۴٠ب اه بعاادبريتانيا و بعااد از آن روساايۀ تاازارى بااا افغااان هاااى ساارکش درگياار عمليااات
نظامى شدند .اين جنگ ها شکل زدوخورد هاى سرحدى را داشتند .اما هاردو ،بااوجود
مؤفقياات هاااى محلااى نتوانسااتند قساامت هاااى باازرگ خاااک افغااان را اشااغال کننااد .قااواى
انگليسى مکرراً بر کابل و قندهار يورش بردناد ارتاش افغاان در ميادان جناگ باا قاواى
اروپائى مقايساه شاده نميتوانسات .اماا اعضااى قبايال ثابات سااختند کاه در جناگ هااى
چريکااى کوهسااتانى اسااتاد هسااتند و لااذا تلفااات بساايار ساانگينى را باار قااواى متجاااوز
تحميل کردند.
در جنگ سوم افغان و انگليس نياز رادماردان دليار از اقاوام مختلاف افغانساتان و قبايال
سرحد آزاد در لشکر هاى قومى به قواى نظاامى پيوساتند وحماساه آفريدناد .ماثال تنهاا
درجبهۀ چترال و کنر ،نه تنها غازيانى از اقوام مختلف کنر چون صافى ،مهمناد ،تاجاک
(ديگااان) ،باااجورى ،مشااوا ى ،نورسااتانى ،پشااه اى ،شااينوارى ،سااادات و غيااره شااامل
بودند ،بلکه اقليت سکها هاا و هندوهاى وطن دوست نيز در آن شرکت داشتند که ميتوان
طور نمونه از يک شخصيت برازنده بنام "حاکم سنگه" نام برد.

 . 101زمانى ،عبدالرحمن ( ،)٢٠١٠ص .۴٦
 . 102نشريۀ امور نظامى انجمن تاريخ نظامى  ،جلد  ،٧شمارۀ  ،٢صفحات .٩٦-۸٩
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اهميت نيروهاى قومى در جنگ آزاديبخش  ١٩١٩را ميتوان از تارس و هوشادار مقاماات
انگليساااى بخاااوبى فهمياااد .باااه گفتاااۀ آدماااک 103مانندچنااادين باااار در گذشاااته اينباااار
نيزحکومت هند (بريتانوى) احساس کرد که جنگ يگانه راه حفاک آباروى شاان ميباشاد.
امااا حکوماات لناادن بااا دادن اجااازۀ جنااگ و اشااغال جااالل آباااد بااه الرد چيلمزفااور د ،نائااب
السلطنۀ بريتانيا مقيم هناد  104اخطاار داد کاه "شاما درس هااى تااريخ را نباياد فراماوش
کنيد ،و آن اينکه مابه اندازۀ که از لشکر هاى قومى و حمالت پايدار شان بر پايگاه هاى
تجريد شاده و خطاوط مواصاالت ميترسايم ،از اردوى مانظم افغاان ترساى ناداريم ."105
آدمک مينويسد که لشکر هاى قاومى  ...ياا جنگجوياان قاومى برتارى قاواى انگليساى را
تالفااى ميکردنااد .آنهااا رزمناادگان مهاااجمى بودنااد کااه در شاارايط دشااوار ارضااى بخااوبى
ميجنگيدند106.

پالن جنگى افغان ها
غازى امان اهلل خان ،قهرماان معرکاۀ آزادى خاواهى و اساتقالل افغانساتان  ،قاواى عمادۀ
نظامى کشور را در سه دسته به سرحدات هند بريتانوى فرستاد:
-

دستۀ اول از راه جالل آباد به استقامت خيبر

-

دستۀ دوم از راه جنوبى به استقامت توچى و درياى کرم

-

دستۀ سوم از راه قندهار به استقامت چمن

سپه ساالر صالح محمد خان در جبهۀ شرقى (ډکه و معبر کوتل خيبار) قومانادۀ بزرگتارين
بخاااش قاااوا را باااه عهاااده داشااات .جنااارال محماااد ناااادر خاااان در جبهاااۀ جناااوبى (خوسااات و
پکتيا)قوماناادۀ دسااتۀ بااازرگ دوم را بااه عهاااده داشااته و جبهااۀ قنااادهار تحاات قومانااادۀ
صدراعظم عبدالقدوس خان قرار داشت  .قارار باود جناگ در ياک تااريخ معاين و بعاد از
امر کابل ،همزمان با قيام مردم در پشاور و حمالت اقوام دوطرف سرحد آغاز شود.
روانشاااد غبااار مينويسااد "نقشااۀ جنااگ در کاباال اينطااور طاارح شااده بااود کااه قوماناادانان
افغااانى در محاااذ هاااى خيباار ،پکتيااا و قناادهار در يااک تاااريخ معااين  -بعااد از اماار کاباال
 ،Adamec, L.W. (1996) . 103ص ١٥
Lord Chelmsford . 104
 ،Adamec, L.W. (1996) . 105ص  ٢٣٢و ) ،Adamec, L. W. (1967ص .١١٦
 . 106همانجا ص ٢٣٢
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بتعرض آغاز کنند .ولى صاالح محماد خاان ساپه سااالر همينکاه در دهناۀ خيبار رسايد و از
اوضاع هيجانى مردم در هردو طرف خط "ديورند" مطلع گرديد ،بدون درنگ باه حملاه و
تعرض پرداخت تا اولين افسر افغانى باشد که داخال پشااور گردياده اسات ،در حاالى کاه
قواى اعزامى کابل هنوز در نيمۀ راه قندهار و پکتيا بود" .107

پالن جنگى انگليس ها
زماماااداران انگليساااى باااا شاااناختى کاااه از افغانساااتان و ماااردم آزادى خاااواه آن داشاااتند
ميدانستند که هر نقطۀ در امتداد خط تحميلى ديورند (به اصطالح سرحد افغانستان با
هند بريتانوى) ،از چترال در شمال گرفته تابه چمن جديددر جنوب که بيشتر از  ۸٠٠ميال
طول داشت و تاسال  ١٩١٩هنوز بعضى از مناطقش بصورت دقيق مشخص و ترسيم نشده
بود ،ميتواند به سنگر داغ مبارزه و جهااد تباديل شاود .آنهاا در تعاين ساتراتيژى جنگاى
شان باه آن چناد راه ياا کوتال مهماى بيشاتر ارزش ميدادناد کاه افغاان هاا از طرياق آن عادۀ
زيادى از عساکر و توپخانۀ چرا دار را انتقال داده ميتوانستند .اين راه ها عبارت بودناد
از :
أ.

"کوتل خيبر" که مهمترين راه رسيدن به پشااور مرکاز ايالات شامال غرباى و قرارگااه
مرکزى انگليس ها در شمال غرب هند بريتانوى بود ،براى انگليس ها اهميت درجاه
يک داشت .در ادوار مختلف تاريخ تمام حملاه آوران بار هناد ،باه اساتثناى اساکندر
مقدونى که راه کنر را مورد اساتفاده قارار داده باود ،از هماين راه بار هناد هجاوم بارده
اند.

ب .به درجۀ دوم راه قندهار (دومين شهر بازرگ افغانساتان) اهميات داشات کاه از طرياق
چماان و "کوتاال خوجااک" بااه "کويتااه" بعااداً از طريااق "کوتاال بااوالن" بااه ايالاات سااند
ميرسيد.
ج .به درجۀ سوم راه ديگرى که چندان مشکل نبود از طرياق "کوتال شاتر گاردن" و بعاداً
"کوتل پيوار" به "وادى کرم" تا "ټل" و "پشاور" وصل ميشد.
د .دو راه ديگاارى کااه عموم ااً بحيااث نقاااط دخااول بااه هندوسااتان مااورد اسااتفاده قاارار
ميگرفاات يکااى از طريااق "غزنااى" بااه امتااداد "درياااى تااوچى" و ديگاارى از غزنااى بااه
 . 107غبار ،مير غالم محمد ( )١٣٥٩ص .٧٥۸
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امتااداد درياااى "گوماال" بااه وزيرسااتان منتهااى ميشاادند ،راه هاااى بودنااد کااه توسااط
کاروان هاى کوچى ها در بهار و خزان مورد استفاده قرار ميگرفتند.
ه.

راه "درۀ کنر" تا به "چترال" در انتهاى شمالى سرحد ،راه آسان ديگرى بود که ماورد
استفاده قرار گرفته ميتوانست ،اما اين راه بعد از چترال بطرف هموارى هاى جنوب
هند چندان آسان نبود.

 .5جبهات جنگ استقالل
بدين وسيله ديده ميشود که وضعيت طبيعاى و جغرافيااوى صاحنۀ جناگ را باراى قاواى
انگليسى به پنج منطقه ياا جبهاه تقسايم مينماود )١ :جبهاۀ خيبار )٢ ،جبهاۀ کارم )٣ ،جبهاۀ
وزيرساااتان شااامالى و جناااوبى )۴ ،جبهاااۀ بلوچساااتان )٥ ،جبهاااۀ چتااارال و  )٦ياااک جبهاااۀ
احتمالى "ژوب" که وزيرستان را به بلوچستان وصل مينمود108.

 ،Robson, Brian (2004) . 108صفحات .٢٢-٢١
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پالن عمومى جنگ توسط انگليس ها طورى طرح شده بود که در قسمت هاى وزيرساتان (جبهاۀ
جنوبى) و بلوچستان (جبهۀ قندهار) در حالت دفاعى بمانند و با مؤثرترين قاواى عمادۀ خاود
بمقابل جالل آباد (خيبر) پيشروى کنند،و هدف شان جداساختن جنگجويان قبايل سارحد آزاد از
قواى اردوى افغان ،مستحکم ساختن "خيبر" و بازکردن راه به کابل بود109.

پالن جنگى پيشروى درجبهۀ خيبر
در تلگرامااى نائااب الساالطنۀ هنااد بريتااانوى (امااور نظااامى) پااالن نظااامى اردوى بريتانيااا
(براى اشغال جالل آباد) بعد از حمله بر ډکه چنين تشريح شده است :
« جالل آباد از نظر تاريخى ،سياسى و ستراتيژيک کلياد شارق افغانساتان اسات  .جاالل
آباد در فاصلۀ چهار مارش از "ډکه" قرار داشته و اشغال آن توسط قواى ما :
 )aتفوق نظامى مارا به قبايال سارحد و همچناان عناصار ناساپاس در هناد نشاان خواهاد
داد
 )bجنگ را به جنگى بين قواى ما و قواى امان اهلل محدود خواهد ساخت
 )cدستۀ متشکل هواداران بريتانيا را در افغانستان تشويق خواهد کرد
 )dيک پايگاه خوب و پيشارفتۀ را باراى اساتراحت و آماادگى قاواى ماا تادارک خواهاد
ديد تا در کمپاين خزانى عليه کابل ،اگر ضرورت افتد ،از آن استفاده کنبيم
 )eمااا را قااادر خواهااد ساااخت تااا از مهمااات و منااابع جااالل آباااد بااه نفااع خااود اسااتفاده
کنيم».110
نائب السلطنۀ هند بريتانوى در تلگرام بعدى خود فواياد پاالن اشاغال جاالل آبااد و هادف
انگليس ها را در جداسااختن جنگجوياان قبايال سارحد آزاد از قاواى اردوى افغاان چناين
تشريح ميکند :
« وقتى ما در جالل آباد باشيم ،در بين کابل و قبايل تيراه و مومناد قارار داشاته از ارساال
اسلحه و مرمى به آنها جلوگيرى خواهيم کارد .کابال ماورد تهدياد قارار گرفتاه و اماان اهلل
 )١٩۴٣( Robert Strausz-Hupe . 109ص ،٩٣تلگارام شاماره  ٦٦٢٣مااؤرا  ١٥مااه ماى نائااب
السلطنۀ هند بريتانوى (امور نظامى) به وزير امور هند در لندن..
 . 110اسناد محرمانۀ اساتخبارات هناد راجاع باه جناگ ساوم افغاان و انگلايس ;L/P&S/10/819
 ،File P3261/1919شماره  ١٥٠٠مؤرا  ٢١ماه مى .
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مجبور خواهد شد قوا را براى دفاع از خود متمرکز ساخته و بدينوسيله تمام سرحد ما از
حضور شوم موجوديت نيروهاى بزرگ افغان خالص شود».
همين پالن انگليس ها به وضاحت نشان ميدهد کاه هادف اصالى انگلايس در جناگ ساوم
افغان و انگليس ازبين برداشتن امان اهلل خان و نصب شخص دلخواه شان است :
« ما ازينکه پيشرفت ما دورتر از جالل آباد شايد غيار ضارورى نباشاد ،ناا امياد نيساتيم .
ما با مشکالت زياد سعى مى ورزيام از طرياق پروپاگناد باه افغانساتان بفهماانيم کاه ماا
قصد اشغال افغانستان را ناداريم ،بلکاه اماان اهلل و مشااورين شارير او ،ناه افغاان هاا را
بصورت عماوم  ،مسائول باه مخااطره اناداختن صالح در سارحدات و آراماش افغانساتان
ميدانيم  .شايد توقع ما ازينکه نارضايتى از رژيام اماان اهلل ،کاه منشاأ اصالى مشاکالت
موجود است ،جان تازه بگيرد ،و با ناکاامى اماان اهلل قاوت بيشاتر پيادا کناد ،ياک توقاع
زياد نباشد  .در افغانستان براى ناکامى گنجايشى وجود نادارد .وقتاى ناکاامى اماان اهلل
باا اشاغال جاالل آباااد توساط قاواى مااا فااش شاود ،چاانس خااوبى باراى رد کاردن امااان اهلل
توسط افغان ها و باز نماودن راه باراى ياک اميار جدياد ،کساى کاه معاملاه باا او برايماان
مشکل نباشد ،موجود است» .
پالن جنگى عقب نشينى عمدى درجبهۀ جنوبى
پالن جنگى انگليس ها در رابطه با جبهۀ جنوبى در تلگرام کميشنر عمومى و وکيل براى
گورنر جنرال ايالت سرحدى شمال غربى ،پشااور کاه باه وزيار اماور هناد در شاعبۀ خارجاه
وسياسى در شيمله (پايتخت تابستانى هناد بريتاانوى) و تکارار آن باه منشاى خصوصاى
وايسراى (شعبۀ نظامى) ،لوى درستيز ،و نمايندگان وانه ،توچى و بلوچستان فرساتاده
شده است ،چنين تشريح شده است: 111
" من با قوماندان اردو کنفرانسى داشتم و نظريات او در امر آتى اى گنجانيده شده که به
افسران عمومى قومانادۀ وزيرساتان صاادر و باه شاعبۀ جناگ تکارار شاده اسات  - :آغااز
امرياه  ٣٥٦٧ .ج .س  .با در نظرداشت اين حقيقت که بعد از دخول قواى افغاان باه مجااورت
"ريچل" و يکجا شدن قواى قبايلى با آنها ،حفظ خطوط ارتباطى از "گومل" تا به "وانه" باراى ماا
ناممکن خواهد بود ،بايد پست هاى نظامى "وانه – سروکى و "گومل" را تخليه کنيم  .براى انجاام
اين کار بايدوقت زياد را در نظر گرفت تا گارنيزون هاى وفادار موجود بتوانند باه ساالمتى باه
 . 111اسناد محرمانۀ اساتخبارات هناد راجاع باه جناگ ساوم افغاان و انگلايس ;L/P&S/10/819
File P3261/1919
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"ژوب" و يا "مرتضى" عقب نشينى کنند  .به نمايندۀ سياسى (پوليتيکل ايجينت) "وانه" ازين اوامر
توسط کمشنر عالى ايالت شمال غربى اطالع داده شده است  .همين امر در ماورد "تاوچى" در
رابطه با تمام پسته هاى نظامى باالتر از ميرانشاه صدق ميکند .تمام اشياى قيمت دار بايد قبال از
تخليۀ پست هاى نظامى از بين برده شوند .افسران عالى رتبه در ايجنسى هاى وانه و توچى وقت

تخليه را تعين خواهند کرد .ختم .
مان باا ايان اواماار توافاق دارم  ،و اوامار آتاى را بااه نماينادگان سياساى "واناه" و " تااوچى"
صادر کرده ام  -:آغاز .اگر عاجل تصور شود اقدامات ذيل را اتخاذ کنيد:
نمايندۀ سياسى وانه  -با مشورۀ قوماندان مليشياى وزيرستان جنوبى ،پست هااى "ساروکى" و
"گومل" را تا وقتى که منطقاً مصئون باشند ،حفظ کنيد ،اما آمادگى داشته باشيد تا باراى ازباين
بردن تمام اشياى که براى دشمن ارزش داشته باشد ،وقت کافى داشته باشيد .پست ها را با وعادۀ
پاداش بسيار دلپذير به مسعود و وزيرى هائى بسپاريد که اگر تا حال با ما دوست باقيمانده باشند.
با استفاده از بصيرت خود در مورد تخليۀ افراد خود به وانه يا مرتضى تصميم خواهيد گرفت  .اگر
ممکن باشد ،به مرتضى عقب نشينى کنيد .در مورد وانه هم بايد از دستورالعمل مشاابه اساتفاده
شود ،و به "ژوب" عقب نشينى شود .فراموش نکنيد که وانه را نبايد تا به آخر حفظ کنياد ،چاون
رساندن کمک به آن ناممکن است  .مؤفقيت بزرگ عمليات ما در جبهۀ دکه و جالل آبااد شاايد
تمام پالن جنگ افغان ها را تغير دهد ،لذا تا هنگامى که منطقاً احساس مصئونيت ميکنياد ،صابر
کنيد .اما اگر فکر ميکنيد که شرايط خراب و کدام چانس محاصره شدن موجود باشاد و افساران
عاليرتبۀ نظامى هم چنين عقيدۀ داشته باشند ،بايد با تمام افراد باقيماندۀ صادق خود باه "ژوب"
عقب نشينى کنيد .مقدار کافى جيره براى رسيدن تا آنجا را باخود حمل کنياد ،و تاحاد ممکان
اشياى باقيمانده را نابود کنيد.
نمايندۀ سياسى توچى – اگر وضعيت وخيم شود ،تمام پوست هاى نظامى بااالتر از ميرامشااه را
تحت قوماندۀ قومان دان عمومى تخليه کنيد .پست هاى باالتر از ميرامشا يا بايد ترک شوند و يا هم
به وزيرى هاى که اگر تا حال دوست باقيمانده باشند ،با وعدۀ پااداش بسايار ساخاوتمند باراى
حفاظت سپرده شوند .در هر صورت بايد تمام آن اشياى را ازبين ببريد که باراى دشامن ارزش
داشته باشد .من درک ميکنم که اين اوامر مسئوليت بس بزرگى را به عهدۀ شاما و "کروساتويت"
مى اندازد ،اما چارۀ نيست  .همه چيز به درک اوضاع توسط شما بستگى دارد .مؤفقيات بازرگ
عمليات ما در جبهۀ ډکه و جالل آباد شايد تمام پالن جنگ افغان ها را تغير دهد و ممکان اسات
هيچ حملۀ مهمى بر توچى و وانه صورت نگيرد ،اما از طرف ديگر معطلى زياد شما ،شايد به دشمن
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چانش مؤفقيت تسخير گارنيزون هاى رابدهد که رساندن کمک به آن براى ما ممکن نيست  .بمان
ازطريق تلگراف معلومات مکمل بدهيد .نمايندۀ سياسى وانه به تمام افراد مليشياى که تاا حاال
وفادار مانده اند ،گفته ميتواند که اگر مجبور به عقب نشينى شديم ،کار هااى خاوبى در پشااور
منتظر شان بوده و پاداش سخاوتمندانۀ را بدست خواهند آورد".

عمليات نظامى جبهات جنگ استقالل
امان اهلل خان تصميم گرفته بود چه از راه مذاکره و يا جنگ استقالل افغانستان را بدست
آورد ،اما بى ميلى و تأخير انگليس ها در شناختن اساتقالل افغانساتان اماان اهلل خاان را
مجبااور سااااخت تاااا راه جناااگ را در پااايش گيااارد .مطاااابق باااه راپاااور نظاااامى اساااتخبارات
بريتانوى  ،پالن جنگى افغان ها طورى بود که در يکاى از روز هااى مااه ماى ،حماالت هام
آهنگ قواى نظامى افغانستان به همکارى دسته هاى غازيان در سرحدات پشااور ،کارم
و بلوچستان آغاز خواهد شد .وکيل بريتانياا در کابال نياز اطاالع داده باود کاه ساه دساتۀ
قاواى نظاامى کااه باه طارف ساارحدات باراى حملاه باار هنادحرکت کارده انااد ،منتظار موقااع
مناسب خواهند ماند .موقعى کاه باه زعام اماان اهلل خاان نسابت اوضااع وخايم ،هار لحظاۀ
بوده ميتواند.
اماا باارخالف ،جنااگ باادون صاادور اعااالن رساامى ،قباال از وقاات و باادون آمااادگى مااردم بااه
تاريخ  ٣مى  ١٩١٩در جبهۀ خيبر توسط سپه ساالر صالح محمد خان آغاز شد.
جبهۀ خيبر
صبح  ٣مى  ١٩١٩در حاليکه سپه ساالر صاالح محماد خاان باه جاالل آبااد برگشاته و گاارد
محافظش در ډکه بود ،محافظين تفنگدار خيبر (مليشياى محلاى هناد بريتاانوى در درۀ
خيبر) که کاروانى را تا سرحد بدرقه و محافظت ميکردند ،در حوزۀ مورد نزاع بين لندى
خانااه و تااورخم توسااط يااک دسااتۀ مساالح افغانهااا تحاات رهباارى زرشاااه شااينوارى متوقااف
گرديده ،مجبور به بازگشت گشتند  .درين دسته عساکر افغان موجود نبودند.
زرشاه شينوارى ،که قبالً در حمالت آنسوى سرحد بر انگليس ها از خاود شاهامت نشاان
داده و به شهرت رسيده باود ،باه آنهاا اعاالن کارد کاه تحات فرماان ساپه سااالر (قومانادان
اعلى) عمل ميکند و در ضمن فرمانى را به انهاا نشاان داد کاه از طارف اميار صاادر شاده
بااود .اياان فرمااان امياار کااه در ساارحدات پخااش گرديااده بااود از قباياال دعااوت ميکاارد بااراى
رستاخيز و قيام در هند آماده باشند .در فرماان قساماً ذکار شاده باود کاه " مان ايان امار را
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براى رعاياى حلقاه هااى صافحات شارقى ،بساادات ،مشاايخ ،ماال هاا ،خانهاا و معتباران
ميفرستم و به آنها ميگويم که در هند نارامى عظيمى وجود دارد .گرچه تقريبا همۀ هندو
ها و مسلمانها وفادار و مخلص به حکومت هستند ،جاى تأسف است که در مقابل بر آنها
ظلاام ميکننااد و تمااام انااواع نااا عااادالتى را در مااورد مااذهب ،عاازت و شاارف ايشاااان روا
ميدارند" .درين فرمان توضيح شده بود که قيام هاى هندوستان افغانستان را نياز متاأثر
نمااوده اساات  ،لااذا بااه صااالح محمااد خااان اختيااار تااام داده شااده اساات تااا از ساارحدات
افغانستان حفاظت نمايد.
منطقۀ مورد تنازعاه باه درازاى کمتار از ياک ميال متشاکل از رود خشاکى باود کاه باذات
خود اهميت نداشت ،اما حاکميت بر آن تسلط بر قريه جات باغ را همراه داشت .
به تاريخ  ٣مى ،جنرال بريت  ،براى کمک به فرقۀ اول در پشاور ،امر کرد تا فرقۀ دوم  ،از
راولپندى حرکت کند .در هماين روز شاايعاتى را در پشااور پخاش کردندکاه گوياا ساردار
نصراهلل خان بعد از آن که در زندان مسموم شد ،فوت نموده است  .و کمشنر عالى پشاور
راپور داد که عکس العمل ها بمقابل امان اهلل خان رو به ازدياد است .
بتاريخ  ۴مى  ١٩١٩نائب السالطنۀ هناد بريتاانوى ترجماۀ فرماان غاازى اماان اهلل خاان را باه
وزير امور هند در لندن فرستاده و مينويسد که "باوجودى که فرمان اماان اهلل خاان ساخت
ناهنجار است ،او باز هم بصورت قطعى دستش را از آستين نکشيده است [اعالن جنگ
نکرده است] .ماا باه روز کيپال (کمشانر عاالى ايالات سارحدى شامال غرباى) در رابطاه باا
اهمياات خااوددارى از تصااادمات در تااورخم و تمااام ساارحدات ديگاار تأکيااد نمااوده و از او
خواسته ايم تا در سرحد با سپه ساالر (صالح محمد خان) مالقاات نماياد .مساودۀ پيغاام
نائب السلطنه به امان اهلل نيز آماده شده است."112

 . 112اسناد محرمانۀ ارشيف هند بريتانوىL/P&S/10/819 ،File P.1953/1919 ،
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 .6منطقۀ ستراتيژيک درۀ خيبر

درمکتوب نائب السالطنه باه اماان اهلل خاان کاه باه هماان روز فرساتاده شاد گفتاه شاده باود
«بمن اطالع رسيده که يکتن زرشاه از مردم شاينوار ننگرهاار ،کاه در ساابق هام عالقمناد
حماالت باار ولسااوالى پشاااور بااوده اسات ،در ساارحد خيباار مشااکالت خلااق ميکنااد .وى در
داخل خاک بريتانوى مانع تفنگداران خيبر شاده و گساتاخانه اظهاار ميادارد کاه از طارف
سپه ساالر براى آغاز دشمنى فرستاده شده است  .اما اين تنها نيست ،او همچنان فرمانى
را بااا مُهاار شااما بااه جمعياات مااردم نشااان ميدهااد ،کااه گويادرهنااد نااارامى بزرگااى وجااود
داشته ،و اينکه وفادارى رعايااى ماا باا تماام اناواع ظلام و ناا عادالتى در ماورد ماذهب،
عزت و شرف ايشان معاوضه ميگردد ،لذا آنها حق دارند که قيام کنند و مزاحمت ايجااد
کنند .اگر چه بمن اطالع رسيده که فرمان حامل مُهار شماسات ،اماا مان نميتاوانم ،بااور
کنم که اين فرمان جعلى و توسط دشمنان افغانستان و خود شاما پخاش نشاده باشاد...من
از شما تقاضا ميکنم که با صدور اوامر فورى و شديد زرشاه مذکور دستگير و در طاول
سرحدات مشترک ما (به مردم ) فهمانده شود که فرمان هاى پخش شده جعلاى و مبناى بار
شايعات و افواهات دروغين ميباشد» .
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در همين روز به حدود يکصادو پنجااه (  )١٥٠نفار از عسااکر افغاانى ملابس باا لبااس هااى
نظامى (رسالۀ شاهى) باغ و کافرکو را اشغال و آب چشمۀ باغ رابار روى پساتۀ نظاامى
لندى کوتل بستند .در اواخر همين روز ،زرشاه بر مرکز پروژۀ آب لنډى کوتل حمله نموده
پاانج نفاار از کارکنااان پااروژه را کشاات  .113قاباال ياااد آوريساات کااه ساارحد يااا خااط تحميلااى
ديورند درين منطقه هيچوقت عالمه گذارى نشاده باود ،لاذا افغاان هاا ادعاا داشاتند کاه
منطقۀ باغ مربوط به آنها بوده و انگليس ها ميگفتند که اين منطقه دوصد گز (ياارد) در
داخل خاک آنها واقع است .114

 .7ستيشن آب نزديک لندى کوتل
بتاريخ  ٥مى نيروهاى ديگر افغان در باغ افزوده شده منااطق ساتراتيژيک "تاور ساَ پر" و
"سااپينه وکااه" را اشااغال نمودنااد .در همااين روز غااازى امااان اهلل خااان پاسااخ نامااۀ نائااب

 . 113عکس مربوط ومرکز پمپ آب را در ضميمه مالحظه کنيد.
 ،Fletcher, A. (1965) . 114ص .١٩٠
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السلطنه را فرستاد و از زندانى نمودن زرشاه شاينوارى بخااطر ى اباا ورزياد کاه حکومات
هند قانون ظالمانۀ ( Rowlatt Billروالت بل )115را تحميل کرده بود .او در پاساخ نائاب
السلطنه راجع به فرمان خويش اظهار کرد که "ابراز همادردى اساالمى و احسااس بشارى
من براى نژاد بشر بوده و ضمير شاهانۀ مان نفارت دارد از آن چيزهائيکاه ايماان ،ماذهب،
آزادى و حرياات انسااانها را متااأثر ميسااازد" .امياار گفاات کااه وى عاازم دارد قباياال ساارحد را
بااراى آزادى مملکاات شااان و تااأمين صاالح در ساارحدات کااه توسااط انقااالب هاااى آماادنى
تيزتااک تهديااد ميگردنااد ،متحااد سااازد .امياار بنااا بااه دو علاات از نائااب الساالطنه شااکايت
داشت  :اول اينکه نامۀ او را بوقت مناسب هم جاواب ناداد ،و دوم اينکاه لحان پاساخ ناماۀ
نائب السلطنه اهانت آميز و نا مطبوع بود .شکايت ديگر اميار ايان باود کاه چلمسافورد باا
مقررى نمايندۀ جديد افغان مؤافقت نکرده بود ،و او اين کار را خصومت آمياز خواناده و
بدين معنى تفساير کارد کاه هندوساتان او را برساميت نماى شناساد .غاازى اماان اهلل خاان
گفت که وى آماده اسات باا هناد معاهادۀ دوساتى را امضااکند .در ضامن از نائاب السالطنه
خواهش کرد که "با منسوا کردن قوانين ستمگرانه و با شناختن اساتقالل مطلاق ،حقاوق
مساوى و آزادى حکومت افغانستان از هر جهت" خطر ها را برطرف نمايد.
بااه همااين روز (بتاااريخ  ٥مااى ) حکوماات هنااد بريتااانوى ،انحااالل تجهياازات تمااام نيااروى
جنگى هند و نيروهاى سرحد را معطل کرد ،وتمام صاحب منصبان بريتاانوى لشاکر هناد
را احضاار نماود .آنهاا ميخواسااتند افغانهاا را باا ياک نيااروى غيار قابال مقاومات روباارو
نمايند ،116تا بدون اينکه دست به پيکار زنند ،نيرو هاى خود را عقب کشند.
بتاااريخ  ٦مااى  ، ١٩١٩کميشاانر عماااومى و وکياال بريتانيااا باااراى حکوماات هنااد ،اجاااازۀ
استعمال قواى هوائى را خواسته مينويسد "اگر نيروهاى افغاانى در بااغ مقاومات کناد،
آيا اجازه داريم که پايگاه هاى شانرا در ډکه و اللپوره توسط هواپيما بمباارد کنايم ؟ ايان
بمباردمان بسيار مؤثر خواهد بود"
به همين تاريخ لوى درستيز قواى نظامى انگليس ها امر کارد کاه قاواى خاود را در لناډى
کوتل به نمايش گذاشته ،افغانها را از منطقۀ باغ بيرون کشيده و ارتباطات افغانها را با
 Rowlatt Bill . 115قاانونى باود کاه در مااه ماارچ  ١٩١٩توساط بريتانياا در مساتعمرۀ هناد نافاذ و
تااادابير اضاااطرارى دوران جناااگ اول جهاااانى را در رابطاااه باااا سااارکوبى قيامهااااى ماااردم توساااعه
ميبخشيد .اين قانون به حکومت هند بريتانوى اجازه مياداد تاا هار شخصاى را کاه گماان ميارود در
فعاليت هاى مخالفين دولت سهم داشته باشند ،بدون محاکمه براى دو سال روانۀ زندان کنند
 . 116اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس ،راپور هاى نظامىL/P&S/20/B287/1
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مومند ها قطع کنند .حکومت هند بريتانوى به کمشنر عمومى نوشت که "شما با اين امر
ميتوانيد به مومند ها وعدۀ هرآنچه را ميخواهند بدهيد" تا در جنگ مداخله نکنند.
انگليس هاا در هماين روز تاالش ورزيدناد تاا ميارزا غاالم حيادر خاان ،رئايس پساته خاناۀ
افغان را دستگير کنند .کمشنر عمومى در تلگرام شاماره  ١٢٦۴خاود اطاالع داد کاه «ياک
فرمان تازۀ (امير امان اهلل خاان) باه زباان پشاتو در داخال و اطاراف شاهر پشااور در گاردش
است  .من يک کاپى آنرا بشما ارسال خاواهم کارد .مان درباارۀ امکاناات دساتگير نماودن
رئيس پسته خانۀ افغان فکر کردم  ،اما در شرايط موجود آنرا ممکان ندانساتم  .او پساته
خانااه را تاارک گفتااه در يکااى از خانااه هاااى دور از ساارک عمااومى در جااايى پاار پاايت و خاام
سکونت اختيار کرده است  .تجريد کردن خانۀ او ممکن نبوده  ،تالش براى دستگيرى او
ناکاام خواهااد شاد .مااا از اساتعمال توپخانااه اساتفاده کاارده نميتاوانيم و خطاار جناگ هاااى
سخت در کوچه ها موجود است ».
با درک کامل اهميت نقش نيروهااى قاومى ،نائاب السالطنه در هماين روز باه لنادن اطاالع
داد که "چگونگى برخورد قبايل يک فکتور بسايار مهام باوده ،لاذا باه روزکيپال هادايت
داده شده است تا براى جلب طرفادارى آنهاا از هايت ناوع مصارف پاول دريا .نکناد" .مهتار
چترال ،خان "تيرى" از منطقۀ بناو ،و ناواب "ديار" از وفاادارى کامال خاود باه روز کيپال
اطااالع داده و تعهااد سااپردند کااه بااا ايشااان خواهنااد بااود .محمااد صااادق خااان ،خااان سااابق
اللپوره هم که بحياث پناهناده در پشااور زنادگى ميکارد ،از خادمات خاود باه انگلايس هاا
اطالع داده ،چون خودش پير و مريض بود ،سه فرزندش توسط انگليس ها به ډکه و لنډى
کوتل فرستاده شده و باه آن هاا وعاده داده شاد کاه در پااداش خادمت خاوب شاان برايشاان
خانى اللپوره دوباره داده خواهد شد.
بتاريخ  ٧ماى طياارات جنگاى انگلايس بار فاراز بااغ و لناډى کوتال پارواز هااى انکشاافى
نمودند و در "باغ" و "تور سَپر" از طرف قواى افغانى هدف فير هاى تفنگ قرار گرفتند.
بتاريخ  ۸مى وزير خارجه در حکومت هند بريتانوى به وکيل انگليس ها در کابل ،حاافک
سيف ا هلل خان طى تلگرام شماره  ١الف ،نوشت کاه در صاورت آغااز جناگ آنکشاور را باا
تمام تشکيالتش تارک گفتاه اماا قبال از حرکات تماام اساناد رسامى ايارا کاه باا خاود آورده
نميتوانند ،از بين ببرد.
در همين روز بسااعت  ٢بعاد از ظهار شاهر پشااور  ،کاه باه طرفادارى افغانساتان ترتيباات
قيام عمومى ميگرفت  ،توسط انگليس هاا محااطره شاده و جرياان آب آن قطاع شاد .دريان
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عمليات تورن جنرال کليمو  Major General Climoرا يک لاواى ساواره و دو کناډک
پيادۀ قواى انگليس همراهاى ميکارد .آنهابعاد از داخال شادن باه شاهر رئايس پساته خاناۀ
افغان باا تعادادى ازماامورين و اعضااى کميتاۀ انقالباى پشااور (همکااران هنادى ميارزا
غالم حيدرخان) را اسير گرفتند و با اعالن کردن حکومات نظاامى و حالات اضاطرارى در
شهر پالن قيام پشاور را خنثى نمودناد .روز کيپال تصاميم گرفات کاه ميارزا غاالم حيادر
خان 117و همکارانش به "برما" فرستاده شوند .از جملۀ  ٢٣نفرى که تبعيد و باه تااريخ ١٢
مى به برماا فرساتاده شادند ،ناه ( )٩نفار افغاان عباارت بودناد از ميارزا غاالم حيادر خاان
رئيس پوسته خانۀ افغان ،محمد نقى مأمور پسته خانۀ افغان ، ،عبادالحق ماأمور پساته
خانۀ افغان  ،سيد عظيم شااه ماأمور پساته خاناۀ افغاان  ،کرنيال علاى احماد خاان نماينادۀ
امير ،فقير محمد خان  ،نور محمد شاه ،ميرزا فضل احمد و محمد انور .چهارده ( )١۴نفر
انقالبيون هندى عبارت بودند از داکتر چرن چندن گوش ،اللاى رام ،حکايم عبادالجليل،
عاشق حسين ،ميالپ سنگها ،ايشارداس ،لکمى چند عکاس ،شيو رام ،بشيشار ناتهاا،
ايندر ناتها ،امير چند ،عبداهلل شاه ،جتى شاه ،و بريج الل کپور.
انگلاايس هااا تمااام حکوماات هااا و ادارات محلااى و نمايناادگان سياسااى خااودرا در قاااهره،
تهران ،عدن ،بغداد ،بوشهر ،بصره ،مشهد ،سيستان و کاشغر از وخامت اوضاع مطلع
ميسازند .
بتاااريخ  ٩مااى  ١٩١٩قااواى انگليسااى تحاات قوماناادۀ Brigadier General G. F.
 Crockerبريااد جناارال کروکاار ،قوماناادان قااواى انگليسااى در خيباار بااه حمااالت متقاباال
ميپردازدکه در نتيجۀ آن افغانها از منطقۀ باغ باه موقعيات جدياد در تپاه هااى "خاارکلى
نالااه" عقااب نشااينى ميکننااد .کميشاانر عمااومى اطااالع ميدهااد کااه يااک طيااارۀ نيروهاااى
هوائى انگليس ها مورد اصابت مرمى قرار گرفته اما مؤفق شده اسات در لناډى کوتال باه
زمين بنشيند.
در همين روز طيارات انگليسى ډکه ،محل اجتماع نيروهاى کمکى افغان را بمباردماان
نمود .ضمن اين عمليات پاى سپه ساالر صالح محماد خاان هام جراحات برميادارد (گفتناد
 . 117ميرزا غالم حيدر خاان در مااه ساپتمبر  ١٩٢٠باه کابال بازگشات و باه پااس خادماتش در پسات
هاى مهم دولتى ايفاى وظيفاه نماود .او باراى چنادين ساال کارمناد وزارت اماور خارجاه باود کاه از
جملاه مسائوليت اماور روسايه و ترکساتان را بااه دوش داشات  .در جناورى  ١٩٢۴بحياث آمار گماارک
قندهار تعين شده و در سفر تفتيشاى ناومبر  ١٩٢٥غاازى اماان اهلل شااه باه قنادهار تقادير و تمجياد
شد.ميرزا غالم حيدر خان در جنورى  ١٩٢٩به حيث معين وزارت ماليه ايفاى وظيفه مينمود.
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که شهيد شد) که به اثر آن جبهۀ جنگ را ترک گفته به قصر کوکب در جالل آباد برميگردد
 .اما دسته هاى کوچک قواى افغانى در جمرود به جنگ وحمالت خود ادامه ميدهند.
بتاريخ  ١٠مى قواى تازه دم انگليسى تحت قوماندۀ تورن جنارال فاولر Major General
 Fowlerنيز رسيده و قوماندۀ قواى انگليسى را بدست گرفت  .آنها يک روز بعد دسات
به حمله زده بعد از زدوخاورد هااى شاديدکه در آن طارفين متحمال خساارات شاديد جاانى
ميشوند ،قواى افغانى عقب نشينى اختيار ميکنند.
بتاريخ  ١١مى کمشنر عمومى و وکيل حکومت هند در پشااور خواهاان محاکماۀ نظاامى و
کشتن ميرزا غالم حيدر خان ميشود « :با پاليدن خانۀ آمر پسته خاناۀ افغاان ،پوساتر هااى
اشتعال انگيز بيشتر و همچنان مکتوب محمود طرزى وزير خارجه را يافتيم که هدايت ميداد آنارا
وسيعاً پخش کند .ما ميتوانيم با داشتن اين اسناد امر پسته خاناه را کاورت مارشاال (محاکماۀ

نظامى) و تيرباران کنيم ،و اين تأثير سودمندى خواهد داشت 118».

به بتاريخ  ١٣مى قواى انگليسى از خيبر و تاورخم گذشاته و شاهرک سارحدى ډکاه را ،کاه
توسط قواى افغاانى تخلياه شاده باود ،اشاغال ميکناد .روزکيپال باه نائاب السالطنۀ هناد
مينويسادکه افغانهادر چند روز گذشته خالف توقع ما با شجاعت و مردانگى ميجنگيدند .مگر غير
منظم بودند وسايل حمل و نقل نداشتند و به پيمانۀ بزرگ مبارزه کرده نتوانستند .او عالوه ميکناد
که خطر بزرگتر از جانب قبايل متوجه ماست ،اما شگفت آور است که نتوانسته اند آنها را به قياام

عليه ما وادار سازند.
بتاريخ  ١۴ماى ساپاه انگليساى باه عازم تساخير جاالل آبااد از دکاه باه اساتقامت "باساول"
مارش ميکند ولى در آنجا با قواى عسکرى تحت قوماندۀ کندکمشر محمد اکليل خان و
جنرال محمد عمر خان مشهور به ساور جرنيال روبارو ميشاوند .شاادروان غباار مينويساد
"اين جنگ شديد بود و از توپ و تفنگ بدست و يخن کشيد .قواى افغانى باا ناوک برچاه
پيادۀ دشمن را درهم شکست و سوارۀ دشمن دستان تسليم بلند کرد ،ولى ساوارۀ افغاانى
در حالت هيجانى آنانرا بکفت و سپاه انگليس تا "ډکه" فرار کرد119.

سااه روز بعااد (بتاااريخ  ١٧مااى) يااک لشااکر باازرگ و مهيااب تاار اقااوام مومنااد ،صااافى،
خوگياانى و شاينوارى رسايدند .آنهاا کااه مسالح و از طفوليات در اساتعمال تفناگ تماارين
 . 118اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس L/P&S/10/819
 . 119غبار ،مير غالم محمد ( )١٣٥٩ص .٧٦٠
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داشااتند ،قلااه هاااى اطااراف کمااپ انگلاايس هااا را اشااغال و قااواى انگليسااى را تحاات آتااش
مرمى هاى تفنگ قرار دادند.
بتاريخ  ١۸مى انگليس ها يکبار ديگر کوشيدند پيشروى نمايند ،اما با مقاومات شاديد
قااواى قباياال افغااان مواجااه شاادند .درحااالى کااه قااواى پيااادۀ آنهااا نتوانسااتند بيشااتر از
يکصدگز به پيش روند ،يک غونډ  ٣٥سکها هاى آنها با سراسيمگى و باى نظماى کامال
پا به فرار نهاد .درآن لحظات حساس قواى انگليساى ،باا رسايدن دو بخاش از تاوپ هااى
"هاويتزر" و گلوله بارى شديد مواضع افغان ها ،از شکست نجات يافتند.
انگليس ها همچنان با استفاده از قواى هوائى بر جاالل آبااد و کابال بماب ريختناد .جاالل
آباد دوبار مورد حمله قرا گرفت .
بدين گونه باا وجاود شکسات قاواى نظاامى افغانساتان دريان جبهاه ،ساپاه داوطلاب ملاى
توانست ستراتيژى عمومى جنگى انگليس ها وخواب اشغال جالل آبااد را خنثاى نماوده
از خاک و سنگر هاى ملى خود دفاع نمايند ،و تا امضاى متارکۀ جنگ در  ٣جاون ،١٩١٩
نگذارند قواى انگليسى از مواضع شان در ډکه يک قدم هم پيشروى کنند.
جبهۀ قندار
عملياات نظاامى دريان جبهااه قبال از آنکاه قومانادان اياان جبهه،ساردار عبدالقادوس خااان
اعتمادالدولااه  ،از کاباال برسااد آغاااز شااده بااود .راباارت شااتراوس هااوپ ،تحليلگاار امااور
نظااامى ميگويااد کااه مؤفقياات ابتاادائى افغانهااا باعااث شااد ،قباياال باار گااارنيزون هاااى
بريتانوى حمله کنند .انگليس هاا مجباور شادند چنادين پسات نظاامى شاان را تارک کنناد.
جنرال وپشاير  General Wapshareقومانادان قاواى بلوچساتان در چمان مجباور شاد
قواى احتياط را که اصالً براى حمله به کابل تعين شده بود ،به کمک بطلبد.
درين جبهه سه تولى پياده (جمعا ً  ٣٠٠نافر) در قلعهُ جديد سپين بولدک و سه تولى ديگار
در پوسته هاى سرحدى موجود بودند .قوماندان اين نيرو تورن محمد يوسف خان بود.
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نيروهاااى نظااامى انگلاايس بشااکل ضااربت متقاباال سااريع دساات بااه يااک فعالياات باازرگ
محاااربوى زدنااد .دو
غنااد پياااده و قااواى
سوارۀ انگليسها به
قومانااادانى جنااارال
هااااااااردى سااااااااعت
چارو ناايم صبااح ٢٦
مااااى  ١٩١٩ساااارحد
افغاااااانى را عباااااور
نمااوده و دوسااااعت
بعد در برابار قاااالعهُ
سااااااااااااااااااااااااااارحدى
افغانسااااااااااااااتان در
ساااااااپين بولااااااااادک
موضااااااع گرفتنااااااد.
چاااااااااااون جنااااااااااارال
انگليسااااااااااااااااااااااااى
ازنيرومنااادى قاااوت
هاااى نظااامى خااااود
مطماااائن باااااااود و از

قااوت هاااى کااوچکتر  .8لويناب خوشدل خان با پسرش شاغاسى على احمد خان
ساااااااارحد افغااااااااانى
معلومات الزمه در اختيار داشت ،يااک نفر را با بيرق سفيد براى افغانها فرستاد و ازيان
طريق ازافغانها خواسات تاا تساليم شاوند .تاورن محماد يوساف خاان قومانادان قاواى سار
حاااادى در قلعهُ سپين بولدک خواست دشمن رارد نمود ودست به دفاع ومقابله زد .دريان
جناگ ناابرابر دفااع دليرانااۀ عسااکر افغاانى هفات ساااعت طاول کشايد .بااالخره نيروهاااى
دشمن يک قساااامت ديوار قلعه را با آتش توپهااى بازرگ تخااريااااب ناااموده و داخال قلعاه
شاادند .در داخاال قلعااه جنااگ برچااه و ساارنيزه آغاااز گاارديااااد .د ر نااااتيجه از جمل اهُ  ٣٠٠نفاار
سربازان افغان يک تعداد کمى زخمى در ميدان جنااااااگ افتااده و متبااقى کشاته شادند.
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تااورن محمااد يوسااف خااان نيااز زخااااام برداشااته و بااا سااائر زخميااان اسيردشاامن شااد وقلع اهُ
سرحاادى سااپين بولاااادک ازطرف نيروهاى انگليس اشغال گرديد.
خبر سقوط قلعهُ سرحدى ساپين بولادک عاوض سراسايمگى باعاث غايک و هيجاان ماردم
گرديده و قوماندان نااااايرو هاى نظامى قندهار ډگرمن غالم نبى خان ناصرى بادون تاأخير
امر سفر باارى را بااراى قواى تحات امار خاويش صاادر نماود .اماا خوشادل خاان لاوى نااب ،
والى قندهارقوماندان ماذکور راازساوقيات برضاد انگلايس رساما ً مناع نماود .علات ايان
عمل ننگين و خالف منافع ملى والى مذکور معلوم نشد .او شايد آدم ترسو بوده و جرئات
آنرا نداشت تا در برابر انگليسها قيام نمايد ،و يا امکان دارد که در خااافا با انگليسها در
ارتباط بوده و اين کار را بخاطر رضايت آنها انجام داده باشاد . 120زناده يااد غباار در اثار
گرانسنگ اش مينويسد که " اعتماد الدوله بمجرد ورود در قند هاار خوشادل خاان لاااوى
ناب را از حکومت معزول و اخراج کرد و خود بنام جهاد کفن پوشيد و هزاران نفر از ماردم
بااا آذوقااه و اساالحهُ شخصااى در زياار بياارق او جاااااااامع شااده و يااک عاااادهُ باااازرگ از طاااابقات
مختلف واليت با مرد و مال رسيدن گرفت ».
سردار عبدالقدوس خان ،در رأس هااازاران نفااااراز داوطلباان ماااالى و ناايروهااااى نااااظامى
مسااتاااقر در قاااااندهار بااه اسااتقامت سااپين بولاادک حرکاات کاارد کااه در طااول راه يکااااتعداد
ديااگرى از داوطلبان نيز باوى يکجا شدند .قوماندانى نظامى انگلساتان در کوياااااااته باا
گرفتن خبر حرکت نيروهاى بزرگ افاااغان باااه اسااااتقامت سرحاااد ،بادون تاأخير و باعجلاه
امرتخليهُ مناطق اشغالى افغانى را صادرنمود .قطااعاااات نظاامى انگلايس عقاب نشاينى
نموده و در سنااگر هاااى قااابلى خود در چمن عقب سيم هاى خار دار جابجا شدند.
دستگاه جاسوسى انگليس ها براى ايجاد تفرقۀ قومى وضعيف سااختن جبهاه ،در عقاب
جبهه دسات باه دسيساه و توطئاه زده و دريان کاار خاود تاا انادازۀ مؤفاااق هاااااام شادند .ايان
دسيسه از طرف عمال انگليسها طورى سازماندهى شد که يک طفال سانى ماذهب را باااه
قتل رسااااانيده و در منزل نور محمد شاه خان آغاى قزلباش ،يکى از زعماى شيعه مذهب
دفن نموده و آنرا کار قزلباشهاى قندهار وانمود ساختند .چند نفر روحانى کاااذب واجاااير
درياان آتااش روغاان ريخاات و فتااواى قتاال قزلباشااان بااى گناااه را صااادر کردناااااااد ،کااه باعااث
جنگ و جادل باين بارادران هماوطن گردياد .آنهاا همچناان خبار ايان روياداد راباا آب وتااب

 . 120خوشدل خان لويناب پدر شاغاسى والى احماد خاان ،والاى کابال عهاد غاازى اماان اهلل خاان
بود که دوبار اعالن پادشاهى نمود.
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خااااص در بااااين مبارزين منتشر کردند تا مااردم بخاطر دفاع از خانواده و فاميلهااى خاود
قطعات داو طلب نيرو هاى ملااى را ترک نموده و به قندهار برگردناد .اماا چناين نشاد ودر
مقاباال وطاان دوسااتان و اشااخاص آگاااه و کااار دان دساات بکارشااده ودرماادت اناادک جنااگ
درقناااد هاااار خااااموش گردياااد وهماااه دانساااتند کاااه دشااامنان ماااردم افغانساااتان درطااارح
وسازماندهى دسيسهُ مذکور دست داشاااتند  ،حتى بعد ها شاايعهُ در قنادهار بار سارزبان
ها افتاد که عمال و گااااااااماشته گان خوشدل خان لوى ناب توطئۀ ماذکور را ساازمان داده
بودند.
بهر حال ،نيروهاى افغان سرحد تحميلى «ديورند » را عبور نموده ومنطقاهُ «بغاره» در ساه
کيلومترى آنسوى سرحد را اشغال و منبع آب را در دست ميگيرند .به اين تر تياب ناه تنهاا
گارنيزيون چمن بلکه قرارگاااه عاامومى ناايروهاى انگلساتان در کويتاه نيزباا خطار جادى
مواجه ميگردد .ولى اعالن متارکه از زدوخورد هاى بيشتر درين جبهه جلوگيرى ميکند.
جبهۀ جنوبى
راجااع بااه اياان جبهااه کااه قوماناادانى آناارا سااپه ساااالر محمااد نااادر خاان باادوش داشاات و دو
بارادرش شااه محماود خااان و شااه ولاى خاان او را همراهااى ميکردناد ،نشارات و تبليغااات
زيادى صورت گرفته اسات  .برخالف جبهات ديگر ،درجبهۀ جنوبى هم کامره هااى عکاساى و
وسايل نشراتى تايپ و سائکلو ستائل وجود داشت ،و هم يگانه جبهۀ بود کاه راپورهااى مانظم و
مبالغه آميز نامه نگاران حربى هندوستانى آن بصورت منظم در جريدۀ رسامى آنوقات "اماان
افغان" بنشر ميرسيد121.

سردار محمدنادر خان که بعد از کشته شدن امير حبيب اهلل خان با خانواده اش براى مدت
کوتاهى محبوس و وظيفۀ سپه ساالرى را به رقيبش صالح محماد خاان از دسات ميدهاد،
براى قيادت اين جبهۀ حساس داوطلب شده و امان اهلل خان هم که درين وقت در موقعيات
حساسى قرارداشت ،ازين داوطلبى حسن استقبال مينمايد.
اين جبهه مانناد جبهاات ديگار شاامل قاواى نظاامى و قاواى داوطلاب ملاى و قباايلى باود.
رجال عسکرى شامل مبارک شاه خان غند مشر ،محماد علام خاان غناد مشار ،پناين بياگ
خان غندمشر (بعد ها جنرال) ،عبدالقيوم خان پغمانى کنډک مشر توپچى ،محمد يونس
 . 121به اجراآت عالى و حسن مساعى سپه ساالر غازى در موقع جهاد اساتقالل  ١٢٩۸از قلام ياک
نامه نگار حربى امان افغان مراجعه شود که در بيوگرافى "نادرافغان" نقل شده است .
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خااان غندمشاار لااوگرى ،محمااد عظاايم خااان کناادک مشاار ،محمااد قاساام خااان کناادک مشاار،
دادمحمد خاان لناډى کنډکمشار ،نورمحماد خاان کنډکمشار ،گال احماد خاان کنډکمشار،
عبدالطيف خان کميدان ،محمد اباراهيم خاان کميادان ،اميرمحماد خاان کميادان ،ناواب
خان کميدان پنجشيرى ،احمدجانخان کميدان کابلى (شهيد) ،شيراحمد خان ټولد مشر
(شهيد) ،فقيرمحمد خان ټاولد مشار ،جاالد خاان ټاولد مشار لاوگرى ،محماد ياار ميجار
گرديزى ،خيرمحمد خان ميجر ،عبدالحمياد خاان تاوپچى صاافى و آقاا محماد خاان يااور
لوگرى بودند.
لست رهبران محلى تڼى ،ځدران ،زرمتى ،احمدزائى ،منگل ،ځاځى ،مکنى ،خروټى و
رهبران سرحدى وزيرى و مسعود وغيره اقوام را ميتوان در صفحات  ٧٦٣و  ٧٦۴جلداول
افغانستان در مسير تاريخ مطالعه کرد.
حضرت فضل محمدمجددى (حضرت شوربازار و بعداً شمس المشايخ) و حضارت فضال
عمار مجاددى (بعااداًملقب باه نورالمشااايخ) هام از جملااۀ روحاانيون سرشناسااى بودناد کااه
برعالوۀ آخندزاده صاحب موسهى ،حاجى عبدالرزاق خان اندرى ،مال همازه ،ماال محماد
جان خان ،قاضى عبدالرحمن خان پغمانى ومال عبدالرشيد خاان ،توساط غاازى اماان اهلل
خان ،براى تبلي .ارشادات اسالمى ،دعوت به جهاد و نوشتن و خواندن خطبۀ جهاد تعين
و قوماندان اين جبهه را همراهى ميکردند .
طورى که بعداً خواهيد ديد ،پيروزى اصلى را درين جبهه قواى ملى بدست آوردند .اما معطلاى
درنقل و حرکت قوماندان اين جبهه که از همه اولتر حرکت کرده و بعد از آغاز رسامى جناگ و
درگيرى در جبهات ديگر ،بمباردمان جالل آباد و کابل ،اشغال دکه توسط نيرو هااى انگليساى و
اندکى قبل ازموافقت نامۀ آتش بس  ،از همه دير تر به جبهۀ جنگ رسيدوصرف براى پان

روز از

 ٢٨مى تا اول جون  ١٩١٩درگير جنگ شده به قهرمانى و شهرت رسيد ،نه تنها سائوال بار انگياز
ميباشد ،بلکه در پهلوى اسناد ديگرى که بعداً به آن اشاره خواهد شد ،بادرنظر داشت پالن جنگى
عقب نشينى عمدى انگليس ها درين جبهه ،که قبالً ذکر شده است ،به اين ادعاى ساردار محماد

رحيم ضيائى 122و سيد قاسم رشتيا اعتبار ميبخشد که پيروزى نادر خان از برکت يارى و مسااعدت

انگليس ها و بر پايۀ پالن قبالً طرح شده ،بدست آماده اسات  .توجاه کنياد باه جرياان مختصار
رويداد هاى اين جبهه :

 . 122شيون کابلى ،سردار محمد رحيم ضيائى ( . )٢٠٠۸برگ هاى از تاريخ معاصر وطن ما
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بتاريخ  ٢١اپريل  ١٩١٩سردار محمد ناادر خاان ،باه همراهاى ساه غناډ پيااده ،چهاار عاراده
توپ کوچکى کاه بار بااالى قااطر باار ميگردياد ،دو تاوپ هاويتزر جرمناى و ياک دساته از
نيرو هاى ارگ شاهى ،کابل را ترک گفته بعد از ساپرى نماودن شاب اول در چارآساياب و
شب دوم در کلنگار لاوگر بتااريخ ساوم ثاور  ١٢٩۸مطاابق باه  ٢۴اپريال وارد شاهر گردياز،
مرکز سمت جنوبى شد.
شادروان غبار مينويسد که «با آشکار شدن عزم رزم با دولت انگلايس در سرتاسار پکتياا
غريو عمومى برخاست و جنبش مردم شروع شد ...بيننادگان احسااس ميکردناد کاه اعاالم
جنگ با دولت انگليس در منزلت جشن عروساى درباين ايان ماردم قهرماان تلقاى ميشاود.
اين باود کاه هازاران مارد مسالح از تماام منااطق پکتياا ،احمادزائى و طوطاخيال ،منگال،
جدران ،جاجى ،چمکنى ،تنى ،خوسات ،احمادخيل ،حسان خيال ،هاشام خيال ،خروتاى و
هزاران نفر قهرمانان گمنام ديگر که تاريخ به ضبط نام هايشان قادر نشده بيرق ها بستند
و در ميدان هاى جنگ حاضر شدند .اين احضار به جنگ عمومى چنانچه در جهان معمول
است از طرف دولت و از صنوف رديف و احتياط وزارت جنگ و يا قرعه و حوالاۀ رسامى
نبود ،و هم طورى که معمول است اسلحه و آذوقۀ اين سپاه از طرف دولات پرداختاه نشاده
بود .اين احضار به حرب عمومى از مختصات و مشخصات ملى افغانستان بوده و هست
که در طى تاريخ براى حفک آزادى و طرد تجاوز اجنبى نشان داده اند123».

سپه ساالر محمد نادر خان تقريباً بيست (  ) ٢٠روز در باالحصار گرديز بناام تنظايم نقشاۀ
جنگ اقامت کرد .او درين مدت خبرحملۀ صالح محمد خان در جبهۀ مشرقى را گرفات و
همچنان از قطع مناسبات دولت هاى افغان و انگليس مطلع شد  .ديگر جنگ ملى شاروع
شااده بااود .محمااد نااادر خااان قباال از آغاااز جنااگ رساامى اطااالع گرفاات کااه جنااگ آوران
مسعودى به قشالۀ جنگاى "ساروکى" حملاه نماوده و  ٧٥شاتر حمال و نقال انگليساى را باه
غنيمت گرفته اند .متعاقباً مردم تنى به قطع خطاوط تلگرافاى انگلايس پرداختاه و دساته
هاى گوريالئى مردم  ٢٢٠شتر غله دار دشمن را ربودند .مردم مسعود قلعۀ جنگاى "واناه"
را با قشون انگليسى محاصره کردند .در خوست هم مردم تجمع کرده و به استقامت پيوار
 ،على خيل ،توچى و کرم پيش رفتند124.

 . 123غبار ،مير غالم محمد ( )١٣٥٩ص .٧٦۴
 . 124همانجا
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بتاريخ  ١٣مى سپه ساالر تصميم گرفت که قواى عسکرى را به ساه محااذ تقسايم نماياد:
محاااذ اول (خوساات/تل) کااه نقطااۀ مرکاازى ميباشااد بحيااث مرکااز هاادايات و قوماناادانى
عمومى قوا تحت قوماندۀ خودش ،محاذ دوم (جاجى/پيوار) تحت قوماندۀ سردار شااه
محمود خان و محاذ سوم (ارگون/وزيرستان) تحت قوماندۀ سردار شاه ولى خان .
بتاريخ  ١۴ماه ماى محماد ناادر خاان عاازم متاون ،مرکاز خوسات ،گردياد و بعاد از ساپرى
نمودن شش روز به آنجا رسيد .ظفر حسن ايبک هندوستانى که محمد نادر خان را دريان
سفر همراهى ميکرد در خاطراتش مينويسد که سپه ساالر تصميم گرفت تا ده ( )١٠روز را
در خوست سپرى کند و در آن ده روز به تهيۀ حيوانات بارکش کاه جهات رسايدن باه محااذ
ضارورى باود ،پرداخات . 125ظفر حسن درين جا نا آگاهانه از يک راز بزرگى پرده برميدارد که
شايدبا پالن جنگى تخليۀ پست هاى نظامى انگليس ها درين جبهه (طورى که قبالً ذکر شده است)
بى رابطه نباشد .او مينويسد «وقتى که ما در متون بوديم خريطه (نقشۀ جنگاى) اى کاه مباين
موقعيت لشکر انگليسى بود بدست سپه ساالر رسيده بود ،خريطه مربوط "تل" بزرگتر باود ،بخاش
اين خريطۀ نظامى که به تل ارتباط داشت ،بزرگتر  enlargeشده بود که تفصيالت مواقع کوچک
آن هم بخوبى بنظر ميرسيد و در آيندۀ جنگ  ،اين خريطه به لشکر هاى افغانى بسيار کاار آماد
ثابت شد126».

ظفاار حساان مينگااارد کااه «در متااون روز ديگاار بااراى مااا اطااالع رساايد کااه قباياال وزياارى و
مسعود بر "وانه" و ساير حصار هاى انگريزى حمله کرده است ،مليشاياى سارحدى مقايم
در وانه دژ را خالى کرده ،برخى به خانه هاى خود برگشته اند و تعادادى هام باه نازد ساردار
شاه ولى خان رفته و براى او اسلحۀ خود را تسليم داده اند127».

غبار مينويسد که « در محاذ وزيرستان  ٢٣هزار جنگجويان مساعودى و وزيارى سرتاسار
جبهۀ وزيرستان را بشکل مجمر آتشى درآورده بودند .تمام مخابرات دشامن باا مرکاز بناو
باستسااثناى مخااابرۀ راديااوئى ازبااين باارده شااده و ارتباااط بااين اسااتحکامات و قلعااه هاااى
جنگى دشمن معدوم و حيواناات آذوقاه رساانى باه تااراج بارده شاده بودناد .در قشاله هااى
نظامى دشمن هزاران نفر مليشياى محلى افغان [پشتون] قيام کرده با اسالحه و جباخاناه

 . 125خاطرات ظفر حسن آيبک ( ،)٢٠٠٣ص .١۸۸
 . 126همانجا
 . 127همانجا
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و مواد محترقه از صف دشمن خارج شدند و در عقب جبهه بر سر دشمن ريختناد و تلفاات
سختى بر قوه هاى انگليسى تحميل کردند128».

بتااااريخ  ٢١ماااى  ١٩١٩نماينااادۀ سياساااى [پوليټيکااال ايجينااات] تاااوچى ،از ميرامشااااه باااه
مقامات انگليسى اطاالع داد کاه « مطمئن ًا نادر خان در پيشروى عجلاۀ نادارد .مطاابق باه
راپورخبر رسانى که امروز از متون برگشته است  ،او اول براى چند روز با اقوام مالقاات نماوده،
بعد در منطقۀ "نريزۀ" تنى با شاه ولى خان ديدار نموده و تنها بعد از آن راجع به تاريخ حرکت و
پيشروى اش تصميم خواهد گرفت129».

بتاريخ  ٢٢مى کمشنر عمومى و نمايندۀ گورنر جنرال براى حکومت ايالت سرحدى شمال
مغربى به نائاب السالطنۀ و قومانادان عماومى قاواى نظاامى ضامن تائياد اطالعاات ذکار
شده ،ازکميت قواى افغانى که تحت قيادت شاه ولاى خاان باه ارگاون رسايده اطاالع داده
مينويساد کاه "کُرم راپور ميدهد که همين حاال جنرال محمد علم ،قوماندان جبهۀ "خرالرچاى"
از جنرال نادر خان در "خوست" امر گرفته است که از آنجائيکه جنرال نادر خان تا فعاالً باراى
جنگ آمادگى ندارد ،لذا بايد جنگجويان قومى عقب نشينى کنند130».

از طرف ديگر درين "جنگ عجيب" سردار ناادر خاان بارخالف ايان امارى کاه صاادر کارده
بود ،در نامۀ به برادرش شاه ولى خاان چناين نوشات "ارجمند عزيزالوجودم شاه جان رکااب
باشى در حفظ و امان الهى باشيد .ازينطرف خيريت کلى حاصل است ،بخاطر جمعى تمام مشغول
کار هاى خود باشيد .بقرار اطالعاتىکه رسيده است  ،سپاهيان انگريز جنگ نميکنند و چند جااى و
چهاونى را بخوشى خود خالى ميکنند .همين موقع نيکنامى آن ارجمند و برادرتانسات  .بادون
پريشانى و دغدغۀ خاطر پيشرفت کنيد .بطرف وانا برويد .مقابله و مقدمه نخواهيد ديد .براى مان
خاطر جمعى داده شده است .بکاردانى و هوشيارى شمايان تعلق دارد که مردماان ديگار ازيان
احوال و کيفيت خبر نشوند .ولى شمايان در آن جا و مايان درين طارف فاتح کنايم .بااقى آن

 . 128غبار ،مير غالم محمد ( )١٣٥٩ص .٧٦٥
 . 129اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس ،تلگرام شماره پى L/P&S/101/819, p254 ٢١٥٢
 . 130اسااااااااناد محرمانااااااااۀ اسااااااااتخبارات انگلاااااااايس ،مکتااااااااوب شاااااااامارۀ "پااااااااى  ١۴٢٥آر"،
L/P&S/101/819, p274
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ارجمند عزيزالوجود را بر خدا ميسپارم .بسيار متوجه بوده باشيد .محل امضاى محمد ناادر ساپه

ساالر".131
بااه همااين تاااريخ  ٢٢مااى يااک تلگاارام نمايناادۀ سياسااى تااوچى ،از ميرامشاااه بااه مقامااات
انگليسى در مرکز اطالع داد کاه "نادر خان تا هنوز در متون بوده و دست روى دست گذاشاته

است  .توزيع تفنگ ها تا ديروز آغاز نشده است."132
بتاريخ  ٢٣مى ( ٢٢شعبان) شاه ولى خان از مرکزش در چهاونى ارگون به محمد نادرخاان
اطالع فرستاد که افراد قبايل وزيرستان چهاونى وانه را محاصره نموده اند.133
بتاريخ  ٢۴ماه مى و بعد از سپرى نمودن ده روز اقامت پالن شده در خوست ،محماد ناادر
خان باز هم ،به علتى که تنها به خودش معلوم بود،تصميم گرفت براى چند روز ديگار در
خوست بماند.
بتاريخ  ٢٥ماى ( ٢۴شاعبان) کرنيل عبدالقيوم خان و کرنيل خدايداد خان با دو تولى پياده و دو
عراده توپ براى تسخير تهانۀ (پست عسکرى) سپين وام که در سرک بين تال و ميرامشااه واقاع
است ،ميروند .جنگجويان قوم جدران به رهبرى ببرک خان جدران هم آنها را همراهى ميکارد .
اما افراد دشمن که تعداد شان به تقريباً سه صد ( )٣٠٠نفر ميرسيدفرار ميکنند .از جملۀ آنهاا ٢٦

 . 131اصاال اياان مکتااوب را شااادروان پوهانااد حبيبااى در سااال  ١٣٠٦ش ناازد جناارال تاااج محمااد خااان
پغمااانى بلااوچ ديااده اساات و در شاامارۀ اول نشااريۀ "جمهااور اسااالم" بتاااريخ اول سااپتمبر  ١٩٥١در
پشاور بنشر سپرده است  .يک نقل آنرا که دوباره از منابع روسى باه درى ترجماه شاده اسات ساردار
محمد رحيم ضيائى(شيون کابلى) (" )٢٠٠۸در بخاش هفاتم بارگ هااى از تااريخ معاصار وطان ماا
بنشر رسانده است که به اثر ترجمه به لساان روساى و ترجماۀ دوباارۀ آن عباارت مکتاوب تغيرکارده،
اما عين مفهوم را افاده ميکند" :من باه مؤفقيات کامال دسات يافتاه ام وشاما باا آراماش کامال کاار
خود را بکنيد  .طبق اطالعى که در دست است عساکر انگليس به جنگ نماى پردازناد و داوطلباناه
از مواضع خود عقب نشينى مينمايند .وقات را از دسات ندهياد .از موقاع اساتفاده کنيادو باه ساوى
"وانو" (وا ه) به پيشروى بپردازيد .هيچگوناه مقااومتى علياه شاما نخواهاد باود .باه مان اطميناان
قطعااى داده شااده اساات  .بااه هوشاايارى و زيرکااى شااماباور دارم  .هاايچکس نبايااد از موضااوع اطااالع
يابدو بفهمد که شما در آنجا و من درين جا کامياب مى شويم".
 . 132اسناد محرمانۀ استخبارات انگليسL/P&S/101/819, p275 ،
 . 133کشککى ،برهان الدين ( ،)١٣١٠ص ١٢٢
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 قواى دشمن قبل از فارار ماواد.نفر افريدى با تفنگ هاى شان خود را به افغان ها تسليم ميکنند
134. کچالو وغيره) و جباخانه را ميسوزانند، بوره، آرد، خوراکه (نخود

 مى کمشنر عمومى و نمايندۀ گورنر عمومى براى ايالت سرحدى شمال مغرباى٢٦ بتاريخ
 نخسات.از تخليۀ تمام گارنيزون هاى مستقر در توچى عليا و خط ټل – ايدک اطاالع داد
:به رونوشت تلگرام و بعد به ترجمۀ درى آن توجه کنيد
Telegram P, No. 1461-R, dated (and received) the 26th May 1919
The Hon’ble the Chief Commissioner and Agent to the FromGovernor-General in the North-West Frontier Province, Peshawar,
To-The Secretary to the Government of Indiain the Foreign and
Political Department, Simla (repeated Private Secretary to the
Viceroy, Army, Chief of the General Staff and Baluchistan)
Until yesterday situation throughout North-West Frontier
Province was all that could be desired and all is well today in
northern half. Yesterday Afghan forces on all fronts seemed to be
retiring or stationary, all tribes were in good mood and there
seemed to be no prospect of trouble but I have just learnt that
acting apparently on his own initiative and against wish of Political
Agent, whom he may not have been able to consult, General Officer
garrisons of all posts in Upper Tochi Commanding, Tochi withdrew
and on Thal –Idak line. Upper posts were occupied immediately and
burnt by Masuds and Wazirs and Spinwam was occupied by
Afghans. … We may presume that General Nadir Khan will now
move to Tochi.”.
) (دريافت همان تاريخ١٩١٩  مى٢٦  مؤرا،. ر١۴٦١  شماره،"تلگرام پ
 عاليجناب کمشنر عمومى و نمايندۀ گورنر عمومى براى ايالت سارحدى شامال: ازطرف
مغربى
 شيمله (تکارار باراى ساکرتر،وزير براى حکومت هند در شعبۀ خارجه و سياسى

: به

 و بلوچستان،) و لوى درستيز (رئيس ستاد کل، اردو،خصوصى نائب السلطنه
تا به ديروز اوضاع در سرتاسر ايالت سرحدى شمال غربى کامالً دلخواه بوده و اماروز هام
 ديروز بنظر ميرسيد که قواى افغانى در تماام جبهاات. در نيمۀ شمالى کامالً خوب است
 همانجا. 134
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يااا در حالاات گوشااه گياارى و يااا بااى تحاارک باشااند .تمااام قباياال هاام داراى روحيااۀ خااوب و
دورنماى مزاحمت بنظر نميرسيد .اما من همين حاال اطاالع گارفتم کاه قومانادان عماومى
توچى خودسرانه ،بدون رضايت مامور سياسى ،يا شايد بدون موجوديت امکان مشوره
با او ،قواى مستقر در تماام پسات هااى نظاامى تاوچى علياا و امتاداد خاط ټال-ايادک را
تخليه نماوده اسات  .پوسات هااى نظاامى بااالئى بالفاصاله توساط قبايال مساعود و وزيار
تصرف و به آتش کشيده شده و سپين وام توسط افغان ها اشاغال شاد ...احتمال ميرود کاه

جنرال نادر خان بعد ازين بطرف توچى حرکت کند."135
بتاريخ  ٢٧مى ( )٢٦شعبان نادرخان که قبالً از جريان روياداد هااى جبهاۀ مشارقى توساط
فرمااان شااخص امااان اهلل خااان اطااالع داشاات ،از جريااان بمبااارى مقاار وزارت حربيااه ،ارگ
سلطنتى ،ماشين خانه و اصطبل عسکرى در کابل آگاه ميشود.136
سرانجام بتاريخ  ٢٧مى ( ٢٦شعبان) نادر خان موقع را مناسب ديده براى بار اول با تعداد
زياد لشکريانش به عزم عباور ازخاط ديورنادبطرف تال حرکات ميکناد .ايان مطلاب را در
بيوگرافى سپه سااالر ناادر خاان چناين ميخاوانيم  ٢٦" :شاعبان جنااب ساعادت ماآب ساپه
ساالر زاداهلل اقباله از منزل صادق و لندر کوچ کردند ،تا که براى توپ ها و اردوگااه جااى
درست را معين بفرمايند ،راه نهايت خراب باود ،آب پيادا نميشاد ،برگاد مبارکشااه خاان
خوست که يکروز پيش آمده بود ،جاهاى مهم و مواقع مناسب را بدست آورده قوۀ خود را
تخميناً بقرب سه هزار گز بقلعۀ دشمن رسانده بود ،بوقت  ١١بجاۀ روز جناگ آغااز شاد ،از
هر دوطرف گله بارى شديد شد ،جنااب ساعادت ماآب ساپه سااالر زاداهلل اقبالاه بوقات دو
بجۀ روز رسيدند ،موضع هاى ضروريه را استحکام نموده سر هاى کو را تصرف کردناد،
بوقت شب اردو رسيد ،تا نصف شب بهر طرف گشته مواضع توپ را معين فرمودند."137

 . 135اسناد محرمانۀ استخبارات انگليسL/P&S/101/819, p320 ،
 . 136کشککى ،برهان الدين ( ،)١٣١٠ضميمۀ ص .١٣۸
 . 137کشککى ،برهان الدين ( ،)١٣١٠ص ١٢٣
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آيا جنرال محمد نادر خان واقع ًا فاتح قلعۀ جنگى تل است ؟
قلعۀ نظامى ټل در يک هموارى به وساعت ياک ميال باين رود هااى خشاک "سانگروبه و
"ايش کلى" به بلندى يکصد فت از سطح درياى کرم واقع بوده و درياى مذکور باه فاصالۀ
يک ميل در غرب آن جريان دارد .قريۀ بزرگ يا شهرک ټل به فاصلۀ نيم ميل در غرب واقع
بوده و درآن وقت  ٣٧٢خانوار پشتون هاى بنگش در آن سکونت داشتند.

 .9قلعۀ جنگى ټل
ظفاار حساان آيبااک مينويساادکه «شااامگاهان ( ٢٦مااى) عباادالطيف خااان دسااتور يافاات کااه
همااراه بااا دسااتۀ رزمااى خااويش و دو پايااه تااوپ در حااالى کااه مجاهاادين قبيلااۀ منگاال او را
همراهى مى کردند ،بطرف تل رهسپار گردد و در کناره هاى درياى کارم ،باراى تاوپ هااى
خويش موضع حفر نمايد و درانتظار رسيدن سپاه اصلى باشد .روز ديگار ( ٢٧ماى) ساپه
ساالر مرحوم  ،صبحگاهان همراه با تعداد زياد لشکريان بطارف تال حرکات کارد .بااوجود
چهار ساعت سفر ،هنوز هم ما از تل فاصله داشتيم( ،که) صداى فيار تاوپ باه گاوش هااى
ما رسيدن گرفت  .ما علت را نفهميديم ،زيرا عبدالطيف دستور داشت تا وقتى کاه حصاۀ
زياد لشکر به تل نرسد ،او حمله را آغااز ننماياد...هنوز فاصالۀ را طاى نکارده باوديم کاه باا
يااک سااپاهى برخااورديم کااه حاماال پيااام عباادالطيف خااان ،بااراى سااپه ساااالر مرحااوم بااود.
سپاهى براى ما گفت  :مجاهدين منگل بدون اجازت به شهر ټل حمله کردناد و شاهروندان
تل ،از آنان با گرمجوشى استقبال نمودند .باا وجاود آن در شاهر باه خااطر چاور و چپااول،
انگرياااز هاااا ،بااااالى مجاهااادين آتاااش گشاااودند .بنااااً عبااادالطيف خاااان بخااااطر محافظااات
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مجاهااادين ،دساااتور داد گلولاااه باااارى تاااوپ هاااا بااار مواضاااع تاااوپ هااااى انگريااازى آغااااز
گردد...لشکر بعد از سه ساعت يعنى بعد از ظهر به محاذ رسايد...درين لحظاات خبار آماد
که نيروهاى انگريزى از درياى کرم عبور کرده بطرف مواضاع تاوپ هااى عبادالطيف خاان
پيشقدمى دارند ،و آمدن شان به سوى ما نيز احتمال دارد138».

به روايت منابع متعدد ،بشمول خانوادۀ مجددى ،در همين جا بود که نادر خان بناى فرار
را گذاشاات ،امااا شاامس المشااايخ مااانع او گرديااده بااود .139ظفاار حساان ادامااه ميدهااد کااه
«فضاال خاادا بااود کااه نياارو هاااى انگليسااى در کنااارۀ درياااى کاارم توقااف کاارد و بااه طاارف مااا
پيشااروى ننمااود ...،اگاار سااپاهيان انگريااز کمااى جاارأت مااى کردنااد و بااه پيشااروى ادامااه
ميدادند ،حتماً سپه ساالر مرحاوم را باا جملاه ساپاهيانش باه اساارت ميگرفتناد ."140او
ماى افزاياد ".. .وقتى که قبيله هاى جدران و منگل به طرف شاهر پيشاقدمى کردناد ،افساران
انگليسى از گرد و نواحى پايگاه هاى شان برآمده ،به قلعۀ تل پناه بردند و بدين ترتيب راه شهر به
روى مجاهدين باز گرديد .وقتى که مجاهدين وارد شهر گرديدند ،اهالى تل با گرمجوشاى از آن
ها استقبال نمودند و براى شان شربت و ماست تقديم داشتند ."141ظفر حسن بعد از ذکر رسايدن
توپ هاى هويتزر بر باالى پيل ها به سنگر ،جابجا نمودن آن در عقب يک کوه و نشانه گرفتن قلعاۀ
تل توسط شخص نادر خان و اصابت گلوله بر گدام قلعه و بلند شدن دود به آسمان مينويسد کاه
"روز ديگر چند گلوله به استقامت قلعه ،از توپهاى جرمنى هوتزر آتش شد و لشکر به محاصره قلعه
دست يازيد ،اما اين کار ها قرين مؤفقيت نگشت و اميدى هم به تسليم شدن افرادى که در داخال
قلعه بودند محسوس نبود142».

گزارش رسمى جريان جنگ سوم افغان و انگليس حکومت بريتانيا ميرساند که قرارگااه
يا مرکز فرماندهى قواى افغان در يوسف خيل ،در سه ميلى شامال غارب ټال در کناارۀ در
کرم تأسيس شده بود .توپ هاى قواى افغان در تپاه هااى مخروطاى شاکل "خاپيانگاه" و
"سياه سنگ" نزديک يوسف خيل جا بجا شده و از آنجا به فاصله هاى  ٣٥٠٠و  ٥٠٠٠ياارد
باار قلعااۀ جنگااى ټاال آتااش گشااودند .چنااد گلولااه بااه ديااوار و ساااختمان داخاال قلعااه خساااره

 . 138138خاطرات ظفر حسن آيبک ( ،)٢٠٠٣صفحات .١٩٦-١٩٥
 . 139مجددى ،شاه آغا صديق ( ،)١٣۸١ص.٦
 . 140خاطرات ظفر حسن آيبک ( ،)٢٠٠٣صفحات .١٩٥-١٩٣
 . 141همانجا
 . 142خاطرات ظفر حسن آيبک ( ،)٢٠٠٣صفحات .١٩٩-١٩۸
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رساند و چند گلولاه هام در باارکى منفجار شاد کاه باه حياث شافاخانه از آن اساتفاده ميشاد.
براى جلاوگيرى از تلفاات زيااد در آنجاا اساتحکامات خنادقى حفار شاده باود .دساته هااى
قواى پياده شهرک ټل را اشغال نموده و گروپ هاى قومى هم از دريااى کارم عباور نماوده
تپه هااى حااکم برمحمادزايى در فاصالۀ  ٣٥٠٠ياارد در جناوب قلعاۀ جنگاى ټال و همچناان
مهميزهاى پائينى "خادى مخ" را بتصرف در آوردند143.

راپور مى افزايد که به تاريخ  ٢٨مى آتش توپ هاى  ١٠سانتى مترى هويتزر شديد تر و دقيقتار
شد .ذخيرۀ پترول و پشته هاى کاه در خارج از قلعه و جيرۀ مواد غذائى در صحن ستيشان قطاار
آهن به آتش کشيده شده ،و دستگاه بيسيم هم هدف قرار گرفته براى چندى از کار بازماند .براى
کم کردن گلوله بارى افغانها کوشش کرديم تا توسط دو بال طيارۀ قواى هوائى شاهنشاهى برمحل
توپ هاى دشمن بمب بريزيم  .اين کار در آن وقت مؤثر بوده اما اين يک کمک مؤقتى بود (طاى
همين بمباران طيارات انگليسى احمد جان خان کميدان کابلى به شهادت رسيد) .ساعت  ١٠و ٣٠
(ده ونيم) قواى افغانى از داخل شهرک ټل کوشيدند قلعۀ جنگى ټل را مورد حمله قرار دهناد.
اين حملۀ آنها به آسانى دفع شده و آنها دوباره به حملۀ دست نزدند144.

شام  ٢٩/٢۸مى مليشياى سارحدى (فرانتيرکانساتبلرى) پوساتۀ خاود را در کراناۀ راسات
"ساانگروبه" تخليااه نمااوده و بطاارف "هنگااو" عقااب نشااينى نمودنااد .اياان پوسااته باازودى
توسااط افغانهااا اشااغال و جريااان آب مااورد تهديااد قاارار گرفاات  .بتاااريخ  ٢٩مااى گاارنيزون
انگليس ها به کندن گودالهااى پرداختناد کاه آنارا باا ترپاال آساتر نماوده وباراى ذخيارۀ آب
مااورد اسااتفاده قاارار دادنااد .بتاااريخ  ٣٠مااى قااواى انگليسااى باااز هاام در مناااطق ديگاار از
هواپيما ها استفاده کارده و توپخاناۀ افغاان تماام روز باه آتشابارى اداماه داد .دريان وقات
افغانها توانسته بودند يک توپ هفت ونيم سانتى متارى را از دريااى کارم باه جناوب ټال
انتقال داده و بر مواضع دشمن آتشبارى نمايندکه در نتيجۀ آن ديوار قلعه و محال نصاب
توپ هاى شان شديداً خساره ديد.
راپور انگليس هاعالوه ميکند که به تاريخ  ٣١مى هردو جانب از نزديک شدن ستون هاى
کمکى قواى انگليسى به ټل آگاهى داشتند .ايان نياروى کمکاى باه تااريخ اول جاون وارد
ټاال شااد ،و کاادام فعالياات مهمااى را نشااان نااداد .بتاااريخ دوم جااون در حااالى کااه جناارال
ايوسااتاس  General Eustaceبااه کوهااات برگشاات ،جناارال داياار General Dyer
 ،Army. General Staff Branch (1926) . 143ص .٥٧
 . 144همانجا
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قوماندانى تمام نيروهاى ټل را به عهده گرفته در صدد آغاز عمليات نظامى بود که نامۀ
ازطرف نادر خان برايش رسيد .او درين نامه گفته بود که امير برايش امر نماوده اسات تاا
عمليات خصمانه را به تعوياق بيانادازد ،و خواساته اسات از وصاول ايان پيغاام اطميناان
حاصل کند.
مطابق همين راپور ،جنرال داير (قصاب قتل عام باغ جاليانواله) باا غارور و کاالن کاارى
که گويا ازمعلومات عميقش راجع به شرق ناشى ميشد ،جواب مشخص نامۀ سپه سااالر
نااادر خااان را چنااين داد« :جااواب فااورى را تااوپ هاااى ماان خواهنااد داد ،و جااواب بعاادى را
قوماندان

بخش ،به کسى که اين نامه ارسال شده است ،خواهد داد145».

ظفر حسن آيبک از رسيدن فرمان غازى امان الله خان مبنى بر متارکاۀ جناگ يااد آور شاده
مينويسد که « با آمدن اين فرمان بر فرار و عقب نشينى و شکست سربازان ما که خودسرانه به آن
دست ي ازيده بودند ،پرده افتاد .سپه ساالر به اساس حکم امير صاحب از يک طرف به لشکر دستور
داد تا بطرف مرز حرکت کند و از طرف ديگر مرا دستور داد تا به فرمانده انگريز ها در تل نامۀ باه
زبان انگليسى بنويسم و آنرا بدست معتمد خويش که تصادفى به تل آمده بود ،گسيل داشات  .در
نامه عنوانى فرمانده انگريز ها آمده بود که ميان حکومت هاى افغانى و انگليس متارکاه صاورت

گرفته است و امروز (اول جون) نيز از دوازده بجۀ شب درين محاذ آتش بس نافذ است . ..."146باه
اساس حکم سپه ساالر مرحوم در آن شب ،خيمه ها را بر قاطر ها حمل کرديم و بر آن تعداد
حيوانات بارکشى که موجود بود ،جنگ افزارها ،مرمى و بااروت را انتقاال داديام  .چاون
برخااى سااپاهيان ،قاااطر هااا را سااوار شااده فاارار نمااوده بودنااد ،مجبااور شااديم يکتعااداد از
وسايل جنگى را در ميدان جنگ رها کنيم147».

به اين نامۀ سپه ساالر محمد نادر خان که حسن آيبک به آن اشااره نماوده اسات در تلگارام
مؤرا  ٣جون کمشنر عمومى ايالت سرحدى شمال غرباى هام اشااره شاده چناين ذکار شاده
است که «من از "انسين"( ،شاعبۀ) سياساى تال ،تلگراماى گرفتاه ام کاه تااريخ آن  ٢جاون
(ساااعت  ۴و  )٣٠بااوده و حاکيساات کااه نااادر خااان نامااۀ فرسااتاده در آن از متارکااۀ جنااگ
يادآورى نموده و ميپرسد که ما چه تصميمى داريم148».

 ،Army. General Staff Branch (1926) . 145ص .٦١
 . 146خاطرات ظفر حسن آيبک ( ،)٢٠٠٣ص .٢٠٥
 . 147خاظرات ظفر حسن آيبک ( ،)٢٠٢٢ص .٢٠٦
 . 148اسناد محرمانۀ استخبارات انگليسL/P&S/101/819, p406 ،
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گرچه مؤرخان دولتى افغانستان که شادروان غبار نيز روايت ايشان را تأييدنموده اسات
در صفحۀ  ٧٦٧جلد اول افغانستان در مسير تاريخ مينويسد کاه "بااالخره قاواى انگلايس
تاب نياورده دست از جنگ کشايد و بيارق تساليم برافراشات  .مهااجمين افغاانى متوجاه
بياارق تسااليم نشاادند و يااا نخواسااتند بشااوند ،پااس هجااوم دوام کااردو سااپاه و افسااران
انگليسى از دروازۀ ديگر قلعه فرار کردند .قشون فاتح افغانى داخل (قلعۀ) تل شده بيرق
افغانستان را بر فراز آن افراشتند .اماا هيچگونه سندى براى اثبات اين ادعا که قواى سپه ساالر
محمد نادر خان قلعۀ نظامى تل را فتح نموده باشد ،ارائه نشده است  .درحقيقت مطابق به روايات
شاهدان عينى وکسانى که در جبهۀ جنوبى در رکاب سپه ساالر نادر خان بودناد ،بعاد از آنکاه
لشکرهاى قومى جدران (تحت رهبرى ببرک خان جدران) ومنگل به طرف شاهر تال پيشاقدمى
نموده و به استقبال مردم داخل شهر و بازارتل شدند ،افسران انگليسى از گرد و ناواحى پايگااه
هاى شان برآمده ،به قلعۀ جنگى تل پناه بردند .قواى انگليسى که شامل يک غند و داراى چهاار
توپ بودند براى پن روز تحت محاصرۀ افغان ها قرار داشت ، 149تا اينکه قواى جنرال داير رسيد
و محاصره را شکستاند.

قابل يادآوريست که مرحوم غباردر جلد دوم اثارش روياداد تال را بار خاالف آنچاه در جلاد
اول نوشته ،تصحيح نموده است ،اما باز هم تل را قلعۀ مفتوحاه گفتاه چناين ماى نويساد:
«گرچه سپه ساالر محمد نادر در جنگ تل ميدان را گذاشت و ماى خواسات عقاب نشاينى
کنااد ،ولااى شاامس المشااايخ جلااو اساابش را گرفاات و نعااره زد کااه کجااا ميااروى؟ نااادر خااان
گفت" الساعه مخبر سرحدى رسيد و خبر داد که قواى زياد انگليس تجمع کرده و ايناک
بحمله مبادرت ميکنند" شامس المشاايخ گفات از ايان چاه بهتار ،مگار ماا و شاما شاهادت
نميخواهيم؟ سپه ساالر مجبورا ً بايستاد و جنگ آغاز شد و انگليس ها در هم شکستند.
معهذا در حملاه ُ متقابال انگلايس در تال ،ساپه سااالر باه عقاب کشايد و قلعاه ُ مفتوحاه را
بدشاامن گذاشاات  .او در راه عقااب نشااينى بااود کااه فرمااان شاااه رساايد و از متارکااه ُ رساامى
دولتين اطالع داد و اين حادثه باعث نجات و شهرت سپه ساالر گرديد150».

طورى که ديده شد ،سپه ساالر محمد نادر خان و برادرانش بکمک جنگجوياان داوطلاب
اقااوام کااه صاافوف مقاادم را تشااکيل ميدادنااد ،بااه آسااانى و تقريب ااً باادون مواجااه شاادن بااا
مقاوماات جاادى دشاامن ،خااط تحميلااى دشاامن را عبااور و پساات هاااى نظااامى تخليااه شاادۀ

 . 149اسناد محرمانۀ استخبارات ستراتيژيک انگليس ( ، )١٩٧٠-١٩١٩ص .١۸
 . 150غبار ،مير غالم محمد ( ،)١٩٩٩ص .٣٢
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انگليس ها را اشغال نمودند و انگليس ها هم باه آنهاا فرصات دادناد تاا عملياات اشاغالى
خااود را بانجااام برسااانند .فقااط پااس از تکمياال اياان عمليااات و مقااارن متارکااۀ جنااگ بااين
مملکتين بود که اولين قوۀ امدادى انگليس بسرکردگى جنرال داير به اين محاذ ميرسد،
و پيش از آنکه جنگى را داده باشد ،طرفين با گرفتن امر آتش بس از حکومت هاى خود،
قواى خويش را ده – ده ميل عقب ميکشند .به اينصورت همانطورى که بعضى از مؤلفين
گفته اند ،نادر خان صرف در اثر يک چانس نيک که آنهم کامالً اتفاقى نبود ،بدون کادام
جنگ واقعاى و ياا کادام فاتح حقيقاى لقاب فااتح و غاازى را بخاود و بارادرانش تخصايص
داد151.

جبهۀ چترال (جبهۀ چهارم استقالل)
اين جبهۀ جنگ سوم افغان و انگليس به نام جبهۀ چترال و کنر ،جبهۀ بريکو و ارناو و
نيز به نام محاذ چترال يادشده است  .در اساناد رسامى انگلايس هاا ،گازارش هااى جناگ
سوم افغان و انگلايس ،تلگارام هااى محرماناه و راپاور هااى اساتخبارات انگلايس ازيان
جبهه بنام محاذ چترال جبهۀ شمالى ،جبهۀ شمالى چترال و تهاجم ماه مى تا جاوالى ١٩١٩
افغان ها بر چترال تذکر رفته است .
مير زمان خان کنرى سرقوماندان جبهه
قوماندانى اين جبهه را که شامل داوطلبان قومى و قواى عسکرى باود ،غاازى ميرزماان
خان کنرى به عهده داشت  .يک عدۀ از مؤرخين غازى ميرزمان خاان کنارى را زعايم قاواى
قومى وجنارال عبادالوکيل خاان نورساتانى را قومانادان عساکرى جبهاۀ چتارال و ارناوى
قلمداد کرده اند ،که عارى از حقيقت است  .جنارال عبادالوکيل خاان نورساتانى کاه خاود
يکى از جنراالن ورزيدۀ اردوى افغانستان بود  ۴٢روز بعد از آغاز جنگ بتاريخ  ٢٣جاون
 ١٩١٩بطرف اين جبهه حرکت کرد ،و ماموريت داشت مواضع فتح شدۀ دوکاالم و ارناو
را از لشکر غازى ميرزمان خان تسليم و از آنها دفاع کند  .با در نظرداشات اينکاه متارکاۀ
جنگ استقالل بتاريخ  ٣جون  ١٩١٩اعالم شده است ،واضح است که جنارال عبادالوکيل
خااان نورسااتانى سااه هفتااه بعااد از اعااالم متارکااه بااه جبهااه ميرسااد و نميتوانااد قوماناادان
نظامى آن جبهه بوده باشد.

 . 151سيد قاسم رشتيا با اسم مستعار سيدال يوسفزى ( ،)١٣٧۸صفحات  ٦و .٧
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طورى که بعداً خواهيد ديد ،خبر متارکه به اين جبهه دير رسيد و حتى بعد از آن هم قواى
غااازى ميرزمااان خااان کناارى نتنهااا مطااابق بااه تقاضاااى انگلاايس هااا از مواضااع خااود عقااب
نشااينى نکاارد ،بلکااه از آن بااه بعااد بااه همراهااى قااواى نظااامى اساامار تحاات قوماناادۀ جناارال
عبدالوکيل خان نورستانى به عمليات و پيشروى خود ادامه داده اند .معلوماات مفصال
راجااع باااه ايااان جبهاااه را ميتاااوان از کتااااب ايااان مؤلاااف بناااام " جناااگ اساااترداد اساااتقالل
افغانستان  :جبهۀ فراماوش شادۀ چتارال و کنار" بدسات آورد .دريان جاا باه خالصاۀ جرياان
حوادث اين جبهه اکتفا ميکنيم :
بتاااريخ  ٥مااى  ١٩١٩وقتااى مناساابات بااين افغانسااتان و بريتانيااا تيااره شااد ،نماينااده و
معاون نمايندۀ سياسى ) (Assistant political Agentانگليس ها مقيم چترال ،ميجار
ريلااى152

) (Major Reillyاماار آماااده باااش سااه تااولد قااواى سااکاوت چتاارال را صااادر

مينمايد .153قواى انگليسى با تجهيازات سافرى مجهاز بودناد .در عاين زماان گاارنيزون
قلعااه دروش )(Kala Drosh

تحاات فرماناادهى سااامبورن-پااالمر154

Lieutenent

) ( Colonel Sambourn-Palmerبه حالت دفاعى و آماده باش در مى آيد.
بتاريخ  ۸مى  ١٧( ١٩١٩ثور  )١٢٩۸غازى مير زمان خان با چهارصد ( )۴٠٠نفر جنگجاوى
قومى از راه اسمار به طرف بريکوت حرکت نمود .کمشنر عماومى انگلايس هاا در سارحد
شمال غربى به سکرتر براى حکومات هناد بريتاانوى ،نائاب السالطنۀ انگلساتان در هناد و
فرمانده کل قواى انگليس ،نقل تلگرام ارسالى مؤرا  ١٠مى  ١٩١٩نمايندۀ انگليس ها از
چترال را ميفرستد ،که متن آن چنين بود« :راپور واصله از ارنادو 155حاکيسات که تماام
قواى عسکرى از سرکانى ،براى تقويت پوستۀ سرحدى بريکوت تحت رهبرى ميرزمان خان ،باراى
حمله برچترال اختصاص يافته اند .مير زمان خان ساعت هشت شب هشتم ماه مى به اسمار رسيد.
حمله ،قرار يک راپور ،به تاريخ پانزدهم آغاز خواهد شد .راپور ديگر ميگويد که آنها تاا رسايدن
 Noel Edmund Reilly . 152از سال  ١٩١٥بحيث معاون نمايندۀ سياسى انگليس ها باراى ديار،
سوات و ملکند اجراى وظيفه مينمود.
 ،Molesworth, G. N. (1963) . 153ص  Robson, Brian (2004) ١٣٢ص  ٣۴و
) ، Government of India. (1926ص ..۸٩
 Frederick Carey Stukely Sambourne-Palmer . 154بين ساالهاى ١٩١٦و  ١٩٢٠نخسات
قوماندۀ قواى راجپوت و بعداً قوماندانى کندک هاى ١٠و  ٧راجپوت را بعهده داشت.
 . 155اسمى که انگليس ها و چترالى ها براى ارنو بکار ميبردند.
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تفنگ هاى که قرار است از جالل آباد برسند ،انتظار خواهند کشيد ...مهتربه ما وعدۀ کمک کرده
و پيغام

وفادارى فرستاده است»156.

اقتباس متن انگليسى تلگرام :
“Report received from Arandu that all regular troops from Sarkanni
reinforcement to Barikot Thana five regiments have been allotted
for an attack on Chitral under Mir Zaman Khan, who reached
Asmar, May 8th, at 8 P.M. Attack will, according to one report begin
on the 15th instant, another report is that they will await rifles which
are expected from Jalalabad”.
غااازى ميرزمااان خااان بااا آگاااهى از فعالياات عمااال و جاسوسااان انگلاايس درياان ساااحه،157
بدون توقاف در اسامار ،باه حرکات بطارف نااړ

اداماه داده و حاوالى سااعت  ۸صابح روز

جمعه ،نهم ماه مى (١٩١٩مطابق هشتم شعبان  ١٣٣٧و يا  ١۸ماه ثور  )١٢٩۸به بريکاوت
ميرسد .او بعد از انکه نزديک سرحد در منطقۀ ارنو جابجاا ميشاود ،بافرماناده قاواى
عسااکرى ساارحدى موجااود ،کرنياال خورشاايد خااان ،مشااغول آمااادگى جهاااد و حملااه باار
تاسيسات انگليس ميشود .
بتاريخ  ٩ماه مى  ١۸( ١٩١٩ثور  )١٢٩۸انگليس ها  ٢تولد از قواى سکاوت چترال را در
کناارۀ چاپ دريااى چتارال (کنار) باه گلاه پايت ) (Galapachدر  ٦ميلاى پاياان ميرکهناى
) (Mirkhaniميفرستند تا راه کنار دريا را زير نظارت بگيرند.
مهتر چترال نيز لشکرى را آماده سااخته وتحات رهبارى دو شاهزاده ،دو کاکاا و ياک پسار
کااالن يعنااى وليعهاادش بااه ساارحد افغانسااتان ميفرسااتد .دو دسااتۀ اياان لشااکر کااه شااامل
يکهاازار نفاار ميباشااد ،بااراى نگهبااانى کوتاال هاااى بدخشااان تعااين ميشااوند .يکااى تحاات
رهباارى شااهزاده غااازى الاادين بااه کوتاال "دوراه" ،و ديگاارش تحاات رهباارى شااهزاده محمااد
مظفرالملک به کوتل "بروغيل" .دسته ديگار تحات قياادت پسار کاالن و وليعهاد مهتار،
 . 156اسااناد محرمانااۀ اسااتخبارات انگلاايس ،تلگاارام شااماره  ١٣٠٩مااؤرا  ١١مااى  ١٩١٩کمشاانر
عمومى انگليس ها در سرحد شمال غربى به سکرتر براى حکومات هناد بريتاانوى ،نائاب السالطنۀ
انگلستان در هند و فرمانده کل قواى انگليس.
 . 157پوهاند رازقى ن ياوال در صافحۀ  ٢٠٩کتااب "لرغاونى او اوسانى کاون " نياز باه ايان موضاوع
اشاااره نمااوده مينويسااد کااه "بايااد گفتااه شااود کااه جاسااوس هاااى انگلاايس هاار قاادر در جبهااۀ چتاارال
کوشيدند به کدام نتيجۀ نرسيدند".
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شااهزاده ناصاارالملک ،158وباارادر مهتاار ،دسااتگير ،بااراى پاساادارى کوتاال هاااى طاارف
نورستان و دفع حملۀ افغان ها گماشته ميشوند.
بتاااريخ  ١٢ماااه مااى  ٢١( ١٩١٩ثااور  ١٢٩۸مطااابق  ١١شااعبان  )١٣٣٧حاادود سااه صااد نفاار از
جنگجويان قومى تحت رهبرى غازى ميرزمان خان بعاد از عباور سارحد ،بار منطقاۀ تحات
تسلط چترال حمله کرده و مناطق "ارنو "" ،دوکالم"" ،لمبربټ" و "گاډ" را ،کاه طارف
مقابااال بريکاااوت موقعيااات دارناااد ،تساااخير مينمايناااد .بعاااد از تساااخير ايااان منااااطق،
جنگجويااان افغااان بااه پيشااروى شااان بطاارف ميرکهنااى ،در شاامال بااه امتااداد درياااى کناار
ادامه ميدهند .159
بتاااريخ  ١٣ماااه مااى  ٢٢( ١٩١٩ثااور  )١٢٩۸ميجاار ريلااى نمايناادۀ انگلاايس هااا مقاايم چتاارال
اطالع ميگيرد که لشکر غازى ميرزماان خاان کنارى در کناارۀ شارقى دريااى کنار" ،دمار
نثار" و "کاوتى" را ،که در فاصلۀ هشت ميلى جنوب شرقى "ميرکهنى" موقعيت دارد،
به تصرف درآورده و در فاصلۀ دو ميال در جناوب نيروهااى ساکاوت چتارال سانگر گرفتاه
اند .160در عين زمان روشنايى آتش ديدبانى در کوتل پيتاسن يا پاتکون ) (Patkunدر
غرب ميرکهناى بمشااهده ميرساد .ايان عالمات ياا شافر از پوساته هااى نگهباانى از حملاۀ
غازيااان افغااان از ساامت غاارب اطااالع ميااداد .فرماناادهان انگلاايس تصااور نمودنااد کااه
قوماندان لشکر افغانى قصد حمله بر دروش را دارد .با گرفتن اين اطالع ،ميجر ريلى،
با دو ټولد از سکاوت چترال و يکصدو بيست نفر ( )١٢٠از محافظين مهتر ،دروش را به
قصد ميرکهنى ترک گفت ،تا از قسمت هاى فوقانى گله پيت بتواند هم بار کوتال پااتکون
نظارت کند و هم بتواند پيشرفت نيروهاى افغان را در قسمت شرقى درياى کنار مشااهده
کند .او به تعداد سى ( )٣٠نفر را در نغر161

گذاشت  ،اماا بعاداً دريافات کاه اطاالع حملاۀ

افغان ها از سمت غرب حقيقت نداشت.

 . 158ناصرالملک در سال ١٩۴٠به مهترى چترال رسيد.
 ،Molesworth, G. N. (1963) . 159ص  Robson, Brian (2004) ١٣٢ص  ٣٥و
) ، Government of India. (1926ص ..۸٩
 . 160همانجا
 . 161نغر در فاصلۀ دو ميل در شمال ميرکهنى قرار دارد.
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بتاااريخ  ١۴ماااه مااى  ٢٣( ١٩١٩ثااور  )١٢٩۸جنااگ سااختى بااين نياارو هاااى قااومى افغااان و
نيروهاى انگلايس در ميگيارد ،افغاان هاا مؤفاق ميشاوند نيارو هااى انگلايس را شکسات
داده و "گله پيت" را تصرف کنند.
بتاريخ  ١٥مى  ٢۴( ١٩١٩ثور  )١٢٩۸با رسايدن باه " ميرکهناى" ،ميجار ريلاى اطاالع ماى
يابد که افغان هادر هردو کنارۀ درياى کنر بطرف شمال پيشروى نموده اند و يک تولد از
قواى انگليس هاا در "گلاه پايت" شکسات خاورده بطارف "ميرکهناى" در حاال فارار اسات.
ميجر ريلى تولد تازه دم سکاوت چترال را با بعضى از افرا د مهتر به کنارۀ غربى درياى
کنر ميفرستد و خودش در راه کنارۀ شرقى دريا ،جلو لشاکر فارارى انگلايس هاا را گرفتاه
براى بدست آوردن مجدد "گله پيت" آمادگى ميگيرد.
نيرو هاى افغان تا اين وقات در جبهاۀ چتارال شاامل چارصاد ( )۴٠٠نفار جنگجوياان قاومى
غازى ميرزمان خان و يک تولد نظاميان خورشيد خان ميباشد.
بتاريخ  ١٦ماى  ٢٥( ١٩١٩ثاور  )١٢٩۸جناگ هااى تان باه تان و شاديد باين قاواى تاازه نفاس
انگليس و لشکر افغان در محاذ هاى"گله پيت" و کاوتى" ادامه داشت " .کاوتى" ماورد
حمله و آتش توپخانه از کنارۀ شرقى دريا قارار ميگيارد .در ياک درگيارى شاديد و جناگ
نابرابر ،انگليس ها ميتوانند نقاط بلند حاکم بر مواضاع افغاان هاا را بدسات آوردناد و از
آنجااا غازيااان افغااان را زياار آتااش گلولااه هاااى تااوپ هاااى کااوهى قاارار دهنااد .افغااان هااا از
"کاوتى"عقب نشينى نماوده و هنگاام عقاب نشاينى تنهاا ياک تاوپ ساتندرد را کاه قابال
استفاده نبود ،به جا ميگذارند .ايان تاوپ بعاداً باه چتارال انتقاال داده شاده و باه ناام تاوپ
تسااخير شااده در جنااگ بريکااوت ،در پيشااروى قلعااۀ شاااهى چتاارال بااراى نمااايش و تاازئين
گذاشته ميشود.
بتاريخ  ١٧مى  ٢۸( ١٩١٩ثور  )١٢٩۸جنگ سخت در محااذ هااى "دمرنثاار" و "کاواتى"
در ميگياارد کااه موجااب تلفااات شااديد ميشااود .انگلاايس هااا تلفااات افغااان هااا را درياان دو
موضع سى ( )٣٠شهيد و چهل ( )۴٠زخمى قلمداد کرده اند.
يک مشکل بزرگ که غازى ميرزمان خان  ،قوماندان جبهه ،بارعالوۀ کمباود مهماات ،باا
آن مواجه بود ،مشکل تداوى مجروحين جنگ بود .آنها نميتوانستند شهدا و مجروحين
خود را در ميدان نبرد بگذارند .اگر اين کاار حتاى باه صاورت تصاادفى اتفااق ماى افتااد،
اجساد بعد از تاريکى شب مورد حملۀ حيوانات درنده و وحشاى قارار ميگرفات .162لاذا
 Molesworth, G. N. (1963) . 162ص .٩
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تصميم ميگيرند که براى انتقال شهدا و مجروحين مؤقتاً عقب نشينى کنند و به مواضاع
"ارنو " و "بريکوت" برگردند.
انگليس ها اين عقب نشينى افغان ها را يک پيروزى بزرگ دانسته کمشنر عالى پشاور
باه سااکرتر امااور خارجااه و سياساى حکوماات هنااد بريتااانوى در شايمله راجااع بااه اوضاااع از
شمال تا به جنوب گزارش ميدهد  " :که قرار راپاور چتارال ،سيصاد ( )٣٠٠نفار دشامن دو
ناحيااه را در اطااراف درياااى چتاارال ،در فاصاالۀ ده ميلااى "ميرکهنااى" تسااخير نمااوده انااد.
ميجر ريلى باا سيصاد نفار از ساکاوت چتارال و همکاارى محاافظين مهتار آن هاا را ماورد
حمله قرار داده ،از هردو ناحيه به عقب رانده و يک توپ ستندرد را نيز به غنيمت گرفتاه
است .دشمن با گذاشتن ده کشته در ميدان و احتماالً تعدادى هم در دريا و نهر ها ،بطرف
ارنو فرار نمودند .ما تلفاتى نداشتيم .مناطق دير ،سوات و کوه هاى سياه آرام هساتند.
مهمند ها گزارش ميدهناد کاه تعاداد زياادى از اجسااد اساپ هاا ،قااطر هاا و چناد فيال در
درياى کابل شناور هستند .مهمند ها و شلمانى ها آرام هستند .شينوارى و مالگاورى هاا
دوستانه فعال بوده و در خدمت ما قرار دارند . "163انگليس ها ميدانستند کاه ايان ياک
فشااار امتحااانى باار آن عااده افغااان هااا بااود کااه تااا هنااوزنيروى اصاالى شااان را بااه کااار نباارده
بودند.164
بروز يکشانبه ١۸ ،ماى  ٢٩( ١٩١٩ثاور  )١٢٩۸انگلايس هاا توساط جواسايس شاان اطاالع
گرفتند که غازى مير زمان خان هنگاام عقاب نشاينى از "گلاه پايت" تصاميم گرفتاه باود تاا
دسااته هاااى از قااواى عسااکرى بريکااوت تحاات فرماناادهى کرنياال خورشاايد خااان را بااراى
استحکام "ارنو " بر قله هاى حاکم در فاصلۀ يک ميلاى در طارف چاپ دريااى "باشاگل
(لنااډ ساايند)" و مواضااع "دره شااوت" و "ايسااتورز" در نزديکااى شاااخۀ فرعااى درياااى
"استور" جابجا نمايد ،و همچنان برادر خوردش ،خان محمد خاان کنارى ،را باراى آمااده
ساختن لشکر تازه دم قومى مهمند به باجور و مهمند بفرستد .ازهمين جهت آنها دست به
اقدامات ديگر زده و نقشۀ جنگى آتى را روى دست گرفتند:

 . 163اسااناد محرمانااۀ اسااتخبارات انگلاايس ،تلگاارام شااماره  ،١٣٥٢بخااش اول مراسااالت ،١٩١٩
مرباااوط باااه جناااگ ساااوم افغاااان و انگلااايسFileP.1953/1919: .
شماره.١٧٦
 Robson, Brian (2004) . 164ص .٣٥

; .L/P&S/10/819سااااند
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چون کوتل هاى واخان و بدخشان تا هنوز با برف مسدود بودند و احتمال خطار حملاه
از شمال -غرب نميرفت ،و روشن بود که تنها راه حرکت افغان ها از طرف نورستان و
کنر ممکن است ،ساامبورن-پاالمر بعاد از تکميال خاط دفااعى "قلعاۀ دروش" از دو
هاازار نفاار نياارو هاااى چترالااى از آن کوتاال هااا پاساادارى ميکردنااد خواساات تااا بطاارف
ارنو حرکت کنند165.

-

انگليس ها نورساتانى هااى کاماديش و باشاندگان ديگار کناارۀ چاپ دريااى باشاگل
(لنااډ ساايند) را بااا دادن وعااده هاااى مختلااف بشاامول آزادى آنهااا از ساالطۀ حکوماات
افغانستان با خود همراه ساخته ،تشويق مينمايندکه در جنگ شرکت نموده باا آنهاا
يکجا بر مواضع افغان ها حمله ور شوند.

-

سامبورن – پالمر ،فرمانده نيروهاى انگليس نيز خودش با قواى  ١١/١راجپوت عاازم
خط اول جبهه ميشود166.

بااا دانسااتن اينکااه بااا وجااود پيوسااتن غازيااان تااازه نفااس بااه صاافوف لشااکر قااومى غااازى
ميرزمااان خااان  ،تعااداد جنگجويااان افغااان باايش از ششصااد ( )٦٠٠نفاار نيسااتند و قااواى
انگليس ها از نظر نيروى انسانى به مراتب بيشتر از آنها ميباشاند ،بتااريخ  ١٩ماى ١٩١٩
( ٣٠ثااور  )١٢٩۸فرمانااده انگلاايس هااا سااامبورن-پااالمر تصااميم ميگياارد ازياان فرصاات و
چانس طاليى استفاده نموده با تمام قوايش بر مواضع افغان ها هجوم ببرد .او با آماادگى
کامل و اطمينان تمام قوايش را به چهار ستون تقسيم نمود و از " ميرکهنى" به حرکت در
مى آورد :
 .1دستۀ اول شاامل تاولد ساکاوت چتارال ،ياک هازار ( )١٠٠٠نفار از محاافظين مهتار و
عاادۀ از نورسااتانى هاااى بااود کااه از ساارحد تااازه رساايده بودنااد .قيااادت اياان سااتون را
ناصرالملک ،فرزند ارشد مهتر به عهاده داشات کاه دو کاکاايش ،بارادران مهتار ،باه
نام هاى بنده دستگير و بارادر ش دالرام خاان وى را همراهاى مينمودناد .آنهاا وظيفاه
داشتنداز طرف راست ،سرحد را در نزديکى کوتل "پاتکون" عبور نموده ،در کنارۀ
درياچۀ "ايساتور" بطارف پاياان تاا نقطاۀ تقااطع دريااى "باشاگل (لناډ سايند)" باه
پيش روند .بعد از رسيدن به آنجا ،آنهاا باياد پنجااه ( )٥٠نفار را باراى محافظات پال
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"باشگل" جابجا نماوده از طرياق تپاه هااى بلناد قسامت غرباى برپايگااه " بريکاوت"
حمله کنند.
 .2ستون دوم شامل دو تولد از ساکاوت چتارال تحات قومانادۀ بااورز  167باياد از راه
کنااارۀ غربااى دريااا مسااتقيمآ پااائين آمااده و پاال درياااى باشااگل (لنااډ ساايند) را در
نزديکى تقاطع دو درياى باشگل و کنر در شمال "ارنو " تصرف کناد .عالوتااً ياک
دستۀ سيصد ( )٣٠٠نفرى لشکر ايله جاارى هااى چترالاى نياز وظيفاه داشاتند حرکات
نمااوده بااا پااائين آماادن از منطقااۀ کااه در بااين آبهاااى "ايسااتور" و "چتاارال" موقعياات
داشت ،روابط بين اين قوا را با سکاوت چترال تامين کنند.
 .3سااتون سااوم ،يااا اصاالى (متحاارک) تحاات قوماناادۀ شااخص سااامبورن -پاااملر هاادايت
داشت با پائين آمدن از کنارۀ شرقى درياى چترال" ،ارنو " را تصرف کناد .ايان قاوا
شامل دو تولد سکاوت چترال تحت رهبرى ريلى ،قاواى  ١١/١راجپاوت باه اساتثناى
يک تولد ،تمام قواى نقب زن دوم مادراس ،تماام قاواى ماين گاذار و ياک بخاش از
بطريۀ شماره  ٢٣توپچى کوهى بود.
 .4ستون چهارم (از طرف چپ) شامل سه تولد سکاوت چتارال تحات قومانادۀ کپتاان
کريمين 168بايد در ياک حرکات نيماه داياروى وسايع از "دمرنثاار" خاود را باه جنااح
راست افغان ها برساند .تمام ستون ها بايد تاا تااريخ  ٢٣ماى خاود را باه اهاداف شاان
ميرساندند.
بتاااريخ  ٢٢مااى  ٣١( ١٩١٩ثااور  )١٢٩۸قااواى ناصاارالملک بعااد از يااک برخااورد بااا دسااتۀ
کوچااک افغااان هااا از باشااگل (لنااډ ساايند) عبااور نمااوده خااود را بااه بلناادى هاااى غربااى
بريکوت رساندند .چند نفرى از چترالى ها در شب  ٢٢و  ٢٣مى پلى را قطاع مينمايناد کاه
"بريکاوت" را باا "ارناو " وصال مينماود .بادين وسايله آنهاا ميتوانناد رابطاۀ مادافعين
افغان "ارنو " را با بريکوت قطع نموده ،مانع رسيدن کمک به آنها شوند.
بتااااريخ  ٢٣ماااى  ١( ١٩١٩جاااوزاى  ١٢٩۸مطاااابق  ٢٢شاااعبان  )١٣٣٧ساااامبورن-پااااملر باااه
حرکتش ادامه ميدهد ،ولاى در مساير راه ،در پانج ميلاى "ارناو " ،باا پال تخرياب شادۀ

 Tomas Ivan Bowers . 167معاون قوماندان قواى  ١١/١راجپوت از قواى پياده نظام شاماره ٩
بوپال بود.
 Charles Clarence Crimmin . 168که از سال  ١٩١۸باراى دوماين باار در قاواى پايش آهنگاان
چترال ايفاى وظيفه مينمود.
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مواجه ميشود که ماانع پيشاروى اش شاد .اماا هماراهش ،ميجار ريلاى ،باا ياک قسامت از
قوايش با مشکالت زيادى ازين مانع گذشته و در نزديکى هاى شمال ارناو باا غازياان
افغان روبرو ميشود .ساعت شش صبح جنگ شديدى بين قواى ميجر ريلاى انگليساى و
غازيان افغان آغاز ميشود .غازى ميرزمان خان و لشکر دليارش باا آنکاه از نظار تعاداد و
مهمات به هيت وجه باا انگلايس هاا مقايساه شاده نميتواناد ،از خاود شاهامت و مقاومات
فااوق العاااده نشاااان ميدهنااد .آنهاااا بشااکل گااروپ هااااى کوچااک در چنااادين محاااذ مثااال
"انگاارپتد پاارى" " ،ملاک هاور" و "لمبرباټ" مصاروف نبارد ميشاوند .سااعت  ٧و ۴٥
صبح توپ هاى بطريۀ شماره  ٢٣توپچى انگليسى باه غارش درماى آيناد .باه ياک تاولد از
سااکاوت چتاارال و قااواى  ١١/١راجپااوت تحاات فرماناادهى شااخص ريلااى هاام هاادايت داده
ميشود تا "دوکالم" را مورد حمله قرار دهند .جنگ شديد براى دفااع از مواضاع تساخير
شدۀ "دوکالم" اغاز ميشود .ستون تحت فرماندهى کريمين نيز ميکوشد از سمت چپ با
قواى ريلى يکجا شود ،اما با مقاومت شديد افغانها مواجه ميشاود .جنگجوياان افغاان
تااا ساااعت  ٢و  ١٠بعااد از ظهاار مقاوماات نمااوده و جلااو پيشااروى هااردو قااواى انگلاايس را
ميگيرند ،اما بعاد از آن باا تماام شادن مهماات شاان ،بطارف جناوب در کناارۀ دريااى کنار
عقب نشينى ميکنند.
قواى  ١١/١راجپوت در ستون اصلى يا مرکزى نيز پايگاه مقاومت افغان ها را هادف قارار
داده ،ميخواهندپيشروى کنند اما با مقاومت شديد تيراندازان افغان روبرو شده تلفاات
ساانگينى را متحماال ميشااوند .169انگلاايس هااا اطااالع يافتااه بودنااد کااه فرمانااده غازيااان
افغان ،ميرزمان خان ،شخصاً در پايگاه قلعۀ ارنو موجود ميباشد .آنهاا از سااعت  ١٠و
 ٥دقيقااۀ صاابح تااا  ١١و  ١٥دقيقااه اياان قلعااه را مااورد آتااش شااديد توپخانااه قاارار ميدهنااد.
غازيان باز هم از پيشروى انگليس ها جلوگيرى ميکنند .ساامبورن-پااملر طالاب کماک
بيشتر شد و پنج بلوک ( )٢٥٠نفر تازه دم به کمکش فرستاده ميشود.
در حالى که غازيان افغان شاجاعانه از مواضاع شاان دفااع مينمودناد ،دو تاولد از قاواى
سکاوت چترال تحات فرمانادهى "بااورز" ميتواننادخود را باه پال دريااى باشاگل (لناډ
سيند) رسانده و بطرف غرب کنارۀ دريا با قواى چترالى شهزاده ناصرالمک بپيوندناد و
داخل بريکاوت شاوند .باا داخال شادن انهاا باه بريکاوت ،تااراج و غاارت قرياۀ بريکاوت و
مواشى اهالى به کماک محاافظين مهتار توساط نورساتانى هاا و چترالاى هااى يلاه جاارى

 ،Molesworth, G. N. (1963) . 169ص .١٣٦
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آغاااز ميشااد .نورساااتانى هااا از هماااه در تاااراج اماااوال باشااندگان بريکاااوت سااهم بيشاااتر
ميداشته باشند.
در حااالى کااه ديااوار هاااى قلعااۀ ارنااو تخريااب شااده و داخاال قلعااه در آتااش ميسااوخت ،
انگليس ها تمام قواى شان را مطابق به پالن طرح شدۀ اولى براى آخرين يورش بر ارنو
به حرکت درآوردناد ،ولاى خاالف توقاع شاان ،نبارد تاا سااعت  ٦و  ٣٠بعاد از ظهار باا تماام
شدت ادامه پيدا کرد .يک برادر مهتر نيز درين نبرد کشته ميشود .غازيان افغان شاروع
به عقب نشينى ميکنند ،اما يک دستۀ بيست و پنج ( )٢٥نفرى تير اندازان ماهردر عقب
يک سنگ بزرگى که بر راه عبور قواى  ١١/١راجپوت حاکميت داشات ،کماين ميگيرناد و
بزرگترين تلفات را بر قواى دشمن وارد ميکنناد .انگلايس هاا باه قاواى ساکاوت چتارال و
يک بلوک از راجپوت ها تحت قوماندۀ جمعدار رام سنگه دساتور ميدهناد تاا باا فادايان
افغان به مجادله پرداخته ،خود با عجله فرار را بر قرار ترجيح ميدهد .مقاومت جانبازان
افغان و جنگ تن به تن با راجپوت هاا تاا آناوقتى اداماه داشات کاه آخارين نفار شاان باه اثار
حمالت بم هاى دستى جام شهادت نوشيد.
غااازى ميرزمااان خااان بااا تخليااۀ قلعااۀ ارنااو تاکتيااک جنگااى اش را تغياار داده ،تصااميم
گرفت تا رسيدن خان محمد خان برادرش به همراهى لشکر تازه نفس غازياان مومنادتحت
قيادت محمد امين خان کوډا خيل ،عوض جنگ جبهه اى به جنگ چريکى بپردازد.
کرنيل سامبورن-پاالمر قومانادان قاواى انگليساى باا آنکاه در راپاور رسامى اش باه مرکاز
ادعاانمود کااه افغااان هاا شکساات خااورده انااد و طالاب مکافااات بااه مهتار چتاارال شااد ،امااا
ميدانست که هر لحظه مورد حملاۀ مجادد آنهاا قارار خواهاد گرفات ،لاذا باه قاوايش امار
نمود قبل از تاريکى شب کنارۀ شرقى دريا را هرچه زودتر تخلياه نماوده در هماوارى هااى
سمت شمال شرق ارنو کمپ مؤقت خود را برپا کنند .اماا ايان تخلياه باراى انگلايس هاا
بدون تلفات نبود .آنها يکبار ديگر تحت آتش تفنگ هااى غازياان افغاان قارار گرفتناد کاه
در جريااان آن خااود سااامبورن –پااالمر بااه شاامول دو تاان از انظباطااان انگليسااى ميجاار ريلااى
جراحت برداشتند170.

انگليس ها تلفات خود را درين عمليات چند روزه شاانزده ( )١٦نفرکشاته و چهال و هشات
( )۴۸زخمى قلمداد ميکنند .آنها همچنان ادعا دارند که تلفات افغان هاا دوصادوپنجاه

 Robson, Brian (2004) . 170ص .٣٧
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( )٢٥٠شهيد و پنجاه و پنج اسير بود ،171اما اين ادعا کاملآ مبالغه آميز ميباشاد .تعاداد
اصاالى شااهداى افغااان درياان جنااگ بااه شاامول باارادر غااازى ميرزمااان خااان ،سااردار خااان،
يکصدو بيست و شش ( )١٢٦نفر و تعداد مجروحين  ١۸٠نفر است 172.

هفتۀ آخر ماه مى بدون کدام نبرد مهم و تعين کننادۀ ساپرى ميشاود و هردوطارف افغاان و
انگليس مشغول جمع آورى مهمات و تقويت قواى شان ميباشند.
کمشنر عالى پشاور و نمايندۀ انگليس ها به مرکزش از مخالفت انتقال مجروحين قاواى
انگلااايس در جبهاااۀ چتااارال و کنااار از راه ديااار تاااذکرداده مينويسااادکه" نماينااادۀ سياساااى
) (Political Agentملکند راپور داده است که از پيشانهاد انتقاال مجاروحين چتارال از
راه دياار اطااالع يافتااه اساات .نمايناادۀ سياسااى بااه اياان تصااميم انتقاااد ميکنااد ،اياان عماال
(سرازير شدن و ديدن مجروحين انگليسى) باعث هيجان مردم منطقه خواهد شد."173
بتاريخ  ٣٠مى  ١٩١٩نمايندۀ سياسى گلگيت در تلگرامش 174به شيمله اطالع ميدهد که
«قرار اطالع رسيده از چترال يک جنرال افغان با پنجصد ( )٥٠٠نفر ،و تعداد بيشترى باه
(کوتل-ز) "بروغيل" خواهد آمد ،آنها از گلگيات  ٣٩٩تفناگ خواساته اناد .مان باه ياک
تاااولى ديگااار ساااکاوت ) (Scoutsامااار کاااردم و همچناااان ترتيباااات امنيااات "مساااتوج" و
"ياسين" را گارفتم .مان در صاورت درگيارى در وادى اکساوس  ،اطاالع احضاار ساکاوت
ديگر را نيز داده ام».
بتاريخ  ٣١مى  ١٩١٩يک لشکر بزرگ ده هزار نفرى مومند هاا تحات قياادت محماد اماين
خان کوډاخيل ،پسر غازى محصل خان مومند به همراهى غازى خاان محماد خاان ،بارادر
غازى ميرزمان خان از باجور بطرف بريکوت حرکت ميکند.
کمشنر عالى پشاور و نمايندۀ حکومت هند بريتاانوى در ايالات سارحدى شامال غرباى باه
آمرينش ضمن گزارش مفصل اوضاع در سرحد شامال غرباى مينويساد کاه «قارار اطاالع،
 ،Molesworth, G. N. (1963) . 171ص .١٣٦
 . 172اخالص ،عبدالخالق٢٠٠٥( .م) ص .٢٠٥
 .173اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس ،تلگرام محرمانۀ شماره  ١۴٧٠مؤرا  ٢٧مى  ،بخاش دوم
مراسالت  ،١٩١٩مربوط به جنگ سوم افغاان و انگلايسL/P&S/10/819; FileP.1953/1919: .

سند شماره .٣٢٩
 . 174اساناد محرماناۀ اساتخبارات انگلايس ،بخااش دوم مراساالت  ،١٩١٩مرباوط باه جناگ سااوم
افغان و انگليس L/P&S/10/819; FileP.1953/1919: .سند شماره .٣٦٢
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باه نزديکاى هااى اسامار رسايده

اند" ...چاندلو تيراگ" يکى از رفقاى کافر (نورساتانى-ز) " رابرتسان ) (Robertsonباه
تاريخ  ٢٣مى در حملۀ شجاعانه بر پل باشگل (لنډ سيند) کشته شده اسات .ياک راپاور
ديگر از چترال حاکيست که "غالم خان" ،خان سابق اسمار کاه فعاالً در چتارال بودوبااش
دارد ،176يک لشکر تقريبااً ساه هازار ( )٣٠٠٠نفارى را باراى حملاه بار اسامار آمااده سااخته
است که هشتصد ( )۸٠٠نفر آنها باه "دانگاام" در چهاار ميلاى شارق "اسامار" رسايده اناد.
وى متعاقب حملۀ حکومت بر "اسمار" از ما ضمانت حمايت خواساته اسات .قارار اطاالع
بااا رساايدن سااه دسااته از قااواى عثمااان خااان بااه اساامار ،تعااداد مجمااوعى افااراد گااارنيزون
اسمار حاال به دو هزار نفار ( )٢٠٠٠نفار ميرساد .ياک لشاکر سااالرزايى هاا هام در صاورت
سقوط اسمار از حکومت خواستار کمک شده اند .به اين گونه به مشاهده ميرسد کاه ساه
دسته براى تصرف اسمار مسابقه دارند .من به "ريلى" هدايت دادم کاه از طارف حکومات
براى آينده هيت تعهدى ندهد ،اما گفتم تا حد امکان کمک کند»177.

بتاريخ اول جون  ١٩١٩ميالدى (مطابق  ٢رمضان  ١٣٣٧هجرى قمرى يا  ١٠جوزاى ١٢٩۸
هجرى شمسى) بارسيدن قواى تازه نفس لشکر قومى ،غازى ميرزمان خان يک بار ديگر
شيوۀ جنگ را از شيوۀ چريکاى باه جبهاه اى تغيرميدهاد .آنهاا در ناواحى ارناو بار کماپ
قواى انگليس هاا کاه قياادت آن را شاخص ساامبورن-پاالمر باه عهاده داردحملاه ميکنناد.
قواى انگليسى با روشن ماندن آتش با استفاده از تاريکى شب ،پا به فارار نهااده خاود را
تا ميرکهنى ميرسانند .افغان ها يکبار ديگر توانستند در دو-سه روز آينده باا زدوخاورد
هاى پراگنده با محافظين مهتر و قواى چترالى تحت قوماندۀ ناصرالملک ،پسار مهتار،

 . 175هاادف از مااالى ساارکانى ،ميااا صاااحب ساارکانى ،يکااى از روحااانيون معااروف ضااد انگلاايس
ميباشد.
 . 176يک نواسۀ خان سابق اسمار ،عبداهلل خان  ،بنام اسامار خاونزا (شااهدخت اسامار) يکاى از
خانم هاى متنفذ چترال بود که نخسات باا مهتار محتارم شااه ،کاه باه آدمخاور معاروف باود ،ازدواج
نموده و بعداً با برادرش مهتر امان الملک ازدواج نمود .وى ماادر مهتار شاجاع الملاک باود کاه در
سال  ١٩١٩مهتر چترال بود.
 . 177اسناد محرمانۀ استخبارات انگلايس ،تلگارام محرماناۀ شاماره  ، ١٥٠۴بخاش دوم مراساالت
 ،١٩١٩مربااوط بااه جنااگ سااوم افغااان و انگلاايس L/P&S/10/819; FileP.1953/1919: .سااند
شماره .٣٦۴
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مناطق "گډ" و "لمبر بټ" را نيز دوباره تسخير کنناد و باه پيشاروى شاان در خااک چتارال
ادامه دهند.178
بعضى از منابع انگليسى و نويسندگان شاهنامۀ چترال اين فارار انگلايس هاا را شکسات
نه بلکه عقب نشينى مصلحتى دانسته اند .نويسندۀ کتاب "بحران در سرحد :جنگ سوم
افغان و کمپاين  ٢٠-١٩١٩وزيرستان " 179مينويسد "اگرچه اين (حملاۀ  ٢٣ماى بار افغاان
ها-ز) يک عملياات کوچاک تشاويق کنناده باود ،در آن ياک بخاش کوچاک قاواى افغاان
درگير بود .قواى ترسناک بيشترى در اسمار در حال جماع شادن بودناد و بارف کوتال هااى
بدخشان در حال آب شدن  .نشانه ها دال بر آن بود که گارنيزون کوچک چترال بزودى کم از
کم از سه طرف مورد تهديد قرار خواهد گرفت .سامبورن-پالمر تصميم ميگيرد تحت اين
شرايط ،عوض درگيرى با افغان ها بطرف قلعۀ دروش عقب نشينى نماوده منتظار حرکات
بعدى دشمن باشد .وى به تاريخ اول جون اطالع مؤثق حاصل نمود که سه کنادک پيااده و
يک دستۀ سوارۀ افغان در منطقۀ "ساو" در دوازده ميلى جنوب ارنو تجمع نموده اناد.
عالوت ااً شااش هاازار ( )٦٠٠٠قبااايلى از منطقااۀ دياار ...در شاارق ارنااو جمااع شااده انااد .قااواى
سامبورن-پالمر در تاريکى شب اول جون از همان راهى که آمده بود در حالى عقب نشينى
ميکند که آتش کمپ شان براى فريب دادن افغان ها روشن مانده بود".
بتاريخ  ٢جون  ١٩١٩ميالدى تمام قواى باقيماندۀ انگليس ها از گله پيت نيز فارار نماوده
تا ميرکهنى ميرسند .انگليس ها تصميم ميگيرند چهارصد ( )۴٠٠نفر از سکاوت چترال
را همراه با چهارصد ( )۴٠٠نفراز محافظين مهتر براى دفاع در ميرکهنى و نزديکاى هااى
"گله ټک " در نصف راه ميرکهنى و "دروش" گذاشته ،باقيماندۀ قواى خاود را باه قلعاۀ
دروش برسانند و مواضع دفاعى بيشترى در جنوب دروش تأسيس کنند.
بتاريخ  ٥جون  ١٩١٩کمشنر عالى پشاور و نمايندۀ گورنر جنرال هند بريتاانوى در ايالات
سرحد شمال غربى به مرکز اطالع ميدهد که "مطابق تلگراف  ۴جون "ريلى" ،ستون هاى
متحرک ما به ميرکهنى رسيده اند .راپور ها حاکيست که در حالى که چهار گروه سربازان
عسکرى و يک گروه پنجم احتياط با عدۀ نامعلومى از جنگجويان قاومى باراى حملاه بار
ما از "اسمار" به مارش آغاز نموده اند ،سکاوت و محافظين مهتر نيز به خاط ميرکهناى
و کوتل پيتاسن در حال رسايدن ميباشاند .راپاور اماروز ميرسااند کاه جنگجوياان قاومى

 . 178اخالص ،عبدالخالق٢٠٠٥( .م) ص .١۸٢
 Robson, Brian (2004) . 179ص .٣٧
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"دياار"" ،جناادول"" ،خااار" و "بااراول" نيااز بااه قااواى "اساامار" ميپيوندنااد ،آنهاااى کااه
"بريکوت" و "ارندو" (ارنو -ز) را اشاغال نماوده اناد ،و باراى گاوش ماالى باشاگلى هاا
بخاطر کمک کردن شان در غارت با ماا ،رخناه ميکنناد .باشاگلى هاا باه فارار شاان بطارف
چترال آغاز نموده اند .راپور ها همچنان از آمادگى حملۀ اقوام دير بر کوتل وادى شيشاى
خبر ميدهند ،اما من فکر نميکنم اين يک حملۀ بزرگ باشد."180
بتاريخ  ٩جون  ١٩١٩کمشنر عالى پشااور و نماينادۀ گاورنر جنارال درايالات سارحد شامال
غربى به مرکزش نوشت کاه "...ريلاى از ميرکهناى راپاور ميدهاد کاه کرنيال افغاان باه کاافر
(نورستانى-ز) هاى کامديش ،در صورتى که آنهاا پلهاا و سارک هااى تخرياب شاده را بااز
سازى کنند ،پيشنهاد عفو نموده است."181
بتااريخ  ١٠جاون  ١٩١٩کمشانر عاالى پشااور 182باه مرکازش از گارفتن تلگارام "ريلاى" در
ميرکهنى اطالع ميدهد کاه در آن از ضارورت تقوياۀ ماورال چترالاى هاا و ارساال تفناگ و
مهمات بيشتر يادآورى شده بود .چون ارسال مقدار زياد سالح و مهمات از طريق ديار در
شرايط فعلى ممکن نيست ،تنها راه ارسال آن از طريق گلگيت ممکن خواهد بود ،که حد
اقل مدت دو ماه را در بر خواهد گرفت .وى از حکومت تقاضا مينمايد که به آنهاا ياک تاا
دو هزار ميل تفنگ نوع  303 M. L. E.و باراى هار تفناگ پنجصاد ( )٥٠٠مرماى ارساال
کننااد .درعااين زمااان بااراى جلااوگيرى از ضااياع وقاات از سااکاوت گلگياات Gilgit Scout
خواسته شود که تمام تفنگ هاى اضافى شانرا فوراً به چتارال بفرساتند .از درباار کشامير
نيز خواسته شود تمام تفنگ هاى اضافى شانرا از طريق گلگيت به چترال بفرستند".

 . 180اسناد محرمانۀ استخبارات انگلايس ،تلگارام محرماناۀ شاماره  ١٥٦٣ماؤرا  ٥جاون  ،بخاش
دوم مراساااااالت  ،١٩١٩مربااااااوط باااااه جنااااااگ ساااااوم افغااااااان و انگلاااااايس.

;L/P&S/10/819

 FileP.1953/1919:سند شماره .۴٢٠
 . 181اسناد محرمانۀ استخبارات انگلايس ،تلگارام شاماره  ١٠٠٣ماؤرا  ٩جاون (واصالۀ  ١٠جاون)،
بخاااش دوم مراسااااالت  ،١٩١٩مربااااوط بااااه جنااااگ ساااوم افغااااان و انگلاااايس.

;L/P&S/10/819

 FileP.1953/1919:سند شماره .۴٥٣
 . 182اسااناد محرمانااۀ اسااتخبارات انگلاايس ،تلگاارام شااماره  ٦١١١مااؤرا  ١٠جااون  ،بخااش دوم
مراسالت  ،١٩١٩مربوط به جنگ سوم افغاان و انگلايسL/P&S/10/819; FileP.1953/1919: .

سند شماره .۴٦١
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اما سير حوادث بزودى تغير ميخورد .برخالف توقع ،نه تنها همۀ خوش بينى و اميد انگليس ها در
رابطه با سقوط احتمالى اسمار به يأس تبديل شد ،بلکه افغان ها در جبهۀ چترال ،تقاضااى قباول
آتش بس را که به تاريخ سوم جون بين انگليس ها و افغان ها بتصويب رسيده بود ،قبول نکارده و
به پيشروى خود در خاک چترال ادامه ميدهند .ترس انگليس ها وقتى بيشتر ميشود کاه از جماع
شدن شش کندک از قواى افغانى در بدخشان  ،اعزام شان به واخان و قصد حملۀ شان بر چتارال
از طريق کوتل هاى "بروغيل" و "مينجان" اطالع حاصل ميکنند .در اسمار هم جنرال عبادالوکيل
خان نورستانى ،قوماندان قواى عسکرى با جمع آورى هفت کندک براى حمله بر چترال آمادگى

ميگرفت .باالخره در جنوب شرق چترال  ،در سوات هم  ،آتش پارۀ بناام "سانډاکى ماال"183
ميکوشد يک قاواى جنگجوياان يوسافزى را باراى حملاه بار چکادره ،کاه باراى ارتبااط باا
چترال اهميت حياتى شاهرگ راداشت ،184جماع آورى کناد .انگلايس هاااعتراف ميکنناد
که اگر اين تهديدها جامۀ عمل ميپوشيد ،باراى انگلايس هاا بسايار خطرنااک ثابات شاده
ميتوانساات .درياان وقاات فرقااۀ شااانزدهم از قااواى احتياااط مرکاازى کااه بااراى مجادلااه بااا
مزاحمت در سوات تعاين شاده باود ،باراى کماک باه "ټال" اعازام شاده ،و باا درنظرداشات
ضرورت شديد تقويت قاواى بلوچساتان ،هايت قاوۀ ديگارى باراى کماک باه چتارال وجاود
نداشت .تنها کمک احتمالى آخارى کاه ممکان باود باه داد آنهاا برساد دو کناډک ساربازان
امپراتورى ايالت کشمير  185از گلگيت باود کاه باياد باا ياک ماارش طاوالنى و مشاکل و
طاااى مساااافت دوصااادوچهل ( ) ٢۴٠ميااال از طرياااق کوتااال هااااى شااارقى خاااود را باااه آنجاااا
ميرساندند .186انگلايس هاا اعتاراف ميکنناد کاه از بخات خاوب شاان ناه "ماال سانډکد"
مؤفق شد و نه هم تهديد حمله از طرف بدخشان جامۀ عمل پوشيد187.

بتاريخ  ٢١جون  ١٩١٩کمشنر عالى و نمايندۀ انگليس ها در سرحد شمال غربى به مرکز نوشت کاه
«قرار راپور  ٢٠جون ريلى ،جنرال وکيل خان که درين اواخر به اسمار رسيده است با خود يکهزار

 . 183مالولى احمدمشهور به سنډاکد مال يا سنډاکد بابا در قريۀ کوچک سنډاکد سوات تولاد
شده و يکى از ماليان فعال اصالح طلب و فعالين تحريک جهاد ضد استعمار انگلايس باود .باراى
معلومات بيشتر راجع به اين شخصيت لطفاً به قسمت ضمايم مراجعه کنيد.
 Robson, Brian (2004) . 184صفحات  ٣۸و .٣٩
Kashmir Imperial State Troops . 185
 ،Molesworth, G. N. (1963) . 186ص .١٣٧
 Robson, Brian (2004) . 187صفحۀ .٣۸
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( )١٠٠٠نفر پياده و دوصد ( )٢٠٠نفر سواره را آورده است ،که خوب مسلح هستند .وکيال خاان
يکى از کافرى هاىست که به دين اسالم گرائيده ،و عقيده برآنسات کاه قصاد حملاه بار کاافر

(نورستانى-ز) هاى باشگل (لندى سيند) را دارد .راپور هاى تائيد ناشاده حاکيسات کاه کاافر
هاى "رامگل " ،ويران" و "درۀ ورگل" عليه افغان ها دست به بغاوت زده اند" .شاکگلى
هاى لوت ده" هم در ابا ورزيدن به فرستادن جرگه به افغان ها" ،کامديشى" ها را همراهى
ميکنند»188.

بتاريخ  ٢٢جون  ١٩١٩کمشنر عالى و نمايندۀ انگليس ها در سرحد شمال غربى از تلگرام
ميجاار ريلااى از دروش اطااالع داده نوشاات کااه « خباار بغاااوت کااافر هاااى "رامگاال"" ،درۀ
ويران" و " ورگل" را تائيد ميکند .قرار اطالع ،قواى پيادۀ وکيل خان را در اسمار اکثراً
نورستانى هااى جدياداً باه اساالم مشارف شادۀ درۀ رامگال تشاکيل ميدهناد .ريلاى اجاازۀ
خواسته است با افغان ها مذاکره کند .من باه وى گفاتم کاه در حاال حاضار باه چناين کاارى
دست نزند189».

رسيدن جنرال عبدالوکيل خان نورستانى
بروز دوشنبه  ٢٣جون ( ١٩١٩مطابق  ٢۴رمضان  ١٣٣٧يا اول سرطان  ،)١٢٩۸تقريباً چهل
ودو ( )۴٢روز بعد از آغاز جنگ در جبهۀ چترال ،جنرال عبدالوکيل خان از اسامار حرکات
کرده و بتاريخ  ٢٣جون به بريکوت رسيد .190وى بعاد از تساليمى مواضاع "دوکاالم" و"
ارنااو " از لشااکر قااومى فاااتح غااازى ميرزمااان خااان ،و مؤظااف ساااختن يااک کناادک از
ساربازانش باراى دفاااع ازيان مواضااع ،يکجاا باا غااازى ميرزماان خااان و مهتار عباادالرحمن

 . 188اسااناد محرمانااۀ اسااتخبارات انگلاايس ،تلگاارام شااماره  ١٧٢١مااؤرا  ٢١جااون  ،بخااش دوم
مراسالت  ،١٩١٩مربوط به جنگ سوم افغاان و انگلايسL/P&S/10/819; FileP.1953/1919: .

سند شماره .٥٣٦
 . 189اساناد محرماناۀ اساتخبارات انگلايس ،بخااش دوم مراساالت  ،١٩١٩مرباوط باه جناگ سااوم
افغان و انگليس L/P&S/10/819; FileP.1953/1919: .سند شماره .٥٥٣
 . 190جنرال عبدالوکيل خان نورستانى  ۴٢روز بعد از آغاز جنگ وارد اين جبهاه شاده و ماموريات
داشت مواضع فتح شدۀ دوکالم و ارنو را از لشکر غازى ميرزمان خان تسليم و از آنها دفاع کند
.
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خان( 191بارادر شاجاع الملاک مهتار چتارال کاه يکاى از مخاالفين انگلايس هاا و بارادرش
باود) ،باه همراهاى ساه کنادک از ساربازان و ياک لشاکر قاومى تقريبااً يکهازار و پنجصااد
( )١٥٠٠نفرى براى جزادادن به نورستانى هاى که با انگليس ها همکارى نماوده بودناد ،از
بريکوت بطرف شمال حرکت ميکند .انگليس ها از اينکه آنها ميتوانستند از نورستان به
آسانى به طرف شرق برگشته و چترال را ماورد حملاه قارار دهناد ،باه هاراس ماى افتناد192.

چترالى هاى محافک مهتر از کامديش در  ١٣ميلى شمال غرب بريکوت به " پتيگال" در
غاارب کوتاال "برمبااوال" فاارار ميکننااد ،جااايى کااه يااک تااولد سااکاوت نيااز بااا آنهااا يکجااا
ميشود.
لشااکر افغااانى بتاااريخ  ٢٩جااون  ١٩١٩بااه پيشااروى شااان ادامااه داده بااه تاااريخ  ٢٩جااون بااه
"لااوت ده" (قريااۀ باازرگ در زبااان چترالااى) در قساامت هاااى علياااى درياااى باشااگل (لنااډ
ساايند) رساايده  ،دساات بااه اقاادامات تنبيهااى ميزننااد و ساارانى را کااه در تهاااجم شاارکت
ورزيده بودند ،بازداشت ميکنند193.

بعد ازين پيروزى ،تصميم گرفته شد که غازى ميرزمان خان با لشکر يکهزار نفرى قومى
از راه "بمبوريت" به "آيون" حمله کند و خط مواصالتى و ارتباط بين شهر چترال و قلعۀ
دروش را قطاااع نماياااد ،و جنااارال عبااادالوکيل خاااان باااا قاااواى عساااکرى و همراهاااى مهتااار
عبدالرحمن خان از راه بريکوت بر قلعۀ دروش حمله برد194.

انگلاايس هااا بااراى جلااوگيرى از پيشاارفت افغااان هااا بااه شاامال شاارق و عبااور از کوتاال هاااى
متعدد بمقصد رسيدن به حوزۀ رودخانۀ "بمبوريت" و بعداً حمله بار چتارال ،دو تاولد از
سکاوت چترال و دوتولد از قواى محافک مهتر را به منطقۀ "اياون" در فاصالۀ تقريبااً ده
ميلى جنوب شاهر چتارال در وساط شاهر چتارال و قلعاۀ دروش ميفرساتند .ايان منطقاه در
تقاطع دريا هاى چترال (کنر) و "بمبوريت" موقعيت دارد.

 . 191مهتر جو (شهزاده) عبدالرحمن خان ،پادر خاان معاروف جاللاه شاادروان عبادالملک خاان و
پدرکالن محترم امان الملک جالله بود.
 ،Molesworth, G. N. (1963) . 192ص  Robson, Brian (2004) ١٣٧ص  ٣۸و
) ، Government of India. (1926ص ..٩٣
 ،Molesworth, G. N. (1963) . 193ص .١٣۸
 . 194اخالص ،عبدالخالق٢٠٠٥( .م) صفحات .١٥٦-١٥۸
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بتاريخ اول جاوالى  ١٩١٩مايالدى ( ٩سارطان  ١٢٩۸هجارى شمساى) قاواى انگليساى در
"پتيگل" شکست خورده به "اورتسن" در دونيم ميلى شمال غرب ميرکهنى عقب نشينى
ميکنند .سامبورن-پالمر قوماندان قواى انگليس ها در دروش چارۀ نداشت جز آنکه در
داخل قلعه اش منتظر سرنوشت و ساير حاوادث بعادى بماناد .وى کاه زخام بادنش تاا هناوز
التيام کامال نيافتاه باود ،شاهامت جنگجوياان افغاان را شخصااً تجرباه کارده باود .کرنيال
سامبورن-پالمر تصميم ميگيرد عوض جنگيدن در دو جبهۀ مختلاف (يکاى جنگجوياان
غااازى ميرزمااان خااان و ديگاارى قااواى جناارال عباادالوکيل خااان ) بااه دفاااع از قلعااۀ دروش
بپااردازد .او ميداندکااه تنهااا راه نجاااتش اتکااا بااه دو عنصاار اسااتخبارات بموقااع و تحاارک
سريع (گريز چابک-ز)

ميباشد195.

بتاريخ  ١٠جوالى  ١٩١٩کمشنر عالى انگليس ها به معاون نماينادۀ سياساى Assistant
 Political Agentدر چتارال مينويساد کاه « :در رابطاه باا پيغاام مهتار در ماورد چتارال و
مذاکرات صلح ،به وى بگوئيد که درين وقت بحرانى ناممکن است که او يا شما و ياا هام
سامبورن-پالمر چترال را ترک بگويند .من در شايمله هساتم و نظرياات چتارال را باه دفتار
خارجه توضيح دادم .باه او هايت ناوع اميادوارى افازايش سااحۀ چتارال را ندهياد امکاان
چنين چيزى اصالً وجود ندارد تاا معلاوم شادن نتاايج ماذاکرات صالح ،او را از تحرياک
کافر (نورستانى) ها و افغان ها بازداريد .شاه (انگلستان) به وى لقب واالحضرت  196و
سااالمى فياار  ١١تااوپ را داده اساات .بااه وى تااا رساايدن اطااالع رساامى درياان باااره چياازى
نگوئيد197».

بتاريخ  ١٧جوالى  ١٩١٩يک دستۀ هشتصد ( )۸٠٠نفرى جنگجويان افغان تحت قياادت
غازى ميرزمان خان بعد از عبور از کوتل "شاوى" در امتداد "بمبوريت" بطرف "ايون"
تا يک ميلى قريۀ "بمبوريت" پيش ميروند .در جناگ شاديدى کاه در نزديکاى هااى قرياۀ

 Robson, Brian (2004) . 195ص .٣٩
 His Highness . 196يا لقب افراد خاندان سلطنتى
 . 197اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس ،تلگرام محرماناۀ شاماره  ١٩١١ماؤرا  ١٠جاوالى  ،بخاش
چهااااارم مراسااااالت  ،١٩١٩مربااااوط بااااه جنااااگ سااااوم افغااااان و انگلاااايس.
 FileP.1953/1919:سند شماره .۴٦١
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"بمبوريت" در ده ( )١٠ميلى شامال غارب قلعاۀ دروش درميگيارد ،باه هاردو طارف تلفاات
وارد شده ،انگليس ها تلفات افغان ها را ده

( )١٠شهيد قلمداد کرده اند198.

بتاريخ  ١٩جوالى  ١٩١٩افغان هاا تماام کوتال هااى را کاه از افغانساتان باه چتارال منتهاى
ميشدند ،از "زيديگ" در شمال تا "برمبوال" در جنوب ،به تصرف خود درمى آورند .بعد
ازين افغان ها تاکتيک جنگى شانرا به اثر فشار و شکايت هيئت انگليسى در مذاکرات
صلح ،تغير ميدهند و تنها قواى قومى

در جنگ شرکت ميداشته باشند199.

به حوالاۀ نگارنادۀ جبهاۀ چهاارم اساتقالل شااه اماان اهلل غاازى باا ارساال فرماانى باه غاازى
ميرزمان خان از جريان مذاکرات صلح اطالع ميدهد و ميخواهدتا اطالع ثانى از حمله و
پيشروى قاواى نظاامى و ملکاى خاوددارى نماياد . 200ترجماۀ منظاوم ايان فرماان و جرياان
بعدى آنرا از خود مرحوم اخالص در فصل ضمايم مطالعه فرمائيد.
بتاريخ  ٨آگست  ١٩١٩مطابق با  ١٦اسد  ١٩٩٨با امضاى قرارداد صلح بين انگلستان و افغانساتان
جنگ درين جبهۀ چترال و کنر نيز خاتمه مى يابد ،اما با وجود معاهدۀ صلح ،ارنوۍ و دوکالم تاا

 ١٧ماه جنورى  ١٩٢٢بدست افغان ها باقيماندند.

تالش هاى غير نظامى انگليس ها در رابطه با جبهۀ چترال
استفاده از ماشين جنگى و آخرين تخنيک و انکشاافات نظاامى آزماايش شاده در جناگ
جهانى اول تنها وسيلۀ نبود که انگليس ها از آن در جبهۀ چترال و ساير جبهاات اساتفاده
نمودند .چند نموناۀ از تاالش هااى مذبوحاناه و دساايس شايطانى آنهاا را ميتاوان در ذيال
مشاهده کرد:

 ،Molesworth, G. N. (1963) . 198ص  Robson, Brian (2004) ١٣۸ص  ٣٩و
) ، Government of India. (1926ص .٩۴
 ،Molesworth, G. N. (1963) . 199ص ١٣۸
) ، Government of India. (1926ص .٩۴
 . 200اخالص ،عبدالخالق٢٠٠٥( .م) صفحات .١٦٠-١٦۴

) Robson, Brian (2004ص  ٣٩و
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در نواحى چترال و گلگت :

روز-کيپل ،کمشنر عالى و نمايندۀ گورنر جنرال ايالت سارحدى شامال غرباى ،پشااور باه
سکرتر شعبۀ خارجى و سياسى حکومت هند بريتانوى و سکرتر خصوصى نائب السلطنۀ
انگلستان درهند بريتانوى(وايسراى) مينويسدکه " :202من پيشنهاد ميکنم کاه باياد از
آغااا خااان خواسااته شااود تااا يااک اعالميااه صااادر نمايااد وبااه پيااروانش هاادايت دهاادتا بااه
انگليس ها وفادار و در خدمت شان باشند .يک تعداد بسيار بزرگى از مواليى ها(اسمى
که سنى ها براى پيروان فرقۀ اسماعليه بکار ميبردند -ز ) در چتارال و گلگات ،و عادۀ هام
در کابل و پشاور هستند".
شاهزاده سالطان محماد آغااا خاان ثالاث بااه ايان خواسات انگلايس هاا جاواب مثبات ميدهااد
وسکرتر حکومت براى امور هند بريتانوى باه تااريخ  ٢۴ماى  ، ١٩١٩از لنادن باه وايساراى
هناااد (شاااعبۀ خاااارجى و سياساااى) تلگراماااى را ميفرساااتدکه ماااتن آن چناااين باااود " :لطفااااً
اقدامات الزمه را اتخاذ نمائيد تا پيغام آتاى ارساالى آغاا خاان ترجماه ودر سارحد پخاش
شود -:
بدون هيچ نوع پنهان کردن معذرت ،درين ايامى که صلح عميق حکمفرماست ،با فراموش کاردن
زمامدارى عاقالنۀ عبدالرحمن بزرگ ،و مثال شايستۀ شاه حبيب الله ،با شکستاندن پيماان هااى
مقدس ،چند نفر گمراه ،گستاخ و احمق ،هند بريتانوى را مورد حمله قرار دادناد .هايچ شاکى
 . 201آغا خان لقب ميراثى امام يا پيشاواى ماذهبى و عماومى فرقاۀ اساماعليۀ ميباشاد .ايان لقاب
بار اول توسط فتح على شاه قاجار ،شاه ايران ،به چهل وششمين اماام اساماعليه ،آغاا حسان علاى
شاه داده شد .فرقۀ مذهبى اسماعليه در ساال  ٧٦٥مايالدى وقتاى بوجاود آماد کاه شايعه هاا بعاد از
شهادت امام جعفر صاادق ،بار سار جانشاينى ايشاان ،بادو گاروه تقسايم شادند .ياک گاروه از اماام
اسمعيل ابن جعفر پيروى نمودند  ،و گروه ديگر بنام اثنا عشرى يا دوازده امامى ،از امام موسى
کاااظم پيااروى کردنااد .آغااا خااان در سااال ١۸٧٧نيااز بااا مقامااات انگليسااى در خاااموش ساااختن يااک
بغاوت محلى همکارى نموده و بخاطر همين همکارى اش اولين رهبر ماذهبى اى شاد کاه مقاماات
انگليسااى باارايش امتياااز سااالمى بااا فياار هاااى تااوپ را اعطااا کردنااد .در وقاات جنااگ سااوم افغااان و
انگليس ،امام چهل و هشتم  ،پرنس سلطان محمد ياا آغاا خاان ثالاث رهبارى فرقاۀ اساماعليه را باه
عهده داشت.
 . 202اسناد محرمانۀ اساتخبارات انگلايس ،تلگارام شاماره  ١۴٠١ماؤرا  ٢٠ماى  ،١٩١٩بخاش دوم
مراسااااااالت  ،١٩١٩مربااااااوط بااااااه جنااااااگ سااااااوم افغااااااان و انگلاااااايس.
 .FileP.1953/1919:سند شماره .٢٣۴

;L/P&S/10/819
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نيست که سلطان فرمانفرما (امپراتور) کسى که قواى نظامى وسيع و گستردۀ آلماان هاا را بار
انداخت،ميتواند اين اشخاص را بکوبند .اما براى ما ،وظيفۀ مقدس ماست تا سلطان فرمانفرماا را
کمک کنيم ،زيرا حق با اوست ،زيرا پيمان ها مقدس هستند ،زيرا تنهاا باا انجاام دادن صاادقانۀ
وظايف هر يکى از مايان ،چه خورد و يا بزرگ ،ميتوان صلح ،کامگاارى و پياروزى آزادى هااى
مذهبى و مدنى در وسط آسيا تضمين شود .من آرزو دارم ،تمام فرزندان عزيز من  ،مثل خاود
من ،نه تنها بايد صادقانه وفادار باشند ،بلکه بسيار کوشش کنند که چشمان ديگران را نيز به نفاع

خود و انسانيت ،باز کنند .آغا خان .
يک پيغام هم توسط آغا خان ،براى تکثير در بين پيروانش در هندوستان ،مساتقيمآ باه
رئيس شوراى اسماعليه در بمبئى فرستاده ميشود".
تالش براى استفاده از نفوذ نقيب صاحب بغداد :
انگليس ها تالش نمودند از نفوذ مذهبى سيد عبدالرحمن گيالنى ،نقيب اشرف بغداد،
که برادرش سيد حسن گيالنى 203در افغانستان باود ،نياز اساتفاده کنناد .ساکرتر شاعبۀ
خارجى و سياسى حکومت هند بريتانوى به نمايندۀ سياسى انگليس ها در خليج فاارس،
مقاايم بغااداد ،نوشاات  " :اثاارات پيغااام تلگرافااى نقيااب بااه بعضااى از معااززين مساالمان در
هندوستان  ،عالى خواهد بود .اگار ممکان باشاد ،ايان پيغاام در چوکاات تبليغاات باراى
هندوستان ،سرحد و افغانستان در نظر گرفته شود".
به جواب اين تقاضا " :204نقيب گفت که صدور اعالميۀ رسمى درين باره ،بدون اينکه از
هندوستان مورد خطاب قرار گرفته باشد ،برايش غيار عاادى خواهاد باود ...او وعادۀ داد

 . 203سيد حسن گيالنى پسر سيد على گيالنى و نواسۀ سيد سلمان گيالنى در بغداد تولاد شاده،
و درسااال  ١٩٠٥بااه افغانسااتان آمااد .وى از طاارف امياار حبيااب اهلل خااان و پيااروان طريقاات قادريااه
استقبال شد .امير حبيب اهلل خان براى شاان مادد معااش ماهاناۀ ساه هزاروپنجصاد(  ) ٣٥٠٠روپياه
تعااين نمااوده و يااک اقامتگاااه زمسااتانى در چهااار باااغ در نزديکااى جااالل آباااد ساااخت ،و او بااه اياان
ترتيااب بااه نااام نقيااب صاااحب چهارباااغ مشااهور شااد .پياار ساايد احمااد گيالنااى رئاايس محاااذ ملااى و
سيدعلى گيالنى پسران نقيب صاحب ميباشند.
 . 204اسناد محرماناۀ اساتخبارات انگلايس ،تلگارام شاماره  ٦٣٩محرماناۀ ماؤرا  ١٢ماى ،بخاش
اول مراساااااالت  ،١٩١٩مرباااااوط باااااه جناااااگ ساااااوم افغاااااان و انگلااااايس.
 . FileP.1953/1919:سند شماره .١۸٩
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که به تمام سؤاالت علماى هندى در رابطه با قوانين شرعى ،ماثالً اينکاه آياا تاالش اميار
براى اعالن جهاد ،شرعى است يا خير ،حتماً جواب خواهد داد".
استفاده از پول براى کسب حمايت اقوام قبايل آزاد اطراف خط تحميلى ديورند:
تأديااۀ پااول بااراى جلااب حماياات قباياال يکااى از وسااايل ديگاارى بااود کااه انگلاايس هااا از آن
استفاده ميکردند ،طور نمونه ،نائب السلطنۀ انگلساتان در هندوساتان باه وزارت اماور
هندوستان در لنادن نوشات..." 205گرايش و رفتار قبايل يکى از مهمترين عوامل بوده و ما باه
روز-کيپل (کمشنرعالى ايالت سرحدى شمال غربى) صالحيت داده ايم تا براى حاصال نماودن
طرفدارى آنها از پرداخت پول هيچ دريغ نکند".

دادن وعده و امتيازات به نورستانى هاى کامديش :
انگليس ها تالش نمودند با دادن امتيازات به نورستانى هاى کامديش ،کاه در نزديکاى
جبهااۀ چتاارال قاارار داشااتند ،آنهااا را عليااه لشااکر مجاهاادين ملااى جبهااۀ چتاارال و ارنااو
تحريک نموده باه همکاارى جلاب نمايناد .کمشانر عاالى ايالات سارحدى شامال غرباى ،باه
نائب السلطنۀ انگلستان در هندوستان در رابطه به تلگرام معاون نمايندۀ سياسى چترال
) (Assistant Political Agentاطااالع داده مينويسااد 206کااه " آيااا ميتااوانم بااه کااافر
هاى 207کامديش و مناطق ديگر کنارۀ چپ درياى باشگل (لنډ سيند) 208تعهاد دهايم
که در صورت کمک به ما ،ديگر تحت تسلط افغانستان نخواهند بود؟ اگر چنين باشاد،
 . 205اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس ،تلگرام محرمانۀ شماره  ٥٧٢مؤرا  ٦مى  ،١٩١٩بخاش
اول مراساااااالت  ،١٩١٩مرباااااوط باااااه جناااااگ ساااااوم افغاااااان و انگلااااايس.
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 . 207هدف از نورستانى هايسات کاه در ساال  ١۸٩٦توساط اميار عبادالرحمن خاان باه زور باه ديان
اسالم مشرف شدند و دراساناد و نقشاه هااى نظاامى ساال  ١٩١٩انگلايس هاا هناوز هام باه ناام هااى
کافر و کافرستان ذکر شده اند.
 . 208لنااډ سااينديا دريااى کوتاااه از سراشاايبى جنااوبى هنادوکش در نزديکااى مااانول پاااس در کناار
منشا گرفته به استقامت جنوب و جنوب غرب اداماه يافتاه باه دريااى کنار ميريازد .ايان درياا باه ناام
درياى ارنو نيز يادميشود.
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فکر ميکنم ،آنها باراى افغاان هاا درد سار خلاق نماوده ،باا ماا در حماالت علياه بريکاوت و
دوکالم کمک خواهند کرد .اگر حکومت آماده باشد ،چنين وعدۀ تااثيرات قابال تاوجهى
خواهد داشت" .چنانچه در صفحات بعادى مشااهده خواهياد کارد ،ايان چاال انگلايس هاا
کارگر افتاد.
سانسور اخبار و جلوگيرى از انتشار حقايق :
انگلااايس هاااا در پهلاااوى اساااتفاده از تاکتياااک هااااى پخاااش افاااواه و تبليغاااات نادرسااات
نميگذاشتند مردم خود شان در انگلستان از حقيقت آنچه در هند بريتانوى و جبهۀ جنگ
ميگذشاات ،آگاااه شااوند .مااثالً روز-کيپاال ،کمشاانر عااالى ايالاات ساارحدى شاامال غربااى بااه
سااکرتر بااراى حکوماات هنااد بريتااانوى در شاايمله  ،نائااب الساالطنۀ انگلسااتان در هنااد و
فرمانده کل قواى نظامى نوشت که  " 209خبرنگار خاص روزنامۀ ( Pioneerپيشگام) و
تايمز لنادن ،آقااى ساندرز  Sandersرسايد و گفات کاه (باراى فرساتادن گازارش هاايش)
اجااازه دارد .اگاار چنااين باشااد ،ماان تلگاارام هااا و تلگااراف هااايش را در مسااايل سياسااى
سانسور نموده ،و براى سانسور مسايل نظامى ،آنرا به مقامات نظامى خواهم فرستاد".
روز کيپل ،يک روز بعد 210از شيمله جواب آتى را دريافت کارد " :سندرز اجازه دارد .لطف ًا
مطابق به پيشنهاد ،تلگرام هاى سياسى اش را سانسور کنيد .تمام آنها تحت اجاازۀ فرمانادۀ کال

فرستاده خواهند شد".
رشوه دادن ،پيشکش امتيازات و زمين ،و خريدن امير جماعت مجاهدين هندوستان در
سرحد آزاد:
سکرتر باراى حکومات هناد بريتاانوى از شايمله باه جاواب تقاضااى کمشانر عاالى ايالات
سرحدى شمال غرباى اجاازه داد 211کاه "شما ميتوانيد به صوابديد خود امير متعصاب را عفاو

 . 209اسااناد محرمانااۀ اسااتخبارات انگلاايس ،تلگاارام شااماره  ١٣١٠مااؤرا  ١١مااى  ،١٩١٩بخااش اول
مراسااااااالت  ،١٩١٩مربااااااوط بااااااه جنااااااگ سااااااوم افغااااااان و انگلاااااايس.
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 . 210اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس ،تلگرام شماره  ٦۴٢سرى ،بخش دوم مراسالت ،١٩١٩
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نموده برايش در مناطق انگليسى زمين اعطا کنيد ،بشرطى که او و کالونى سمڅه در طول جريان
جنگ خاموش بمانند .اما نبايد محل ،مقدار و يا ارزش آن زمين را مشخص سازيد .اگر او به ماا
خوبى کند ،ما نيز آنرا جبران خواهيم کرد".

در آن وقت دو گاروپ از مسالمانان هندوساتان بار ضاد انگلايس هاا در منطقاۀ سارحد آزاد
فعاليت داشتند .يکى ازين گروپ ها جماعت مجاهدين بود که مرکزش در دهکدۀ سام ه
) )Smatsaيااا ) (Asmasدر عالقااۀ بنياار قاارار داشاات .بنيانگااذار اياان جماعاات موالنااا
والياات علااى و باارادرش مولااوى عناياات علااى بودنااد . 212رئاايس اياان جماعاات ،مولااوى
عباادالکريم ،در  ١١فباارورى  ١٩١٥وفااات نمااود .پااس از وفااات او باارادر زاده اش مولااوى
نعمت اهلل که نو جوان بود ،جانشاين او تعاين گردياد ..213ايان جماعات کاه آنارا چناد تان از
هندوساتانى هااا بااراى آزادى از حکوماات غياار مساالمانان بااه مثابااه يااک تشااکيالت رزمااى
بنياد نهاده بودند ،از پيشرفت هاى دنيا و رفتار زمانه بالکل بيخبر مانده و به شکل يک
گروپ طفيلى و ناتوان گرد هم آمده بودند و براى رفع نيازمندى هاى خاود تکياه بار اعاناۀ
مسلمانان هندوستان و معاش حکومت افغانستان داشاتند .مولاوى عبادالرحيم معاروف
به مولوى بشير که به حيث نمايندۀ مجاهدين به کابل رفته بود ،با دو نفار از هندوساتانى
هااى مساالمان بااه نااام هاااى عبدالرشاايد و محمااد حساان يعقااوب ،کاباال را تاارک گفتااه بااراى
دميدن روح تازه در جماعت مجاهدين به سم ه برميگردند .اما عبدالرشايد از منافقات
هاااى نعماات اهلل رئاايس مجاهاادين نهاياات دلتنااگ گرديااده و گمااان ميباارد کااه نعماات اهلل بااا
انگليس ها دستيار شده است .ازهمين رو شامگاه روزى نعمت اهلل را به قتال ميرسااند و
محافظان نعمت اهلل ،عبدالرشيد را زخمى کرده و در حالى که جان ميداد ،او را در تندور
انداخته وميسوزاند.
مرکز دوم جماعت مجاهدين در چمرکند قرار داشت که توسط مولوى بشير بعداز هجرت
مولوى فضل الهى به چمرکنډ ،يک روستاى کوچک مرزى در نزديک عالقۀ مهمند ،در
آن جا بنا نهاده شد .اين مرکز بعداً به کمک محمد حسن يعقاوب توساط ماشاين ابتادايى

 . 211اسااناد محرمانااۀ اسااتخبارات انگلاايس ،تلگاارام محرمانااۀ شااماره  ٧٢٠مااؤرا  ٢٣مااى ،١٩١٩
بخاااش اول مراساااالت  ،١٩١٩مرباااوط باااه جناااگ ساااوم افغاااان و انگلااايس.
 .FileP.1953/1919:سند شماره.۴٦
 . 212خاطرت ظفر حسن آيبک ( )٢٠٠٣ص ٥٧
 . 213همانجا صفحات  ،١٣٧ ،٦٧ ،٦۴و .۴٠۸
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چاپ( ،سايکلوستايل) نشرات تبليغاتى و نشريۀ ماهوار المجاهد را بر ضد انگليس هاا
به چاپ ميرساند .مولوى بشير نيزسرانجام بدست دوتن از اعضاى خريده شادۀ جماعات
مجاهدين همين مرکزچمرکند ،شب هنگام در حالت خواب ،با شمشير گردن برياده شاد و
به شهادت ميرسد.
وعدۀ بخشيدن دايمى مناطقى از خاک افغانستان به چتراليان :
انگليس ها براى جلب توجه و شرکت چتراليان در جنگ عليه افغاان هاا ،وعاده دادناد کاه
اگر قبل از تصرف جالل آباد و کابل توسط انگليس ها ،چتراليان منااطق نااړ (ناارى ياا
نارساات) و باشااگل (لنااډ ساايند) نورسااتان را تصاارف کننااد ،اياان مناااطق را بااه چتاارال
بخشيده و در آينده جز خاک آنها خواهد بود.214
چرا جبهۀ چهارم و سرلشکر آن به باد فراموشى سپرده شد؟
اهميت جبهۀ چهارم چترال و ارنو تنها در اين نيست کاه باراى وارثاان  ١٢٦نفار شاهيدش
در "اسمار" و "کوټکى" واليت کنر مکافات چهار-چهار جريب زماين داده شاد ،ياا طاى
فرمانى اين ورثه از ماليه معاف شد ،يا اسماى شهداى ايان جبهاه مانناد شاهداى جبهاات
ديگر در لوحۀ سنگى طاق ظفر پغمان حک شد ،يااسناد رسمى ان در جرياده اماان افغاان
به نشر رسيد .بلکه به استناد مدارک ،اسناد و شواهد تاريخى ،اين جبهه شکست قاواى
سپه ساالر صالح محمد خاان رادر جبهاۀ خيبار تالفاى کارد .اصاالً پيشاروى غازياان افغاان
درين محاذ و تصرف "ارنو " و پيشروى نيروهاى افغاانى تاا قلعاۀ دروش سابب شاد کاه
قااواى انگليسااى حاضاار شااوند در باادل تخليااۀ آن از دکااه و تااورخم عقااب نشااينى کننااد و
مشروعيت حق ملکيت افغانستان بر منطقۀ سرحدى "دوکالم" تثبيت شود.
از نظر سلسلۀ مراتب ،غازى ميرزمان خان سرلشکر اين جبهۀ مؤفق در ارتباط مستقيم با
قوماندان اعلى جنگ استقالل ،غازى امان اهلل خان ،قرار داشته و خانواده اش اساناد و
يادداشاات هاااى تاااريخى مهمااى را در دساات داشاات ،کااه باار زواياااى تاريااک دورۀ امااانى
روشنى انداخته ميتوانست  .اگرچه تمام اسناد ،کتب ،ياداشت ها ،فرمانهاا و مادالهاى
مربوط به خانوادۀ "غازى ميرزمان خان کنرى" توساط رژيام خانادانى محماد ناادر خاان (
نادر شاه و محمد هاشم خان) ضابط و از باين بارده شاده و بازمانادگانش ماورد شاکنجه و
آزار قرار گرفته ،قربانى هاى همه جانباه اى را متقبال شادند (بادون هايت محاکماه اى ١٣

 . 214ميرزا محمد غفران و ميرزا شير احمد خان ( )١٩۴١ص .١٥٦
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سااال حاابس ديدنااد ،بااه  ۸سااال تبعيااد داخلااى فرسااتاده شاادندو زناادگى باايش از  ٢۸نفاار
اعضايش را از دست دادند) ،اين مؤلف دريان اواخار مؤفاق شاده اسات کااپى مکمال اثار
"استقالل امانيه" را از آرشيف اسناد هند بريتانوى کتابخانه انگلساتان بدسات آورد کاه
اصاالً شااامل دو رسااالۀ "شمشاير افغااان" موالنااا عبادالخالق اخااالص و"گلشاان رنگااين"
سيد عبدالغفار ميباشد و حاوى ترجماۀ منظاوم تعادادى ازيان فارامين  ،اساناد و ناماه هاا
بزبان پشتو ميباشد ،که اگر خواست خدا بود در اثار ديگر بنشر خواهد رسيد.
جااواب اياان سااؤال را کااه چاارا جبهااۀ چهااارم و سرلشااکر آن بااه باااد فراموشااى سااپرده شااد ،و
قهرمانى هاى ساپه سااالرمحمد ناادر خاان در جبهاۀ جناوبى جناگ اساتقالل تاا چاه انادازه
حقيقت داشت ،از البالى فصل هاى آينده دريافت خواهد شد.
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فصل سوم
متارکه و سياست تطميع و تهديدانگليس

" آقاسى ملکى و نفرى که ارسال ميداريم مطلق اختيار باراى شاان داده
نشده که اختيارشرايط صلح را به چنگ خودها داشته باشند .براى شاان
حد و اندازه و دستورالعمل داده شده که تا باين حرف اخير حرف بزنياد
که شرف و عزت افغانستان باشد اگر قبول کردند مدعا حاصل شد و اگر
از انادازۀ ماا تجااوز کارده و قباول نکردناد تاا حياات داريام بسار و جاان
ميکوشايم و جاماۀ زناان را نميپوشايم  ...و گااهى ايان نناگ و عاار را
بگردن نميگيرم انشا اهلل و تعالى .
دست از طلب ندارم تا کاااااااام من برآيد
يا جان (رسد) بجانان يا جان زتن برآيد

اعليحضرت امان اهلل شاه غازى
فرمان مؤرا  ٢٦شعبان ١٣٣٧
به سپه ساالر محمد نادر خان
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متارکه وتقاضاى آتش بس
انگليس هاا درتخماين نيرومنادى غاازى اماان اهلل خاان و عازمش باراى اساترداد اساتقالل
کامل افغانستان مرتکب اشتباه شده بودند .اعتراف باه تخماين غلاط نيرومنادى غاازى
امان اهلل خان ،از اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس که حاال از محرميت برآمده است ،
هويداست  .انها اين مسؤليت را به گردن حافک سيف اهلل خان ايجنات مسالمان انگلايس
ها در کابل مى اندازند .و مى گويند که مانناد نصاراهلل خاان ،حکومات هناد بريتاانوى هام
توانمندى امان اهلل خان را درست تخمين نکرده بود. 215
انگليس ها اول تصور نميکردند که افغانها راه جنگ را در پيش گيرند ،و بعداً هام باراى
اينکه ضعف خود را بپوشانند ،بيشرمانه کوشيدند دست آورد هاى مبارزات آزاديابخش
افغانها را ناچيز جلوه داده ادعاا کنناد کاه گوياا افغاان هاا دريان جناگ شکسات خاورده و
پيشنهاد متارکه توسط غازى امان اهلل خان صورت گرفته است .

پيشنهاد متارکه توسط کى صورت گرفت؟
انگليس ها ادعا دارند که تقاضااى آتاش باس توساط غاازى اماان اهلل خاان صاورت گرفتاه
است .اما اسناد و شاواهد نشاان ميدهناد کاه تقاضااى آتاش باس ،خاتم جناگ و ماذاکرات
صاالح اول توسااط انگلاايس هااا پيشاانهاد شااده اساات  .آدمااک درياان رابطااه مينويسااد کااه
"حکومت هند به نمايندۀ افغان اجازه داد تا به کابل رفته امان الله را به ختم فعاليت هاى خصومت
آميز وادار سازد .امان الله موافقه نموده ،ودر نتيجۀ آتش بس زمينۀ مذاکرات طوالنى و هيجانى
در راولپندى ،ميسورى (منصورى) و کابل فراهم شد که به مصالحه و تأسيس مناسابات عاادى

همسايگى انجاميد."216
اين مطلب را شادروان غبار نيز ذکر کرده مينويسد که "چون دولت انگليس در طى جنگ
با افغانستان انادازۀ خطار امپراتاورى را در هندوساتان ورشاادت ماردم افغانساتان را در
محاااذات جنااگ احساااس و معاينااه ميکاارد ،لهااذا ماياال بااه صاالح و تصااديق اسااتقالل
افغانستان گرديد و راه مذاکره را توسط قوماندان خود در "دکه" باسفير نظربند افغانى
باااز کاارد .در طااى اياان مااذاکرات طااوالنى انگلاايس هااا تصااديق اسااتقالل افغانسااتان را
پذيرفتاااه و از وجاااوب متارکاااه و مصاااالحه و مناااافع دوساااتى دولتاااين ساااخن زد .ساااردار
 . 215اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس ،آرشيف هند بريتانوىL/P&S/20/B285, P12 ،
 ،Adamec, L.W. (1996) . 216ص .٢٣٣
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عبدالرحمن خان بغرض اطالع اين تمايالت انگليسها به پادشاه افغانستان بکابال آماد،
در حالى که انگليس ها عايله و پسر او (غالم احمد خان رحماانى) را در پايگااه عساکرى
خااود نگهداشااته بودنااد .سااردار عباادالرحمن خااان در کاباال بااا شاااه مااذاکره کاارد و بعااد از
تصميم دولت بقبول پيشنهاد متارکه انگليس با شرط تصديق استقالل ،برگشت."217
اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس نيز نشان ميدهد که پيشنهاد متارکاه توساط غاازى
امان اهلل خان نه ،بلکه خود انگليس ها صورت گرفته و دولت افغانستان کوشايده باود از
جدى بودن اين تقاضاى انگليس ها و چگونگى شرايط شان اطالع حاصل کناد .کميشانر
عمومى و نمايندۀ حکومت هند بريتانوى براى گورنر جنارال ايالات سارحدى شامال غرباى
بتاريخ  ٢٣مى ١٩١٩به آمرينش در شيمله نوشت که" :عبدالرحمن خان  ،نمايندۀ افغان ،با
پيغام حکومت هند که ديشب برايش داده شده بود ،اماروز صابح بطارف دکاه حرکات کارد.
سه نفر از مصاحبان او درين جا در قلعۀ (نظامى) ماا در توقياف بسار ميبرناد ،از جملاه دو
نفر شان تقاضا نموده اند با من مذاکره کنناد .اماروز مان باا آنهاا صاحبت طاوالنى داشاتم .
آنها عبارتند از سردار حبيب اهلل خان ،نواسۀ گل محماد خاان [محماد] زى کاه خاود را آمار
عمومى تلگراف افغانستان معرفى ميکند و دومى کرنيل احمد على ،برادر کرنيل على
احماد و نواسااۀ ساردار محمااد رفيااق خاان لااودى ميباشاد .نفاار سااوم ،کاه ماان او را ندياادم،
عبدالعزيز ،سرحددار "دکه" ،ميباشاد ،کاه اسامش در مکاتبااتى کاه توساط ماا کشاف و
قطااع شااده اساات ،زياااد بنظاار ميرسااد .حبيااب اهلل فرمااانى را از امياار باارايم نشااان داد کااه
مضمون آن قرار آتيست: 218
« به حبيب اهلل خان سرپرست دفتر پُست وکرنيل احمد على خان!
طااورى کااه عباادالرحمن خااان ،نمايناادۀ تعااين شاادۀ افغااان بااراى حکوماات هنااد ،کااه از آنجااا
برگشته است ،برايم اطالع داده است  ،قبل از عزيمت ،سکرتر (وزيار) خارجاه باا اوراجاع
به آتش بس و باز کردن دروازه هاى صلح مذاکره نماوده اسات  .لهاذا مان باه شاما وظيفاه و
صالحيت ميدهم تا در ميدان جنگ به کمپ انگليس ها رفتاه راجاع باه شارايط (مقاررات)
صلح با ايشان مذاکره کنيد ،و اگر زميناۀ مصاالحه را مسااعد يافتياد ،موضاوع را بارايم

 . 217غبار ،مير غالم محمد ( ،)١٣٦٦صفحات .٧٧٠ -٧٦٩
 . 218اسااناد محرمانااۀ آرشاايف هنااد بريتااانوى ،تلگاارام شااماره پااى  ١۴٣٣آر ،مااؤرا  ٢٣مااى ،١٩١٩
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اطالع دهيد .رفتن شما به کمپ آنها ضرورى بوده و من براى شما صاالحيت ايان اقادام را
ميدهم  .محل ا مضاى امير امان اهلل ،سه شنبه  ١٩شعبان .»١٣٣٧
از نامۀ فوق غاازى اماان اهلل خاان و همچناان ناماۀ احتجاجياۀ کاه بعاد ازبمباردماان هاوائى
جالل آباد و کابل به نائب السلطنۀ هند بريتانوى فرستاده شده و درآن از يکسو به ارساال
سردار عبدالرحمن خان نماينادۀ افغاان باه کابال و تأکياد بار اجتنااب از جناگ ،و از ساوى
ديگر به بمباردمانى که شباهت باه بمباردماان لنادن توساط قاواى هاوائى جرمناى داشات و
خود انگليس ها آنرا بحيث يک حرکات شاديد وحشايانه تقبايح کارده بودناد ،اشااره شاده
بود ،219هويداست که انگليس ها با آنکه پيشانهاد متارکاه و اعاادۀ صالح رانمودناد ،ناه
تنهاااا باااه زورآزماااائى شاااان اداماااه دادناااد ،بلکاااه بااارعالوۀ حماااالت هاااوائى شااابکه هااااى
استخباراتى و گروه هاى استخدامى اش را فعال ساخته در بين ماردم باه تبليغاات وسايع
ضد امانى پرداخته از يکطرف آوازه هاى قبل از وقات قباولى متارکاه توساط غاازى اماان
اهلل خان را پخش نموده و از طرف ديگر کوشيدند او را مسؤل اصلى جنگ و يگانه عامل
کشته شدن افغانها قلمداد نمايند.
در فرمان مؤرا  ٢٦شعبان غازى امان اهلل خان به سپه ساالر محمد نادر خان کاه در صافحۀ
 ١٣۸بيوگرافى نادر خان نشر شاده ،نياز دريان رابطاه اشااره شاده و ضامن تأکياد بار اداماۀ
مساعى اش در ميدان جنگ ،ميخوانيم که " چون روز شنبه  ٢٣بعمل شاش بجاۀ صابح
يک جهاز هوائى در کابل آمده چند گلوله بم در ارگ مبارکه و ماشين خاناه و کمناد
ها انداخته چند راس يابو را سقط کرده واپس رفت اضافه از اين برحمت الهى ديگر
ضرر و نقصان نرسيد و المحال از براى مردم کابل که از گلوله بارى آنها هراس پيدا
شده اکثر مردم معتبرين و کالن شونده گان اين مالمتى را بحضور تعلق ميدهند که
وقت جنگ بيخود و بيجا حرکت شده و در اينصورت با نفرى اهالى شورا مصالحت
کرده شد و شما دراين باب چه تدبير الزم ميدانيد .اکثريه در صلح راى داده اند که
بقرار شرايط قرارداد اعليحضرت ضيا الملة والدين مرحوم و قرارداد شهيد مرحوم
هر گاه با شما مصالحه کنند شما قبول کنيد .بنا بر آن الزم دانسته براى آن عاليجااه
اطالع فرموديم که شما درايان فقاره چاه مصالحت ميدانياد آنچاه بفکار شاما ميرساد
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وخيار ميدانياد بحضاور واال معاروض داشاته نفارى خاود را بهماان جاوش و خاروش
داشته درکاروائى هاى خود کوشش داشته باشيد."220

آيا قبولى پيشنهاد متارکۀ انگليس اشتباه و بدون مشوره بود؟
عاادۀ از نويسااندگان افغااان کااه سااپه ساااالر نااادر خااان را فاااتح قلعااۀ جنگااى ټاال وقهرمااان
اساااتقالل ميدانناااد ،معتقاااد اناااد کاااه ناااادر خاااان بااينکاااه قلعاااۀ ټااال را در اختياااار داشااات
ميتوانسات باا يااک حملاه پشاااور را بگيارد و تمااام نياروى انگلاايس را ناابود کنااد .آنهاا بااا
قبولى متارکۀ جنگ ،گويا غازى امان اهلل خان را به بزدلى و ساازش باا انگلايس هاا ماتهم
مى سازند.
آقاى فضل غنى مجددى ميگويد که "با اسف زياد پادشاه از ساؤ اداره ايکاه داشات از
اشخاصيکه قادر به تحمل مسؤليت نبودند کابينۀ خودرا تشکيل داده بود و در موضاوع
مهم سياسى که مربوط آيندۀ ملت و مملکت بود مشوره نکارده و باه ناداى زعايم اساالمى
افغانستان [حضرت صاحب شوربازار] جواب مثبت نداده رﺃى جنرال هاى خود را احتارام
نکاارد و بصااورت شخصااى بااه تمااام شاارايط انگلاايس موافقااه نمااوده معاهاادات سااابقه را
تصديق نمود و از حقوق ملى افغانستان در غرب خط ديورند گذشت ."221
آقاى غبار هم بر بناى روايت خودکه (...سپاه و افسران انگليسى از دروازۀ ديگر قلعاه
فارار کردناد .،قشاون فااتح افغاانى داخال تال شاده و بيارق افغانساتان را برفاراز آن
برافراشتند)  ،نتيجه مى گيرد که "در حالى که قواى فاتح افغانى قلعۀ مهم تل را در
دست داشته و کوهات و پيشاور را تحت تهدياد قارار داده باود وقاواى افغاانى ماى
توانست به يک حرکات جنااحى در پيشااور بيفتاد و ساپاه خيبار انگلايس را معادوم
وهردو کنارۀ درياى سند را زير پاى استعمار امپراتورى به تودۀ آتاش تباديل نماياد
ولى اين چنين نشدی زيرا پايتخت کابل بدون مشوره با قوماندانان محاذات جناگ،
بادون مشاوره باا ماردم افغانساتان خاواهش متارکاۀ دولات انگلايس را پذيرفتاه و باه
قوماندانان خود در تمام محاذات جنگ امر تخليۀ مناطق مفتوحاه و عقاب کشاى از
سرحدات را صادرکرد .لهذا سپاه فاتح افغانى خواهى نخواهى رجعت کردند و نقاط
مهمى که با خون مردم و عسکر افغانى فتح شده بود دوبااره (باه شامول قلعاۀ جنگاى
 . 220متن کامل اين فرمان و فرمان هاى ديگر را در ضميمۀ چهارم مطالعه فرمائيد.
 . 221مجددى ،فضل غنى ( ،)١٩٩٧ص .۸٥
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تل) به دست دشمن افتادی زيارا پشات جبهاات افغاانى يعناى دولات مرکازى و درباار
معناً متزلزل بود."222
طورى که در فصل گذشته ديديم ،نتنها قلعۀ جنگى تل فتح نشده بود ،بلکه حتى امکان حملاه بار
قواى انگليس مستقر درآن قلعه هم وجود نداشت ،چه رسد به حمله بر پشاور و کويتاه و ناابودى
تمام نيروهاى انگليس ،لذا ازين اشتباه نيز مانند اشتباه نادانستۀ ديگرآقاى غبار ،يعنى فراموشاى
کامل جبهۀ چترال و کنر (جبهۀ چهارم استقالل) ،و قوماندان فاتح آن غازى ميرزمان خان کنرى،

به نفع قهرمان سازى سپه ساالر نادر خان و حاميان اقتدارش استفاده شد .باه روايات شاادروان
محمد هاشم زمانى و برادر زاده اش شير عليخان زمانى ،بعد از نشر جلد اول افغانساتان
در مسير تاريخ ،آقاى غبار در منزلش طى صحبتى با ايشان به اشتباهش پى بارده اسااس
آنرا معلوماتى دانساته کاه توساط شاادروان جنارال محمدصافرخان غارزى ،فرزناد ارشاد
جنرال عبدالوکيل خان نورستانى ،برايش داده شده بود .آقاى غبار بعد از يادداشت هاى
به قلم سرا درحاشيۀ کتاب مذکور وعده ساپرده باود کاه آنارا در جلاد دوم اصاالح خواهاد
کرد .متأسفانه درجلد دوم افغانستان در مسير تاريخ که ،بعد از وفات مؤلف ،در امريکا
بچاپ رسيداز تصحيح مذکور درکى نبود.
اينکه غازى امان اهلل خان بدون مشوره با قوماندانان محاذات جنگ و بادون مشاوره
با مردم افغانستان خواهش متارکۀ دولات انگلايس را پذيرفتاه باشاد ،دور از حقيقات
است .
طورى که قبالً هم به آن اشاره شد،در فرمان مؤرا  ٢٥شعبان  ،غازى امان اهلل خان به ساپه
ساااالر محمااد نااادر خااان ضاامن اينکااه از وضااعيت جبهااۀ خيباار و بمباردمااان هااوايى کاباال
اطالع مى دهد ،از ترس وهراس مردم ،انتقاد مأمورين عاليرتباه ،و مصالحت باشاورا ،و
راى اکثرياات کااه حتااى خواهااان صاالح بااه شاارايط قاارارداد امياار عباادالرحمن خااان و
اميرحبياب اهلل بودناد ،يااد آور شاده ،ميپرساد کاه " شاما درايان فقاره چاه مصالحت
ميدانيد آنچه بفکر شما ميرساد وخيار ميدانياد بحضاور واال معاروض داشاته (اماا)
نفارى خاود را بهماان جاوش و خاروش داشاته درکااروائى هااى خاود کوشاش داشاته
باشيد" .
در سلسلۀ مشوره با مردم و قوماندانان جبهاات جناگ ،غاازى اماان اهلل خاان باا ميرزماان
خان کنرى ،قوماندان جبهۀ چهارم جنگ استقالل (جبهۀ چترال و کنار) نياز مشاوره نماوده
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است  .غازى امان اهلل خان طى يکى از فرامينش باه اسام ميرزماان خاان کنارى هادايت داده
بود که ميرزا شهنواز خان را با افراد خبررسانش بحيث رابط سريع و منظم جبهۀ چهارم باا
مرکز تعين نموده و در فرمان ديگارى از رسايدن مشاورۀ غاازى ميرزماان خاان اطميناان و
اظهار خرسندى نموده است .223
همچنان از متن فرمان ،سه شنبه  ١٣ماه رمضان ،غازى اماان اهلل خاان باه ساپه سااالر ناادر
خان 224فهميده ميشود که غاازى اماان اهلل خاان ايان قومانادان جبهاۀ جناوبى را از جرياان
مکاتبات و شرايط پيشنهادى متارکۀ انگليس ها آگاه ساخته و از رسايدن مشاورۀ او ناه
تنهاااا اطميناااان داده ،بلکاااه باااا آن همناااوائى نشاااان داده اسااات  .در قمساااتى ازيااان فرماااان
ميخوانيم که" ازمضمون فقرات معروضى شاما ساراپا دانساته و حاال رأى اناور واال
گرديد .هلل الحمد والمنه خداوند خودراشکرگذارم که آن عاليجااه را هام خياال و هام
درد خاود مالحظاه ميکانم از خداوناد خاود باراى شاما نيکناامى دنياا و آخارت را
ميخواهم .خودرا پريشان نسازيد .اگر جان در تان و رماق در بادن داشاته باشام بااين
شرايط صلح را قبول نخواهد کردم".
غازى امان اهلل خان درهمين فرمان بعد از ذکر داليلى که داوطلبى شرکت سپه ساالر ناادر
خااان را در هئياات مااذاکرات صاالح راولپناادى رد ميکنااد ،در رابطااه بااا اختيااارات هيئاات
مذاکرات صلح نوشت که " آقاساى ملکاى و نفارى کاه ارساال مياداريم مطلاق اختياار
براى شان داده نشده کاه اختيارشارايط صالح را بچناگ خودهاا داشاته باشاند .باراى
شان حد و اندازه و دساتورالعمل داده شاده کاه تاا بااين حارف اخيار حارف بزنياد کاه
شرف و عزت افغانستان باشد اگر قبول کردند مدعا حاصل شد و اگار از انادازۀ ماا
تجاوز کرده و قبول نکردناد تاا حياات داريام بسار و جاان ميکوشايم و جاماۀ زناان را
نميپوشيم .خيال و فکر من از براى شما خوب معلوم شده و گاهى ايان نناگ و عاار
را بگردن نميگيرم انشا اهلل و تعالى  .دراخير نامه اعيحضرت بقلم خود نوشت :
دست از طلب ندارم تا کاااااااام مااااان برآيد
يا جان (رسد) بجانان يا جان زتن برآيد
اينکااه چاارا نظريااات مخالفاات بااا متارکااۀ جنااگ حضاارت صاااحب شااوربازار و ديگااران
پذيرفته نشادند ،ميتواناد داليال مختلاف داشاته باشاد .يکاى از مهمتارين آن اينسات کاه
 . 223اخالص ،عبدالخالق (٢٠٠٥م) ،صفحات .١۸٥ -١۸٣
 . 224متن کامل دو فرمان را در فصل ضمايم مطالعه کنيد.
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قوماندانان جبهات ،روحاانيون متنفاذ و ساران نيروهااى قاومى درگيار جناگ در جبهاات
انفارادى ،از جريااان کلاى اوضاااع جناگ و شاارايط رو باه تغياار اوضااع عمااومى ،خصوصااً
اوضاع پشاور و شهر هاى ديگر هند بريتانوى کاه بار تعاديل ساتراتيژى جنگاى افغاان هاا
تااأثير داشاات ،آنگونااه کااه غااازى امااان اهلل خااان بحيااث قوماناادان اعلااى قااواى نظااامى
افغانستان اطالع داشت ،باخبر نبودند.
غازى امان اهلل خان بعد از مشوره  ،تصميم قبولى پيشنهاد متارکاۀ انگلايس هاا را باا در
نظرداشت شرايط عينى ومشاهدۀ جريان کلى اوضااع جناگ گرفات  .تصاميمى کاه فراتار
ازساحۀ يک جبهۀ محلى و دور از تأثير احساسات شديد ضد اساتعمار انگليساى اقاوام
مختلف مردم ،که سر بکف در راه کسب اساتقالل و آزادى ميجنگيدناد ،و حاضار بودناد
آخرين قطرۀ خون خاود را نياز دريان راه بريزناد ،باود .او ميخواسات دريان جناگ ناابرابر
پيروزى افغان ها را تأمين نموده ،استقالل افغانستان را چه از طريق جنگ ويا در سااحۀ
ديپلوماسى بدست آورد.

علل قبولى پيشنهاد متارکه توسط غازى امان الله خان
مطابق به پالن جنگى افغانهاا ،قارار باود جناگ اساتقالل در تماام جبهاات در ياک تااريخ
معااين و همزمااان بااا حمااالت اقااوام دوطاارف ساارحد ،قيااام مااردم در پشاااور ،و رسااتاخيز
آزادى طلبان هند آغاز شود .اما در جريان جنگ اوضاع تغير نموده و غازى امان اهلل خان
شايدبنا بر داليل ذيل خواست متارکۀ پيشنهادى انگليس هاا را قباول و باراى رسايدن باه
هدف اصلى ،که استرداد استقالل کامل سياسى افغانستان بود ،درين جنگ نابرابر راه
مذاکرات را در پيش گرفته باشد:
-

ناکامى قواى عسکرى افغان در جبهۀ خيبر و ناتوانى عمومى شاان در پيشاروى باه
قلمرو هند بريتانوى يکى از عوامل عمدۀ قبولى پيشنهاد متارکه بود  .اگر چه نيارو
هاااى قااومى در تمااام جبهااات پيااروزى هاااى چشاامگيرى را بدساات آوردنااد ،امااا آنهااا
نميتوانستند براى مدت طاوالى مواضاع اشاغال شاده را نگهدارناد و باياد آنارا مثال
مناطق فتح شده در جبهۀ چترال و کنر به نيروهاى نظامى افغان ميسپردند.

-

شکست قيام مردم پشاور و ناکامى پالن هاى ميرزا غاالم حيادر خاان ،دساتگيرى و
تبعيد او و سران کميتۀ انقالباى پشااور باه "برماا" نياز يکاى از علال قباولى متارکاۀ
جنگ شده ميتواند.
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فااروکش و ساارکوبى قيااام سرتاساارى مااردم در داخاال هناادبريتانوى هاام نقااش خااود را
داشت  .آنطورى که نمايندۀ امان اهلل شااه در هناد و انقالبياون هنادى در کابال راپاور
داده بودند ،با حملۀ افغان ها قيام در هند شاروع نشاد .مخالفات شاديد ماردم هناد باا

قانون رولت Rowlatt Bill

که اجازه مياداد مخاالفين دولات را بادون محاکماه

براى دو سال روانۀ زندان کنند ،اعالم نافرمانى ملکاى توساط گانادهى رهبار حازب
سرتاساارى کااانگرس هنااد ،و قتاال عااام بيرحمانااۀ مااردم در باااغ جاليااانواالى امرتساار

تحت قوماندۀ "جنارال دايار" General Reginald Dyer

کاه در آن  ٣٧٩نفار

کشااته و باايش از  ١٢٠٠مجااروح شاادند ،ساابب شااد احساسااات آزاديخااواهى مااردم بااه
جوش آماده و روحياۀ همکاارى باين هنادوان و مسالمانان تقويات ياباد .اماا انگلايس
توانساات بااه زور اساالحه و قااواى نظااامى مااردم سااتمديده و غياار مساالح را بااه شاادت
سرکوب و پراگنده کند  .در ايالت سرحدى شمال غربى هم اندکى قبل از براه افتادن
جنگ سوم افغان -انگليس ،اولاين جلساه عماومى و اعتراضاى در " اتماان زى" باه
رهبرى عبدالغفارخان تشکيل شد  .اما انگليس ها وى و رهبران ديگر شرکت کنناده
در گرد همائى را زندانى کردند .
-

سهم نگرفتن بعضى از قبايل سرحدى در جنگ عامل ديگر بود  .مقاماات انگليساى
که هميشه براى نفوذ از پاول و تحاايف بازرگ بحياث ياک حرباه اساتفاده نماوده اناد،
اينبار نيز به همکارى بى نظير صاحب زاده عبدالقيوم خان ،معاون نماينادۀ سياساى
خيبر توانستند از شرکت بعضى اقوام سارحدى در جناگ جلاوگيرى نمايناد .صااحب
زاده عباادالقيوم خااان کااه بعااداً در سااال  ١٩٣٧بااه مقااام اولااين صاادراعظم ايالااات
سرحدى شمال غربى ارتقا کردقبالً نيز مؤفق شده بود از جنگهاى آزادى بخش قبايل
افريدى جلوگيرى نموده مورد ستايش و تمجيد مقامات انگليسى قرار گيرد. 225

-

برترى وسايل جنگى انگليس ها و استفاده آنها از آخارين انکشاافات تکناالوژى در
جنگ ٍِِکه قبالً به آن اشاره شده است .

-

استعمال قواى هوائى توسط انگلايس هاا در جناگ ساوم افغاان و انگلايس کاه باراى
افغانها يک پديدۀ جديد بود .افغان ها که قبالً با طيااره آشانايى نداشاتند ،بمبااران
"ډکه" ،جالل آباد و کابل را توسط هواپيما هائيکه ماوراى موانع سرحد جغرافيوى
و کوه ها و دشت ها پرواز نمايند ،را پيشبينى نکرده بودناد .جنارال چاارلس ماونرو،

 . 225زمانى ،عبدالرحمن ( ،)٢٠١٠صصفحات  ١٠۴ - ١٠٣و ص .١۴۴
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قوماندان عمومى قواى نظامى هند بريتانوى معتقد باود کاه حماالت قاواى هاوايى
شان يکى از عوامل مهم ميالن افغان ها به متارکه بود.226
-

استفادۀ انگليس ها از ستون پنجم يا هواداران انگليس ها در داخل کشور و ايجااد
ناامنى و چور و چپاول جالل آباد.

-

گرچه نرسيدن کمک هاى متوقع از روسيه عامل عمده نبود ،اما قابال يادآوريسات
که غازى امان اهلل خان در برابر انگليس ها به ياک متحاد ضارورت داشات  .برساميت
شناختن افغانستان بحياث ياک کشاور مساتقل و برقارارى مناسابات ديپلوماتياک
بين اتحاد جماهير شوروى و افغانساتان ضاربۀ محسوساى بار مواضاع بريتانياا وارد
آورد .مولوى برکت اهلل هندى  227که حامل پيام هيئت افغانى به مساکو باود  ،طاى
نخستين يادداشت خاود باه لناين ،انگلايس هاا را دشامن مشاترک اساالم و بلشاويزم
دانسته ،پيشنهاد کرد که با امير جديد افغان بر ضاد تسالط انگلايس بار هناد پيماان
نظامى ببندد و خواهش کرد يک مليون پوند استرلينگ و مقااديرى جناگ افازار باه
دسترس کابل بگذارد .228

اعالن متارکه و قرار داد صلح راولپندى
پيشنهاد صلح از طرف انگليس هاهم عوامل مختلف داشت  .آنها نيز که توانمندى اداماۀ
جنگ را نداشتند و بدون جبهۀ خيبر تقريباً در تمام جبهات شکست خورده بودند ،نه تنها
از نزديکى روابط افغانستان با بلشاويک هاا در هاراس بودناد ،بلکاه از خشام مسالمانان

Longoria, Major Michael (1992). A Historical View of Air Policing . 226
Doctrine: Lessons from the British Experience between the Wars, 19191939. (Thesis paper, Air University, USA).
 . 227مولوى محمد برکت الله ( ،)١٩٢٧ – ١۸٦۸متولد بهاولپور هند ،از شخصيت هاى جنابش
آزاديبخش ملى هند و معتقد به پان
اساالميزم باود  .تحصايالت را در بمباى و لنادن باه پاياان رساانده و باه ساال  ١٩٠٧دسات باه
مهااجرت زد .باين ساالهاى  ١٩٠٩و  ١٩١۴اساتاد پوهنتاون توکياو باود .او در ساال هااى جناگ
جهاانى اول يکاى از رهباران حازب انقالباى "غادر باود .مولاووى برکات اهلل سار از ساال ١٩١٥
صدراعظم حکومت مؤقت هند در کابل شد  .وى در سال  ١٩١٩به رهنمود غازى امان الله خان به
شوروى رفت تا در برابر انگليسى ها برايش کمک بگيرد.
 . 228مااتن کاماال اياان نامااه را در فصاال ضاامايم (نامااه مولااوى برکاات اهلل عنااوانى لنااين) مطالعااه
فرمائيد .
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هند نيز ميترسيدند .خشمى که بعد از شکست و اهانات ترکياه  ،يکاى از محادود کشاور
هاى باقيماندۀ آزاد اسالمى ناشى ميشد ،و از ادامۀ جنگ عليه افغانساتان شادت ماى
يافت.
انگليس ها اهميت ختم هرچه زودتر جنگ را درک کرده بودند .آنها توسط جنرال ماليسن
 General W. Mallesonرئيس هئيت نظاامى شاان باراى آساياى مرکازى  ،از برساميت
شناختن افغانستان آزاد و مستقل توساط روسايۀ بلشاويکى اطاالع يافتاه بودناد ،و ايان
اقدام را يک ائتالف بين پان اسالميزم و بلشاويزم و ياک انکشااف خطرنااک اوضااع در
اسيا پنداشته ادامۀ جنگ را به نفع بلشويزم ميدانستند .به گفتۀ والديمير بويکو ،خااور
شااناس روسااى "پايااان دادن سااريع بااه جنااگ افغانسااتان هاام آگاهانااه بااود و تاجااايى عقااب
نشينى خردمندانه براى حفک خود امپراتورى و در گام نخست هناد بريتاانوى ،کاه پاس از
رويداد هاى امرتسر به ابتکار رهبارى ناو کنگارۀ ملاى هناد تحات قياادت مهاتماا گانادهى
آغاز به لغزش نموده بود."229
چون در سرشت نيرنگ بازى انگليس است کاه آنچاه را نماى تواناد بازور بدسات آورد ،باه
يارى چال هاى ديپلوماساى باه چناگ بيااورد ،بااز نيرناگ باازى هايشاان را آغااز کردناد.
آنها اول تقاضاى متارکاه را نماوده و بعاداً درجرياان ماذاکرات طاورى وانماود کردناد کاه
گويا افغانها به حيث يک ملت شکست خاورده تلقاى شاده و شارايط صالح را افغانهاا ناه،
بلکه انگليس ها تعين و پيشکش خواهند کرد.230
انگلايس هاا در دوران ماذاکرات در رابطاه باا شارايط متارکاه سياسات دو روياۀ تطميااع و
تهدياااد را در پااايش گرفتناااد .دنااايس بااارى  Denys Brayساااکرتر خارجاااه باااراى اماااور
هندعقيده داشت که در برابر امان اهلل خان از سياست به اصطالح بزرگوارى يعنى رشاوت
و تطميع استفاده شاده و باا وى آشاتى کنناد .چاون باه افغانساتان بحياث ياک بفار (حائال)
ضرورت و احتياج داشتندو بدون همکاارى افغاان هاا صالح در سارحد تاأمين نميگردياد.
لذا دنيس برى بازگشت روزهاى قديم را آرزو داشت  .وى ميخواسات کاه افغانساتان بااز
هم محافظه کار باشد .دروازه هاى خود را بر روى خاارجى هاا و بخصاوص روس هاا بساته
در امور خارجى تابع سياست انگليس باشد و در رابطه با قبايل سرحدى روش دوساتانۀ
فعالتر داشته باشد.
 . 229بويکو ،والديمير /ترجمۀ آريانفر ،عزيز ( ،)٢٠١٠ص .٣٣
 . 230تلگرام مؤرا  ٩جون  ١٩١٩سکرتر خارجه به نائيب السلطنۀ هند.
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" دنيس برى" شرايط ذيل را به غازى امان اهلل خان پيشنهاد کرد:
 .1کنترول امور خارجى افغانستان
 .2بهبود بخشيدن وضع و موقف نمايندۀ بريتانيا در کابل و قندهار
 .3مرخص نمودن آنى تمام خارجييان
 .4اجازه ندادن به هيأتهاى ممالک خارجى در افغانستان
 .5قبول سرحد قديم به استثناى آنجائيکه بريتانيا تعديل کرده است
 .6تسليم دادن يا اخراج "بلوا کنندگان و فتنه انگيزان" هندى
 .7واگذار نمودن و يا مرخص نمودن محمود طرزى و عبدالقدوس خان
 .8ملغى نمودن دفتر پستۀ افغان
 .9تنظيم حق توريد اسلحه به افغانستان توسط بريتانيا
 .10جلوگيرى از مسلح کردن قبايل توسط افغانستان
 .11تأمين تماس مستقيم بين صاحب منصبان سرحد
 .12برداشتن قيد و قيود مثل قطع معامله در چمن
 .13راندن دايمى باغى ها و متهاجمين از سرحد
 .14اعانااه ايکااه بااه افغانسااتان تأديااه ميگااردد از سااابق کمتاار گااردد مشااروط بااه اينکااه
افغانستان روابط دوستانه با ما داشته باشد.231
وقتى اين تالش هاى انگليس به نتيجۀ نرسيد" ،برى" خاطر نشان نمود که بريتانيا آماده
بود به پاداش خدمات حبيب اهلل مسألۀ قيموميت و سرپرستى خويش را در سااحۀ رواباط
خارجى افغانستان زير غور و بررسى قرار دهد .ما حتى آماده بوديم که با جبين گشااده آن
حقيقات مساالمى را کاه امااان اهلل پايش روى مااا گذاشات  ،بپااذيريم ،اگار او بااا ماا آشااکارا
خصومت نميورزيد .ليکن "بارى" عقياده داشات کاه چناين پيشانهاد را نميتاوان از طرياق
تهديد جنگ پذيرفت " .232
متارکه به تاريخ  ٣جون  ١٩١٩اعالم ،هميلتون گرانت  Hamilton Grantبحيث رئيس
هيئت بريتانوى و راولپندى محل مذاکرات تعين شد .در ضامن نائاب السالطنه شارايط
متارکه را تعديل نموده ،پيشنهاد کرد که افغانها بايد بيست ميل از جائيکه حاال سانگر
گرفته اند ،عقب کشند و عساکر بريتانيا در همان جائيکه هساتند ،باشاند و آزادى عمال

 . 231آدمک ،لودويک ،دبليو ( .)١٣۴٩صفحات .١٦١ -١٦٠
 ،Adamec, L. W. (1967) . 232ص .١١٩
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خويش را حفک نمايند ،بدون اينکه قدمى به جلو بردارند .طياارات بريتانياا باه عملياات
اکتشافى ادامه داده و نبايد افغانها بر آنها تيراندازى کنند .اگار کادام پيلاوت بريتاانوى
در قلمرو افغانها مجبور بفرود آمدن گردد ،طياره مزباور باياد صاحيح و ساالم بحکومات
هند تسليم داده شود  .بالخره قبايل در هردو طارف سارحد باياد از تجااوز بپرهيزناد .باياد
آنها را از آتش بس مطلع ساخت و درعين زمان به آنها اخطار داده شود که اگر بر نيروهااى
بريتانيا حمله کنند ،از افغانها کمک خواسته نميتوانند  .نائاب السالطنه پيشانهاد کارد
که کنفرانس صلح در راولپندى دائر گردد.233
بعضى از مخالفين غازى امان اهلل خان اين شرايط غير قابل قباول الرد چلمسافورد را کاه
به تاريخ ساوم مااه جاون  ١٩١٩باراى آتاش باس پيشانهاد کارد ،اشاتباهاً شارايط قباول شاده
توسط غازى امان اهلل خان پنداشته او را مورد انتقاد قرار ميدهند.
برويت اسناد موجود در آرشيف دفتر هناد انگلساتان غاازى اماان اهلل خاان باه جاواب ناماۀ
نائب السلطنه در نامۀ شماره  ٦تاريخ  ١٢ماه رمضان  ١٣٣٧هجارى قمارى  ،مطاابق  ١١جاون
 ١٩١٩مايالدى ضامن اظهاار خرساندى از تاالش هاااى دوطارف باراى صالح يااد آور شاد کااه
افغانها در گذشته متجاوزين را شکست داده اند .افغانها در حاليکه از آئين و مذهب شاان نيارو
ميگيرند ،مرگ را سبب احيا ميشمرند وبنا بر خصلت اسالمى شان مارگ ظااهر و هويادا را بار

زيردستى اجانب ترجيح ميدهند و آنرا حيات ابدى ميپندارناد .غاازى اماان اهلل خاان در ماورد
شرايط پيشنهادى متارکۀ انگليسها نوشت کاه خواست هاى شما نا ممکن است  .تمام افغانها
سرباز و فرقى با عساکر ندارند ،پس چطور ميتوان هزاران هزار نفر و ماردم قبايال را از قرياه
هايشان بيرون و در ميدان هاى کمپ هاى زمستانى مقابل قواى بريتانوى انتقال داد؟  234غاازى
امان الله خان از نظاميان خواهش کرد که در همان جائيکه هستند ،باقى بمانند .وى پرواز طياره
هاى بريتانيا را بر قلمرو افغانستان مورد اعتراض قرارداده گفت که از آنجائيکه در هار حاويلى
تفنگ وجود دارد ،وى حتى اگر امر کندمردم از تيراندازى بر طياره هاى بريتانيا خوددارى نماى
نمايند .پس بدينصورت صلح به آسانى توسط کسى که سوً نيت داشته باشد ،در خطار ماى افتاد.

 . 233اسناد استخبارات انگليس L/P&S/10/819, P422
 . 234اسناد استخبارات انگليس L/P&S/10/819, P496
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غازى امان اهلل خان انتخاب راولپندى را بحيث محل مذاکرات قبول کارد و اسام اعضااى
هيئت افغانى را زير رياست على احمد خان ،وزير داخله اعالن کرد.235
غازى امان اهلل خان طى فرماانى عناوانى ميرزماان خاان کنارى  ،قومانادان جبهاۀ چتارال و
کنر ،در رابطه با آتش بس نوشات کاه چون دولت بريتانيا خواهان صلح بوده و دريان رابطاه
مکاتيبى هم تبادله شده است ،تا اطالع ثانى لشکر هاى نظامى و ملکى را در مواضع شاان باه
حالت آماده باش داشته و از حمله بر دشمن خوددارى کنيد .اگر يک صلح آبرومند بدست آماد و
احترام و عزت افغانستان حفظ گرديد از آن چه بهتر ،و در غير آن جهاد را اداماه خواهياد داد.

درين فرمان از  ٢٠ميل عقب نشيني از سنگر هاى فعلى هيچ ذکرې بمشاهده نميرسد .عبادالخالق
اخااالص کااه خااود در جبهااۀ چهااارم جنااگ اسااتقالل شاارکت داشاات در صاافحات ٥٠ -۴٩
استقالل امانيه کاه در ساال  ١٣٠۴شمساى مطاابق باا  ١٩٢٥مايالدى باه نشار رسايده اسات
ترجمۀ منظوم پشتوى اين فرمان راچنين ذکر کرده است:
او په باب کې دجهاد هسې فرماااان دس
چااااااااې دولت بريتانيا صلح جويان دس
هم جااااااااااااااري په منځ کې دس مکاتبت
ياااااو تااااااار بله دس جااااااااااااااري مکالمت
تاته حاااااااااااااااکم او ارشاد عظيم الشان
هسااااااااااااااااې شان زما دلور دس عيان
هر چې پوج نظاااااامي او که ملاااکي وي
چې هر وک مجاهدين او لوکري وي
آماده د په خپل ځااااا دلته قاعد وي
په خاادمت د خپل ملت د مستعد وي
او حمااااااااااااااله د په کفاااارو نه کوينه
تر هغې چې ثاني حکاااااااااام صادر شينه
کاااااااه حاصله چيرته صلح په عزت شوه
په شرف او په مقصود دد دولت شوه
اطالعااااااي به تاااااااار تاوي هااااااام ارشاد
او که نه وه ،شي به حاااااااکم دجااااااااااهاد

 . 235همانجا
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شرايط و هدايات غازى امان الله خان به هيئت مذاکرات
شاغاسااى علااى احمااد خااان در رأس هيااأت صاالح افغااانى بااه تاااريخ  ٢٥جااوالى  ١٩١٩وارد
راولپندى شد .236راجع به شرايط صلح به هيئت افغانى دساتور داده شاده باود کاه صالح
ما با دولت بريتانيا مبنى بر شرايط ذيل است :
 .1آزادى افغانستان
 .2حفاظت از حقوق اقوام سرحد
 .3تاديۀ غرامت جنگى به هر اسمى که باشد
طااورى کااه قاابالً هاام بااه آن اشاااره شااد ،اعليحضاارت امااان اهلل شاااه غااازى در بااارۀ حاادود
اختيارات و صالحيت هيئت صالح در قسامتى از فرماان ماؤرا  ٢٦شاعبان  ١٣٣٧باه ساپه
ساالر محمد ناادر خاان نوشات کاه " آقاساى ملکاى و نفارى کاه ارساال مياداريم مطلاق
اختيار براى شان داده نشده که اختيارشرايط صلح را به چنگ خودها داشته باشند.
براى شان حد و اندازه و دستورالعمل داده شده که تا باين حرف اخير حرف بزنيد که
شرف و عزت افغانستان باشد اگر قبول کردند مدعا حاصل شد و اگار از انادازۀ ماا
تجاوز کرده و قبول نکردناد تاا حياات داريام بسار و جاان ميکوشايم و جاماۀ زناان را
نميپوشيم  ...و گاهى اين ننگ و عار را بگردن نميگيرم انشا اهلل و تعالى ".
شادروان غبار درين رابطه مينويسد که " قبال از اعازام علاى احماد خاان باه هناد ،وزارت
خارجۀ افغانستان با تصويب مجلس وزرا و تصاديق پادشااه ياک دساتورالعمل مفصالى
بااراى او داده بااود کااه غايااۀ مااذاکرات صاالح و حاادود موافقاات و اختيااارات هيئاات درياان
دساتورالعمل تعاين و تحديااد شاده باود ."237آقاااى غباار کاه نقاال ايان دسااتورالعمل را از
مجموعۀ حضرت صاحب شمس المشايخ بدسات آورده اسات ،عاالوه ميکناد کاه " دريان
دستورالعمل زير عنااوين مطماع نظار در صالح ،زميناۀ صالح ،اعتراضاات وارده و اصاول

 . 236اعضاااى هيئاات افغااانى عبااارت بودنااد از علااى احمااد خااان وزياار داخلااه بحيااث رئاايس هيئاات،
جنرال ملکى سردار محمد يونس خان که در ساال  ١٩١٣والاى قنادهار باود ،غاالم محماد خاان وزيار
تجارت ،کرنيل ملکى عبدالعزيز خاان کاه از ساال  ١٩١٥تاا  ١٩١٩نماينادۀ افغانساتان در هناد باود،
محمد رفيق خاان  ،داکتار عبادالغنى مادير مکتاب حبيبياه ،دياوان نارنجن داس  ،عبادالهادى خاان
سرکاتب و ميرزا غالم محمد خان ميرمنشى.
 . 237غبار ،مير غالم محمد ( ،)١٣٦٦ص .٧٧٥
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مدافعااه ،نظامنامااۀ هيئاات ساافارت صاالحيه ،شاارايط صاالح ،تقرياار تحرياارى امضااادار و
افتتاح سخن در چندين صفحه بقلم محمود طرزى وزير خارجۀ افغانستان هادايات جاامع
و کامال تحرياار شااده باود .مااثالً در زياار عناوان نظامنامااۀ هيئاات سافارت صاالحيه در مااادۀ
چهارم آن تصريح شده که در مسايل مهمه اتفاق آراى تمام اعضاى هيئت شارط اسات  .در
مادۀ پنجم آن قيد شده که هيئت سفارت تا حدودى حرف زده ميتوانند که باه آنهاا اختياار
داده شااده ،بيشااتر از آناارا از مرکااز استفسااار نماينااد .در مااادۀ شااش چنااين اخطااار ميدهااد:
چيزيکااه از آن فااارود آمااادن نيساات هماناااا آزادى افغانساااتان و بعضااى آزادى هاااا در بااااب
ملکهاى سرحدى است."238

امضاى قرارداد ،لغزش يا خيانت على احمد خان؟
مذاکرات صلح به تاريخ  ٢٦جوالى  ١٩١٩در راولپندى آغاز ميشود .يک روز قبال از آغااز
مذاکرات کمشنر عمومى و نماينادۀ حکومات هناد بريتاانوى باراى ايالات سارحدى شامال
غربى به وزير خارجۀ هند بريتانوى اطالع ميدهد کاه ياک کااپى از اعالمياۀ غاازى اماان
اهلل خان به افراد و اقوام سرحد از تيراه بدسات عبادالقيوم خاان (ماامور سياساى ايجنساى
خيبر) رسيده اسات .در اعالمياه گفتاه شاده اسات کاه باراى حفاک شارف و آزادى داخلاى و
خارجى افغانستان و سارحداتش ،اميار از عازمش (اعاالن جناگ) باه ماردم اطاالع داده و
آنها با جواب شان شجاعت خود را به اثبات رساندند .چون فعالً متارکه صاورت گرفتاه و
على احمد خان براى حل مسئله به هند رفته است ،اقوام بايد فعالً جنگ را معطال کنناد.
اگار ياک صاالح آبرومنادبا تماام احتاارام و عازت بااراى افغانساتان بدسات آمااد ،چاه خااوب،
ورنه ،امير تا به مارگ جناگ مقادس را اداماه خواهاد داد .شاما قبايال نجياب و افغانهااى
توانا هم بايد تا رسيدن به اين هدف ،شجاعانه ،متحد و استوار ايستادگى کنياد .قبايال
بايد در مدت متارکه در مراکز مشخص شان آماده بوده ،استراحت کنند .اگار اميار بادون
جنگ اضافى مقصدش را حاصل کرد ،چه خوب ،اگر نه ،او باا تماام توانمنادى ممکان باه
جنگ ادامه خواهادداد .مان بادون اطاالع ،رضاايت و مشاورۀ شاما افاراد و ملات وفاادارم
امااور دولتااى را ادامااه نخااواهم داد .کمشاانر ادامااه داد کااه اياان اعالميااه بعااد از مأمورياات
ديورنداولين اعالميۀ علنى يک امير ميباشد که در آن قبايل سرحد ماا را مخاطاب قارار
داده و اعتراف آشکار دست داشتن امير در قيام هاى سه ماه اخير قبايل ميباشد.239

 . 238غبار ،مير غالم محمد ( ،)١٣٦٦صفحات  ٧٧٥و .٧٧٦
 . 239اسناد محرمانۀ آرشيف هند بريتانوى ،تلگرام شماره  ٢٠٦٢مؤرا  ٢٥جوالى .١٩١٩
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در اولين روز مذاکرات گرانت ،به افغانها اخطار داد که قبايل را زير کنترول بگيرناد .او
گفت که با وجود آرزوى حکومت وى براى صلح  ،بريتانيا نميتواند حوصلۀ بى پايانى در
برابر تجاوز قبايل نشان داده و از آن تجاهل نمايد.240
گرانت به تاريخ  ٢٩جوالى به مقامات انگليسى اطالع داد کاه درکنفارانس صالح اماروز
على احمد خان به جواب خطابۀ من يک جواب طوالى درهم و بارهم داد کاه ممکان توساط
محماود طاارزى پايش بينااى و نوشاته شااده باود .او در بااارۀ مشاکالتيکه بريتانيااا باا قباياال
داشت ،صحبت کرد و علت آنرا خصومت بريتانيا با افغانستان ميدانسات .او بريتانياا را
مسئول جنگ افغان و انگليس دانست ،زيرا نائب السلطنۀ هند شناسائى رسمى امان اهلل
خان را بحيث امير افغانستان به تعويق انداخت و به نامۀ وى جواب ناداد .بريتانياا جاايزه
و پاااداش موعااود بااه بااى طرفااى افغانسااتان در جنااگ جهااانى را نااداده و بااه نمايناادگان
افغانستان اجازه نداد در کنفرانس صلح پاريس سهم بگيرند .على احمد خان با ناا آراماى
هاى هند و قانون رولت ،حاالت ايرلند و مصار ،تاأثير عماومى قاواى جهاانى بار افغانهاا،
همدردى افغانستان با ترکيه ،بيگانگى ما از جهان اسالم ،اتکاى امير بر خواسات ماردم
افغانستان و موضوعات مبهم ديگر تماس گرفت. 241
گرانت در جلسۀ بعدى مذاکرات اصرار ورزيد که کنتارول رواباط خاارجى افغانساتان باه
همان ترتيب و قارار گذشاته اداماه پيادا کناد .وى ايان کاار را توساط بريتانياا مشاارکتى
ميپنداشااات کاااه در اثااار آن "فرمانرواياااان هوشااامند گذشاااته" وظيفاااۀ را بااادوش بريتانياااا
گذاشته بود ،و بريتانيا با تجربۀ بزرگتر ديپلوماساى و نماينادگان مجارب ديپلوماتياک
ميتوانست بهتر از افغان ها از عهدۀ آن وظيفه بر آيند .گرانات ايان قارار و ترتياب را باراى
هردو جانب بسيار سودمند ميدانست.
گرانت به وزير امور خارجه اطالع داد که قارار معلوماات و اطالعااتى کاه باه وى رسايده،
افغانها تحت هيچگوناه شارايط آمااده نيساتند از کنتارول رواباط خاارجى خاود بگذرناد .
افغانها اراده دارند که براى تنظيم و تعديل سر از نو سرحد يک پيشنهاد حيرت انگيازى
را ارائه نمايند تا به وسيلۀ آن وزيرستان و ديگر ساحات قباايلى تحويال افغانساتان داده
شود .افغانها برعالوه ،امتيازات ارضى در پنجده و کشک را از بلشويکها تقاضادارند.
گراناات اطااالع داشاات کااه آرزوى اسااتقالل کاماال افغانهااا بااا آرزو هاااى انتقااال خالفاات بااه
 . 240اسناد محرمانۀ آرشيف هند بريتانوى  ،تلگرام  ٢٦جوالى . ١٩١٩
 . 241همانجا ،تلگرام  ٢٩جوالى .١٩١٩
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افغانستان رابطه دارد .گرانت بارعالوه اطاالع داشات کاه افغانهاا تقاضاا هااى ذيال را باه
بريتانيا تقديم خواهد کرد:
 .1آزادى در ساحۀ روابط خارجى
 .2تأديۀ اعانۀ باقيمانده
 .3تأديۀ اعانۀ جديد
 .4تأديۀ تاوان و خسارۀ جنگ
 .5عفو عمومى افريدى ها و مهمند ها ،و
.6

انتقال و واگذارى وزيرستان242

از اسناد موجود در آرشيف هند هويداست که هميلتون گرانت  ،رئيس هيئت انگليساى ماذاکرات
صلح چندين بار توانسته است مکاتيبى را که خود با ترجمۀ آن تهيه نموده است توسط على احماد

خان امضا و بدون اطالع کابل مستقيماً باه قومانادانان جبهاات برسااند .نموماه هااى چناين
مکاتيبى قرار ذيل اند:
در تلگرام  ٣٠جوالى  ١٩١٩رئيس هيئت مذاکرات صلح در راولپندى به وزير امور خارجۀ
هند بريتانوى نوشت " :من ناواب ماوالبخش243را دياروز فرساتادم تاا باه علاى احماد خاان
شفاهى بگويد که شرايط متارکه توسط عبدالقادوس خاان مراعاات نميشاود ،و احتماال
تصادم و شکست مذاکرات صلح موجود است  .من به على احمد خان پيشنهاد کردم که به
عبدالقدوس خان نوشته و يا تلگرام بفرستد .اين دو مکتاوب ذيال توساط ماوال بخاش باه
علااى احمااد خااان خوانااده شااده و مهاار والک شاادند ،چااون علااى احمااد خااان نميخواهااد
عبدالقدوس خان بفهمد که اين مکاتيب سانسور شده اند.
ترجمۀ مکتوب اول قرار ذيل است:
اعليحضرت امير توسط يک فرمان قبالً به شما اطالع داده است که ترتياب ياک متارکاۀ
مؤقت جنگ گرفته شده است  .تا رفتن هيئت مذاکرات صالح باه هناد و توافاق بار شارايط

 . 242اسناد محرمانۀ آرشيف هند بريتانوى ٣٠ ،جوالى .١٩١٩
 243نواب موال بخش مسئول ترتيبات عمومى در هيئت مذاکرات صالح از طارف انگلايس هاا باود.
اعضاى ديگر هيئت عبارت بودند از هميلتون گرانت ،رئيس ،کپتان گيليس ريبرن ،مفرى مشاور
سياسااى ،جناارال مااوبيرلى مشاااور نظااامى ،نااواب شاامس شاااه نمايناادۀ مساالمانان ،بابااا گااوربخش
سنگها نمايندۀ سکها ها ،تورن پيج معااون مشااور نظاامى ،کنيانگهم بحياث منشاى ،وخاان بهاادر
مظفر خان مسئول مهماندارى هيئت افغانى بودند.
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معاهدۀ صلح قواى نظامى حکومت افغانستان بايد به فاصلۀ ده ميل از قاواى انگليساى
عقب نشينى کنند .به تعقيب آن من به حيث رئيس هيئت تعين و با اعضاى ديگر هيئت به
خيريت به راولپندى رسيده و مذاکرات رسيدن به يک صلح شرافتمندانه براى حکومات
افغانستان را آغاز نماوده ام  .حاال باه مان توساط عاليجنااب سار هميلاتن گرانات ،رئايس
هيئت انگليسى اطالع رسيده است که قواى حکومات افغانساتان از مواضاع شاان عقاب
نشينى نکرده اند ،يعنى شما قواى خود را مطابق به فرمان امير ده ميال عقاب نبارده اياد.
لذا من به شما مينويسم تا مطابق به فرمانهاى اعليحضرت امير  ،قواى سارحدى قنادهار
را به فاصلۀ ده ميل عقب کشيده تا اگر خدا خواسته باشد به يک صلح شرافتمندانه براى
افغانستان برسيم .در غير آن تمام ملت افغان بايد همه چيز را در جنگ به راه خدا قربانى
کنااد .امياادوارم شااما بااا احتياااط زياااد تااا رساايدن بااه صاالح سااربازان و مجاهاادين خااود را
نگهداريد".244
همچنان گرانت در يک تلگرام شبيه ديگر به تورن جنرال فولين ،قوماندان کمپ انگليس
ها در دکه نوشت "اين از طارف رئايس هيئات افغاانى باراى شماسات .لطفااً ايان تقاضاا را
عملى کنيد :لطفاً اين پيغام را با ترجمۀ انگليسى آن به دوست محماد خاان  ،نائاب سااالر
افغان و جنرال غالم نبى خان در جالل آباد بفرستيد .آغااز پياام  :اگار رضااى خادا باشاد باه
يک صلح آبرومندبراى حکومت خواهيم رسيد .لطفاً به وظايف خود ،مطابق باه هادايت،
به درستى و آگاهانه رسيدگى کنيد .على احمد .ختم پيام"245.
بالخره انگليس ها تقاضاى کنترول قبايل سرحد توسط افغانها و تأديۀ اعانۀ زياد بادون
کنترول بر سياست خارجى افغانستان را قباول نکردناد .باروز  ٣١مااه جاوالى گرانات ماتن
معاهاادۀ خااود ياهمااان تقاضااا هاااى بريتانيااا را کااه ساااخته و بافتااۀ دساات لناادن و شاايمله
(پايتخت تابستانى هند بريتانوى) بود ،به افغانها سپرد ،و على احمد خان يکدست آنرا
رد کاارد .امااا در جلسااۀ چهااارم روز چهااارم اگساات ،علااى احمااد خااان معاهااده را از نگاااه
پرنسيپ پذيرفته و تعديل بعضى عبارات را پيشنهاد کرد .طور مثاال او پيشانهاد نماود
کااه عااوض "امياار افغانسااتان" حکوماات افغانسااتان در معاهااده گنجانيااده شااودو باادين

 . 244اسناد محرمانۀ آرشيف هند بريتانوى در رابطه با سارحد شامال غرباى ،راپورهااى سياساى و
محرمانۀ دفتر هند شمارۀ .٧۸۴
 . 245اسناد محرمانۀ آرشيف هند بريتانوى  ،تلگرام شماره  ،٥٠مؤرا  ٣آگست  ١٩١٩رئيس هيئات
انگليسى مذاکرات صلح راولپندى به تورن جنرال فولين ،قوماندان کمپ دکه.
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صااورت معاهااده بااين دو حکوماات صااورت بگياارد ،نااه بااا شااخص امياار .علااى احمااد خااان
همچنان اصرار ميورزيد که فقره ها و عبارات خفت آور و يا فقراتاى را کاه مالمتاى جناگ
را بر دوش افغانها مى انداخت ،از معاهده حذف گردد.246
گرانت رئيس هيئت مذاکرات صالح در راولپنادى در تلگارام ششام اگسات  ١٩١٩خاود باه
وزير امور خارجه براى حکومت هند بريتانوى در شيمله نوشات کاه "بعد از جلساۀ رسامى
مذاکرات ،هيئت افغانى با ما چاى خورده و ما يک گفتگوى صادقانه و آزاد داشتيم  .واضح اسات
که على احمد خان چه در بين همقطارانش دراينجا و چه در کابل با عناصر متخاصم روبروسات .
او صادقانه مشتاق قرارداد صلح بوده و من فکر ميکنم که ميخواهد بعد از آن با ما روابط مساتقيم
داشته باشد .اما او بايد آبروى خود را حفظ کند و درست به همين دليل است که مان باه نکاات
کوچکى ،که قبالً به آن اشاره نموده ام  ،در قرارداد صلح توافق نموده ام و فردا هام در شارايط
نامه اى که راجع به ارتباطات خارجى برايش ميدهم تعديالتى را وارد خواهم کرد .على احماد
به من اطمينان داد که اگر ما فقط به افغانستان اطمينان دهيم که در امور خاارجى اش آزادى
کامل دارد ،آنکشور خيلى زود عمالً به ما مراجعه نموده و بيشتر از هر زمان گذشته باه معناى
حقيقى اش از ما مشوره خواهد گرفت  .. .من از على احمد پرسيدم که آيا تمام اعضاى هيئاتش
قرارداد صلح را امضا خواهند کرد .او گفت که کفايت ميکند من و او قرارداد را امضا کنيم  .هويدا

بود که او بيم داشت بعضى از همراهانش در امضا کردن قرارداد مشکل داشته باشند"247
گرانت در تلگارام هشاتم اگسات  ١٩١٩باه وزيار اماور خارجاه نوشات کاه "دياروز ماا اطاالع
گرفتيم که مشاورين افغان باز هم اختالف نظار داشاته و اميادوارى کماى وجاود دارد کاه
آنها امروز قارارداد صالح را امضاا کنناد .آنهاا ظااهراً از تصاميم ماا کاه تماام سارحد را از
درياى کابل تا منطقۀ «

وبد» عالمت گذارى کنايم ،آشافته شاده اناد .علاى احماد خاان

ظااهراً از عواقاب امضااا کاردن و برگشااتن باه کاباال بااچنين معاهادۀ کااه ايان همااه باه ضاارر
افغانستان باشد ،براى خودش ميترسد .بهر حال  ،آنها از نواب موال بخاش خواساتند تاا
رفتااه و آنهااا را ببينااد .وقتااى مااوال بخااش بااا آنهااا بااود ،ماان يااک کاااپى تلگاارام  ٦اگساات
بلوچسااتان را باارايش فرسااتادم کااه راجااع بااه خشاام عبدالقاادوس خااان ناشااى از گاارفتن
مکتوب على احمد خان و احتمال قطاع رابطاه اش باا اميار باود .مان از ناواب خواساتم کاه

 ،Adamec, L. W. (1967) . 246صفحات  ١٧٢و .١٧٣
 . 247اسناد محرمانۀ آرشيف هند بريتانوى در رابطه با سارحد شامال غرباى ،راپورهااى سياساى و
محرمانۀ دفتر هند شمارۀ ..۸٣٢
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نکات عمدۀ اين پيغام را به هيئت افغانى بخواند .اين ظاهراً تأثير آنى داشت  ،آنهاا بعاد
از مدت کوتاهى گفتند که امروز حاضر شده و قرارداد را امضاا خواهناد کارد .آنهاا قارار
وعده امروز بعد از ساعت ده اينجا حاضر شدند .بعد از تطبيق کاپى هاى قارارداد ،علاى
احمد خان راجع به عالمت گاذارى مالحظاات چنادى داشات .مان باه او اطميناان دادم کاه
اين عالمت گذارى عادالنه و منصفانه خواهد بود ،و او قبول کارد .بعاد از آن ماا قارارداد
را امضا کرديم ."248
على احمد خان به تنهايى تصميم گرفته و با وجود هدايات صريح  ،معاهدۀ پنج فقاره ياى
ذيل صلح راولپندى را که به ضرر افغانستان باود ،بتااريخ  ۸اگسات ساال  ١٩١٩مايالدى
امضا کرد:
ماده اول اا از روز امضاااشاد ن ايااااان معاهاده فيماابين دولات بهيماه برتانياه بار يکطارف و
دولت افغانستان بطرف ديگر مصالحت خواهد بود.
ماااده دوم اااا نظاار بااه حالتيکااه باعااث جنااگ حااالاااايه فاااايمابين دولتااااااين عليتااين برتانيااه و
افغانستان گرديده است ،دولااات برتاااانيه ماااااحض اظهاار رنجاش خاود آن رعاايتى را کاه
نسبت به امراى سابق افغانستااااان در باب آوردن اسلحه و قورخانه يا ديگر اساباب حارب
بداخل افاااااغانستان از راه هندستان مرعى داشتند ،سلب مينمايد.
ماده سوم اا عالوه برآن بقاياى وجه عطيه امير مرحوم ضبط نموده شد و به امير حاليه وجه
عطيه داده نخواهد شد.
ماده چهارم اا دران واحد دولت بهيمه برتانيه مايل مااياباشااد کااااااه دوساتى قاديم راکاه تاا
اين همه مدت طوالنى فيمابين افغانستان و برتانااااايه عظمى وجود داشاته اسات مجاددا ً
برقاارار ناامايااااند مشااااروط برينکااه دولاات موصاااوفه اطمينااان داشااته باشااند کااه دولااات
افغانسااتان طبعااا ً ماياال ميباشااند کااه دوسااتى دولاات بهيمااه برتانيااه را مجااددا ً حاصاال
نمايند ،علااايهذا ماااااشروط براينکاه دولات افغانساتان ايان امار را از کاردار و رفتاارخود
ثابت نااامايند دولت بهيمه برتانيه آماده خواهند بود که بعد از شش مااه سافارت ديگااارى
را از جانب افغانستان براى مذاکره و قرارداديکه رافااااع مااانافع مشاترک دولتاين علياتن
باشاااد و نياااز باااراى برقااارارى مجاااااد د دوسااااااتى قااااديم بااار اسااااس خااااطر خاااواه پاااذيرا
نمايند.

 . 248اسناد محرمانۀ آرشيف هند بريتانوى ،تلگرام شماره  ٧٧مؤرا  ۸اگست .١٩١٩
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ماده پنجم اا دولت افغانستان سرحد بين هندستان و افاااغانستان را که امير مرحوم قباول
نموده بودند ،قبول مينمايند و نيز متعااهد ميشوند که قسمت تحدياد نشاده خاط سارحد
طرف مغارب خيبار در جائاياااکه حاااامله آورى از جاناب افغانساتان دريان زماان واقاع شاد ،
بواسطه کميااااشن دولت بهيمه برتانيه بازودى تحدياد شاود و حادى را کاه کميشان دولات
بااااااهيمه برتانيه تعين نمايد قباول بکنناد عسااکر دولات بهيماه برتانياه بار ايان سااامت در
مقامات حاليه خود خواهند ماند تا وقتيکه تحااديد حاادود ماذکور بعمل بيايد.
شرايطى که قبل از امضاى قرداد دوستى بايد افغانستان باراى شاش مااه تکميال ميکارد
عبارت بودند از اخراج هندوستانى هااى انقالباى از افغانساتان و خاوددارى از رواباط باا
کشور هاى خارجى بدون از بريتانيا .همچنان امير بايد با انگليس ها در حفاک سارحدات
از قانون شکنان همکارى ميکرد ،و جايگاه عامل يا نمايندۀ انگليس ها را در کابل بهتر
ميساخت.
رئيس سياسى قواى سرحدى سرحد شمال غربى از لندى کوتل در تلگرام  ١۴اگسات خاود
به وزير خارجۀ هند بريتانوى نوشت که "هيئات افغاانى باراى تماام ترتيبااتى کاه برايشاان
گرفته شده بود ،خصوصاً براى سالمى و گاارد تشاريفات در جمارود و ډکاه ،زيااد اظهاار
خرسندى نمودند .مزاج آنها از زمان رسيدن اولى شاان زيااد تغيار کارده بود.ماا آنهاا را تاا
مأوراى خورد خيبر مشايعت نموده و خدا حافظى گرم نموديم.249
هيأت صلح افغانى به کابل برگشت و در دربار اميار ،على احمد خان در مورد مذاکرات صلح
از نظر خودش بشرح مطالبى پرداخت و گفت که بريتانيا با تمام تقاضا هااى افغانساتان موافقات
کرد(؟) .وى عالوه نموده گفت که قبايل در قرارداديکه با بريتانيا عقد گردياده گنجانياده شاده

انااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد(؟).250

 . 249اسناد محرمانۀ آرشيف هند بريتانوى ،تلگرام شماره  ١٢٦مؤرا  ۴اگست .١٩١٩
 ،Adamec, L. W. (1967) . 250ص .١٧٧

فصل چهارم
حصول استقالل کامل افغانستان

«افغانهاا بادون هايت ترديادى برناده شادند .افغانهاا حااال هام سارکش و
متمرد هساتند ،حااال هام انقالبياون هنادى را پنااه ميدهناد ،حااال هام باا
بلشويک ها مناسبات خيلاى دوساتانه دارناد ،و حااال هام در سارحدات
مامصروف تحريک نزاع ميباشند .تمام بحث هاى پيچيدۀ الرد کارزن
اين حقيقت ساده را پنهان کرده نميتواند که حکومت هند هم عمليات
جنگى را درهم و برهم کرد و هم ماذاکرات صالح را خاراب کارد .کنتارول
مناسااابات خاااارجى افغانساااتان را نباياااد فااارداى حملاااۀ آنهاااا تساااليم
ميکرديم».
روزنامۀ انگليسى زبان هندى ( Statesmanزمامدار) کلکته
 ١۸نومبر ١٩١٩
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حصول استقالل کامل
افغانستان بحيث يکى از نخستين کشاور هااى شارقى در تااريخ معاصار جهاان اساتقالل
کامل سياسى اش را بدست آورد .افغانها يکبار ديگر براى سومين بار باساربلندى کامال
 ،قيام ملى شان را بر ضد استعمار انگليس به پيروزى رسااندند .و باا اساترداد اساتقالل
کامال افغانسااتان غااازى امااان اهلل خااان از جناگ سااوم افغااان و انگلاايس بحيااث محصاال و
قهرمان استقالل ظهور کرد ،و محبوبيت او در بين ماردم از هار حکماران ديگارى بيشاتر
شد.
مردم کابال و غاازى اماان اهلل خاان از لشاکريان و قومانادانان مؤفاق جبهاات جناگ آزادى
طى مراسم شاندارى استقبال نمودند ،طاق ظفر و رواق ساپاهى گمناام در پغماان و مناار
استقالل  ،که بعداًکتيباۀ آن توساط ساردار محماد ناادر خاان تعاويض شاد ،اعماار شادند.
يک هفته در ماه آگست هر سال که مصادف با امضاى قرارداد صلح بود ،باراى تجليال و
جشان آزادى تعااين شااد .از طاارف ديگاار شاآغاسااى علااى احمااد خااان در مراساام اسااتقبال از
هيئت مذاکرات صالح ماورد انتقااد شاديد قارار گرفات .محماود طارزى گفات کاه وى حاق
نداشت تا با قبول کردن عالمت گزارى سرحدات  ،خاک افغانها را به انگليس ها بدهاد.
فقااط يااک کلمااۀ اسااتقالل او را چنااان تحاات تااأثير آورده بااود کااه تمااام چيزهاااى ديگاار را
فراموش کرد251.

على احمد خان بخاطر خودسرى اش محکوم گرديده از طرف شاه اماان

اهلل مورد سرزنش و عتاب قرار گرفته از مقامش سبکدوش و توقيف شد.
استرداد استقالل افغانستان به پرستيژ و حيثيات امپراتاورى انگلايس صادمۀ شاديدى
وارد کاارد  .باارعالوه آنهااا بااا دو مشااکل باازرگ مواجااه بودنااد .مشااکل اول آنهااا مجادلااه بااا
ذهنيت و احساسات ضد انگليسى مسلمانان جهان و خصوصاً مسالمانان هناد بريتاانوى
بود ،و مشکل دوم شان ضرورت جلاوگيرى نفاوذ روس هاا و انتشاار نظرياات بلشاويکى
بود که براى آن به يک افغانستان حائل و بفر ضرورت داشتند .آنها با درک تجارب ناکام
و مصيبت بار گذشتۀ شان نه به آسانى غازى امان اهلل خان را تعويض وحکمران دلخاواه
خااود را نصااب کاارده ميتوانسااتند ،و نااه هاام نزديکااى افغانسااتان را بااه روساايۀ بلشااويکى
تحمل کرده ميتوانستند.
انگلايس هاا همچناان درنتيجااۀ جنااگ اساتقالل افغانسااتان ساارحدات پريشاان کنااى را بااه
مياراث گرفتندکاه حتاى تاا بااه اماروز هام باه حالات قباال از جناگ برنگشاته اسات  .متارکااۀ

 ،Stewart, Rhea Talley (1973) . 251ص .٩۴

ب ا ز رگنى د و ز ۀ ا امىن و وت طئ ه اهى ا ن گلي س

155

جنگ و به تعقيب آن لغزش على احمد خاان  ،رئايس هيئات افغاانى ،درعقاد پيماان صالح
اگر چه خط ديورند را به رسميت شاناخت ،اماا مسائلۀ حاق تعاين سرنوشات قبايال سارحد
آزاد و حمايت افغانستان از داعيۀ مشروع شان کماکان باقيماند. 252
قارارداد صاالح  ١٩١٩راولپناادى باين افغانسااتان و انگلسااتان ياک قاارارداد دايمااى نبااوده
تنها تنظيم کنندۀ روابط آنى بين دو کشور بود .مذاکرات براى تعين روابط آينده بعد از
يک وقفه در جنورى  ١٩٢١با فرستادن هئيت انگليسى تحت رياست هنرى دابس Henry
 Dobbsبه کابل از سرگرفته ميشد.

برسميت شناختن استقالل باعث مشاجره بين لندن و مأمورين هنادبريتانوى
گرديد
با حصول استقالل روابط افغانستان باا بريتانياا دساتخوش تغيارات عميقاى شاد .چاون
افغانستان براى انگليس ها هم از نگاه جغرافياى سياسى (جيوپوليتيک) و هم از نگااه
خوف خطرى که ازطرياق آن متوجاه هناد ميگردياد ،اهميات زيااد و حيثيات گاوهر قيمات
بهااايى در تاااج انگلاايس داشاات ،امااان اهلل خااان را بخاااطرى کااه عاماال اياان تغياارات بااود،
بخشيده نميتوانستند.
به گفتۀ ليون پوالدا ،ديپلومات سابق امريکاايى و متخصاص تااريخ افغانساتان  ،دفااع
امپراتااورى [انگلاايس] وظيفااۀ مقاادس هاار انگلاايس بااوده و اياان مسااؤليت از يااک عسااکر
انگلاايس آغاااز و بااه سياسااتمدار باازرگ مااى انجامااد .انگلاايس ميدانساات کااه امپراتااورى
بزرگ آنرا روس از طريق افغانستان مستقيماً و ذريعۀ قبايل جنگجاوى سارحدات تهدياد
کرده ميتوانست .بنابرآن در مرور ايام براى دفاع هناد پاليساى پارپيت ولاى عملاى را طارح
کاارده بااود .اياان پاليسااى اهااداف چهارگانااۀ ذياال را در نظاار داشاات )١( :وارد کااردن فشااار
سياسااى و در صااورت لاازوم اقاادامات عسااکرى باار عليااه روس از طريااق اروپاااى شاارقى و
بالقان )٢( ،حفک افغانستان بحيث يک دولات حايال و ساپر بمقابال روس )٣( ،فشاار بار
حکومت هاى افغانستان و امتناع شان از نفوذ بر قبايل سارحد آزاد ،و ( )۴پيااده نماودن

 . 252تيخااانف ،داکتاار يااورى ( ترجمااۀ عزيااز آريااانفر)  .نباارد افغااانى اسااتالين (سياساات
قدرت هاى بزرگ در افغانستان و قبايل پشتون)  ،ص . 396
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"فارورد پاليسى" ،که ياک پاالن پيشارفت طاوالنى مادت باراى آرام سااختن و تساخير
مناطق قبايلى بود.
ايجابات زمان و وقوع واقعات مختلف تحوالتى در پاليسى فوق وارد آورد ،اما تغيرات
در احساسااات آن را نااداد .مؤفقياات آن پاليسااى البتااه منااوط بااه هماااهنگى بااين حکوماات
انگلاايس و زمامااداران افغانسااتان بااود .انگلاايس بااه همکااارى جاادى و عملااى زمامااداران
افغانسااتان ضاارورت نداشاات ،ولااى ميخواساات کااه زمامااداران افغانسااتان فرمااانبردار و
همکار شان بوده و افغانستان دولت فرمانبردار انگليس بماند براى اين منظور انگلايس
از وسااايل سااه گانااۀ ذياال اسااتفاده ميکاارد( :اول) ادارۀ امااور خااارجى افغانسااتان توسااط
بريتانيا( ،دوم) کماک ماالى سرشاار( ،ساوم) کنتارول ورود اشاياى وارداتاى مخصوصااً
اسلحه از طريق هند.
روزنامۀ "ستيت من" انتخاب گرانات را بحياث رئايس هئيات ماذاکرات تقبايح نماوده و
الرد کرزن ،وزير خارجه براى امور هناد ،را ماورد انتقااد قارار داد کاه گوياا سايرت اصالى
قرارداد صلح را پنهان نموده و مظنون بود که نامۀ اساسى هميلتون گرانات را کاه باه علاى
احماد خاان سااپرده باود ودر آن اسااتقالل داخلاى و خااارجى افغانساتان را قبااول کارده بااود،
براى مدتى نه تنها از انظار عامه مخفى نگهداشته بود ،بلکه ايان ناماه تاا ياک روز بعاد
از آنکه متن قرارداد صلح به لندن رسيد ،به مونتيگو وزير خارجه نرسيده بود.
اين روزنامه به نامۀ اشاره ميکرد که ضميمۀ قرارداد صلح به على احمد خان داده شده و
در آن گفتااه شااده بااود که"تعهدنامااۀ مااذکور و اياان نامااه افغانسااتان را در امااور داخلااى و
خارجى اش بصورت رسمى آزاد و غير وابسته ميگذارد" .روزنامه ادامه داده نوشت کاه
« افغانها بدون هيچ ترديدى برنده شدند .افغانها حاال هم سرکش و متمارد هساتند ،حااال هام
انقالبيون هندى را پناه ميدهند ،حاال هم با بلشويک ها مناسبات خيلى دوستانه دارند ،و حاال هام
در سرحدات مامصروف تحريک نزاع ميباشند .تمام بحث هاى پيچيدۀ الرد کرزن اين حقيقات
ساده را پنهان کرده نميتواند که حکومت هند هم عمليات جنگى را درهام و بارهم کارد و هام
مذاکرات صلح را خراب کرد .کنترول مناسبات خارجى افغانستان را نبايد فارداى حملاۀ آنهاا

تسليم ميکرديم. «253
هميلتاون گرانات  Hamilton Grantرئايس هيئات انگليساى ماذاکرات باا افغانهاا در
راولپندى خوب ميدانست که هيت نوع پيشکش مادى نميتواند احساسات بدگمانى و
 . 253روزنامۀ انگليسى زبان هندى ( Statesmanزمامدار) کلکته ١۸ ،نومبر ١٩١٩
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سو ظن را از ذهن افغانها رفع کند .گرچه تمام شرايط قارارداد صالح باه ضارر افغانساتان
بااود و مساائلۀ ساارحدات يکااى از اسااباب حاااد تشاانج را تشااکيل ميااداد ،لااذا او بايااد بااه
شاارايطى کااه بااراى افغانهااا قاباال قبااول باشااد ،يعنااى برسااميت شااناختن اسااتقالل کاماال
سياسى افغانستان ،تن در دهد.254
نائب السلطنه به سکرتر امور خارجه قبالً گفته بود کاه « من از مدت ها پيش بينى کرده بودم
که ما ممکن است افغانستان را دير يا زوداز بند هاى رشته هاى نفوذ خود آزاد سازيم و اطميناان
دارم که اگر مذاکرات موجود يک روحيۀ دوستى را بوجود آورد ،افغانستان با آزادى از قيموميت

رسمى بيشتر و آماده تر نفوذ مارا قبول خواهد کرد».255
به عقيدۀ مقامات هند بريتانوى امضاى قرارداد صلح ،بدون شک ،بسيار رضايت بخش
بااود .امااا برسااميت شااناختن اسااتقالل افغانسااتان در لناادن ايجاااد سااردرگمى کاارد .عاادۀ
زيادى از انگليس ها ميپنداشتند که سياستمداران آنها چيزى را از دست دادند که باراى
بدست آوردنش مردان شان جان هايشان را از دسات داده بودناد ،و آن کنتارول افغانساتان
بود .256روز کيپل به تاريخ  ۴جون به نائاب السالطنه نوشات «امان الله آتشاى را افروختاه

است که خاموش کردن آن براى ما بسيار دشوار خواهد بود.»257
در پارلمان انگلستان الرد سيدنهم  Lord Sydenhamندانسته جملۀ کرزن را تکارار
کرد که گفته بود «چيزى که بر من تأثير ناگوار دارد ،برخورد فاتحانۀ اسات کاه افغاان هاا
در همۀ اين مدت از خود نشان ميدادند» .مونتيگو در مکتوبى به نخست وزيار پيشانهاد
کرد که نائب السلطنه چلمسافورد را از عهاده اش برکنارکناد ،وى حتاى مساودۀ مکتاوب
برطرفى چلمسفورد را آماده ساخت ،اما آنرا نفرستاد.
قوماندان عمومى قواى انگليس  ،جنرال مونرو گفت «مناسبات سياسى ما باا اميار باياد
عميقاً تغير يابد .ما نميتوانيم درين سوى سرحد با چشم بسته باقى بمانيم»  .و براى بهتر

 ،Sareen, Anuradha (1981) . 254ص.١٢١
 . 255اسناد محرمانۀ دفتر هند ٥ ،آگست .LP/PO/450/1919 ،١٩١٩

( Stewart, Rhea Talley (1973). . 256آتش در افغانستان)  ،ص .٩٥
 . 257همانجا ،ص.٩٦
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ساختن معلومات به ايجااد ياک شاعبۀ مخصاوص اساتخبارات باراى هام آهنگاى فعاليات
هاى شان در افغانستان پرداختند. 258
اما به نظر گرانت بعاد از بقادرت رسايدن بلشاويک هاا در روسايه اوضااع اساياى مرکازى
کااامالً تغياار کاارده بااود .او عقيااده داشاات کااه خطاارى کااه از طاارف روساايه بااراى حکوماات
بريتانياااا متوجاااه اسااات ،ديگرحملاااۀ نظاااامى نباااوده ،بلکاااه سااارايت صااالح آميزتبليغاااات
بلشااويکى و دسااايس ضااد انگليسااى ميباشااد .او معتقااد بااود کااه يگانااه راه دفااع خطاار
بلشويک ها بدست آوردن اعتماد و دوستى حقيقى افغانها ميباشد.259
وزير خارجه در مکتوب  ١٣اگست  ١٩١٩به نائب السلطنه اشاره کرد که بريتانياا بصاورت
باااى شاااايبۀ آبااارويش را از دسااات داد .260چاااون بااادون پياااروزى نظاااامى ،انگلااايس هاااا
نميتوانستند با عقد قرارداد دلخواه شان بعضى از حلقات سياسى را راضى سازند ،لذا
آنهااا امياادوار بودنااد کااه وابسااتگى اقتصااادى و جغرافيااوى افغانسااتان باار هنااد ،باازودى
سبب برگشت حاکميت و کنترول انگليس ها خواهد شد .درين رابطاه نائاب السالطنۀ هناد
بريتانوى بعد از راپور معاهدۀ  ١٩١٩به لنادن نوشات کاه «اگر ما عمداً آزادى افغانستان را از
قيد نفوذ خود قبول کرديم ،شايد امکانات ديگرى موجود نبود ..درست است که ماا آزادى اماور
خارجى افغانستان را قبول کرديم ،ولى به خاطر بايد داشت کاه نيازمنادى هااى جغرافياائى و
اقتصادى افغانستان هنوز هم فرصت کنترول اساسى افغانستان را به اختيار ما گذاشاته اسات .ماا

افغانستان را با اعطاى کمک طرف ضرورت شان با خود داشته ميتوانيم».261
اختالفات راجع به پيشنهاد اتش بست و قبولى اساتقالل افغانساتان باين دهلاى جدياد و
لندن از تلگرام هاى متعدد محرمانۀ موجود در آرشيف اسناد هند بريتاانوى هويداسات .
الرد کرزن وزير امور خارجۀ انگليس چنان خشمگين شاده باود کاه باه قلام خاود يادداشات

 . 258همانجا
 . 259استخبارات انگلايس در رابطاه باا سارحد شامال غرباى ،راپورهااى سياساى و محرماناۀ دفتار
هند ،اکتوبر  ،١٩٢٠شماره هاى .۸٠٦ – ٧٠٥
 . 260اسناد استخبارات انگليس در رابطاه باا سارحد شامال غرباى ،راپورهااى سياساى و محرماناۀ
دفتر هند ،اکتوبر  ١٩١٩شماره هاى .۸٠٦ – ٧٠٥
 . 261اسااناد محرمانااۀ آرشاايف هنااد بريتااانوى ،L/P&S/10/808, 1919 ،راپااور محرمااانؤ الرد
چمسفورد به ايدوين مونتيگ.
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ذيل را نوشات « :من بصورت مطلق با پاليسى موجودۀ حکومت هند در بارۀ افغانستان همادردى

يى ندارم».262
اندازۀ خشام ماامورين مؤظاف اماور افغانساتان ،آنهاائى کاه افغانساتان و بريتانياا را باا
پشااه و فياال قاباال مقايسااه ميدانسااتند ،و امااان اهلل خااان را يااک پادشاااه کااالن کااار و تااازه
بدولت رسيده ميپنداشتند ،هنگامى از تصور باال ميرود که انگليس ها مجبور ميشوند
هاام لقااب اعليحضاارت را بااه امااان اهلل خااان برسااميت بشناسااند ،و هاام نماينااده گااى کشااور
مستقل افغانستان را در لندن قبول کنند.

انگليس ها کوشيدند جنگ سوم افغان انگليس را بى ارزش جلوه دهند
"براين رابسن " يکى از مؤرخين پيشاتاز ارتاش هناد بريتاانوى ،باا اساتفاده از تجربياات
کارى و تحقيقااتى اش در ارتاش هناد بريتاانوى ،وزارت دفااع انگلساتان و آکسافورد باه
کاوش مسايل مربوط به جنگ سوم افغان و انگليس پرداخته ،سعى ورزيده است بداناد
چرا اين جنگ با وجود درگيرى  ٣٥٠٠٠٠عسکر اردوى بريتانيا ،پيشانهاد اساتعمال گااز
سمى بر جنگجويان قبايلى و بمباردماان مهايج کابال ،درخاارج از هندوساتان توجاه کماى
راجلب کرد و مورد عالقۀ دانشوران و محققين قارار نگرفات .بعضاى هاا ادعاا دارناد کاه
حتاى مااؤرخين نظاامى هاام راجاع بااه جنااگ ساوم افغااان و انگلايس ،نساابت باه جنااگ هاااى
ديگاارى کااه امپراتااورى بريتانيااا در آن درگياار بااود ،کمتاارين اگاااهى را دارنااد .رابساان در
مقدمۀ کتابش علل کم ارزش نشان دادن اين جنگ را چنين خالصه ميکند :
 .1در سطح محلاى يعناى هندوساتان ،ايان جناگ تحات الشاعاع فاجعاۀ چناد هفتاه قبال
امرتساار قاارار گرفاات .درياان نمااايش حاازن انگيااز عساااکر انگليسااى در باااغ جليانوالااه
مردم غير مسلح را قتل عام نموده بودند.
 .2نتيجۀ اين جنگ براى انگليس ها دست آوردى نداشت.
 .3انگلاايس هااا مصااروف تحااوالت و رويااداد هاااى ديگاار جهااانى بودنااد چااون انقااالب
اکتااوبر بلشااويک هااا در روساايه ،کنفاارانس صاالح پاااريس ،بازسااازى اقتصااادى و
سياسى اروپا بعد از جنگ اول جهانى .

 . 262اسناد محرمانۀ آرشيف هند بريتانوى ،L/P&S/10/808, 1919 ،يادداشت شماره .۸٠٣
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دولت انگليس که ساخت در نشاۀ پياروزى جناگ جهاانى مسات باود ،نخسات باه خواساته
هاى غازى امان اهلل خان ارزشى قايل نشد و حتى با زيرپا گذاشتن موازين قبول شده ،باه
نامۀ امان اهلل خان به موقع جواب نداد .نائب السلطنۀ بريتانيا تاا  ١٥اپريال و جاورج پانجم
تا اول مى  ١٩١٩به نامۀ غازى امان اهلل خان جوابى ندادند.
وزياار دولاات بريتانيااا بااراى هنااد ميخواساات باارايش اطمينااان داده شااود کااه بااه اياان جنااگ
ارزش بيشااتر از يااک برخااورد ساارحدى داده نشااده و مثاال يااک زدوخااورد ساارحدى بااا آن
معامله شود.
يکى از رهبران شرکت کنندۀ اين جنگ ،هميلتون گرنت ) (Sir Hamilton Grantآنارا
يکى از بى معنى ترين ،ديوانه ترين و غير ضرورى ترين جنگهاى تاريخ ميخواند.
رابساان در حااالى کااه بااا گريگوريااان همنواساات کااه "منشااا پياادايش جنااگ سااوم افغااان و
انگليس را بايد در توسعۀ ناسيوناليزم افغانى و ازدياد توقعات اجتماعى و سياسى در
کشور جستجو کرد" ;263عالوه ميکند که ارزش کام قايال شادن باه جناگ ساوم افغاان و
انگليس اگر از يک طرف نتيجۀ تکبر و نخوت انگليس ها بود ،از طرف ديگر نتيجۀ بى
خبرى شان نيز بود .چند مثال ذيل نشان ميدهد که انگليس ها ظاهراً ناا آگااه و از اوضااع
بى خبر بودند:
 .1در ماه مارچ  ١٩١٩نائب السلطنۀ بريتانيا در رابطه باا موضاوع تقاعاد کمشانر عاالى
ايالاات شاامال غربااى بااه وزياار امااور دولاات بااراى هندوسااتان اطمينااان داد کااه انتظااار
نميارود تحاوالت بعاد از قتال اميار حبياب اهلل خاان در کابال تااثيرات آناى بار اوضاااع
هندوستان داشته باشد.
 .2چهااار روز قباال از واقعااۀ باااغ لنااډى کوتاال و آغاااز برخااورد بااين افغانسااتان و هنااد
بريتانوى ،نائب السلطنه به وزيار اماور هناد اطميناان داده باود کاه اوضااع در سارحد
شمال غربى کامالً آرام است.
 .3مامورين انگليسى اردوى افغانستان را آنقادر جادى تصاور نميکردناد کاه برايشاان
تهديد جناگ باشاد .حکومات هناد بريتاانوى باراى تاامين کاناال ارتباطاات در کابال
نماينده يا وکيلى داشات و باه او هادايت صاريح داده شاده باود کاه باه کجاا بارود ،چاه
کسى را ببيند و چه معلوماتى را بدست آورد .حاافک سايف اهلل خاان وکيال انگلايس

 ، Robson, Brian (2004) .263ص  ٣و ) Gregorian, Vartan (1969ص .٢٢٩
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در حااالى کااه شاابکۀ اطالعاااتى خااودش را داشاات ،از ارتباااط بااا حلقااات خاااص امياار
برخوردار نبود.

اهميت اين جنگ و اعترافات انگليس ها
طورى که قابالً ذکار گردياد ،بعضاى از ماؤرخين باراى کام اهميات جلاوه دادن جناگ ساوم
افغاان و انگلايس راجاع باه علال و حتااى نتاايج آن کاه منجار باه اساترداد اسااتقالل و آزادى
کامل افغانستان شد ،اظهارات ضد و نقيض و متفاوت نموده اند .مثالً لودويک آدمک
Adamec)264

W.

 (Ludwigآن راياااک جناااگ کوتااااه و نسااابتاً بااادون خاااونريزى

ميخواند265.
جناارال جيااورج نوباال مولسااورت266

( Lieutenant-General George Noble

 )Molesworthکه در دوران جنگ سوم افغان-انگليس به حيث معاون کنډک دوم پياده
نظام سريع الحرکت سمرسيت ،غونډ اول قول اردوى پشاور ،در اردوى انگليس خادمت
ميکرد ،در مقدمۀ کتابش به نام "افغانستان  : ١٩١٩گازارش جرياان عملياات جناگ ساوم
افغان "267در رابطه با اين جنگ اعتراف ميکند که "اگر چه به مقايسۀ کشاتار هولنااک

 . 264پروفيسور آدمک ،استاد پوهنتون اريزونا ،از افغانستان شناسان معروف امريکائيست که
اضااافه از بيساات سااال در افغانسااتان بااه مطالعااه و تتبااع تاااريخ و فرهنااگ مااا پرداختااه و نتااايج
تحقيقات و پژوهش هايش را بصورت کتاب هاى متعددى در آورده است که در قسامت مآخاذ ايان
کتاب ذکر شده اند.
 . . 265آدمک ،لودويک ،دبليو  )١٣۴٩( .صفحۀ ٦٧
 . 266جنرال ج .ن .مولسورت يکى از جنراالن ارتش انگليس بود که بين ساالهاى  ١٩١٦تاا  ١٩١٩در
مالتااا ،چااين شاامالى و هندوسااتان وظيفااه داشااته و ماادال جنااگ باازرگ را بدساات آورد .وى بخاااطر
خاادماتش در جنااگ سااوم افغااان – انگلاايس نيااز ماادال و تقديرنامااه هااا را بدساات آورده ،بعااداً از
معاونيت رياست عمليات نظامى و اساتخبارات باه رياسات عملياات نظاامى و اساتخبارات ارتقاا
يافت .جنرال موصوف قبل از تقاعدش در ساال  ١٩۴٥مايالدى بحياث منشاى شاعبۀ نظاامى India
 Officeيا شعبۀ که مسئوليت ادارۀ هند برتانوى را در دولات انگلساتان باه عهاداه داسات ،ايفااى
وظيفه مينمود.
. 267

Molesworth, G. N. (1963). Afghanistan 1919, an account of

operations in the Third Afghan War
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جنگ جهانى اول ،اين جنگ يک نمايش فرعى بود ،...اما در زماان عاادى تنهاا از لحااظ
تلفات ،آن را ميتوان در رديف جنگ هاى بزرگ قرار داد" .به استناد احصائيه هاى قباول
شده ،تلفات قواى انگليسى و هندوستانى درين جنگ به شمول  ٥٠٠نفر که به اثر مريضى
کولرا تلف شدند ،باه ياک هازارو هفتصادو پنجااه و ياک ( )١٧٥١نفار باال .ميگردياد.268
منابع ديگر چون پروژۀ تحقيقااتى غيروابساتۀ ارقاام رويادادهاى

نبردهااى مسالحانه269

تلفات طرف انگليس را دوهزار ( )٢٠٠٠نفر و افغان ها را يکهزار ( )١٠٠٠نفر ذکر نموده اند.
مصااارف حکوماات هندوسااتان در جنااگ سااوم افغااان و انگلاايس بيشااتر از شااانزده و ناايم
ملياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااون پونااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادبود.

Paul Hinson (1996). 268
Armed Conflict Events Database (ACED) (2003) .269

فصل پنجم
شدت يافتن تبليغات و تخريبات انگليس ها

همين مملکات باود و هماين شاما ملات و هماين علماا و هماين فضاال و هماين
مشايخ بوديد و انواع فجايع و مظالم و بيداد و بدعت هارا به راى عين خاون
ميديديد و مبهوت و متحير در اطراف و جوانب آن نگاه ميکرديد .اعتاراض
و تنقيااادات برکناااار ،ابااادا حاااق تکلااام را در اجاااراات و عملياااات حکومااات
نميداشااتيد...در صاادد مااذمت و مظااالم سااابق نمااى باارايم ،امااا اينقاادر بشااما
يادآورى ميکنم که در آن وقت چرا کام و زبان شما بسته بود؟ و چرا حقاايق را
ذهاان نشااين آنهااا نمااى کرديااد؟ و از کاادام رهگااذر اماار بااالمعروف و نهااى عاان
المنکر را در طاق نسيان گذارده بودياد؟ و اکناون چارا دسات و زباان شامايان
باالى من دراز گرديده است؟ بايد خداوند خود را بيشتر شاکر و از مان خاادم
اسالم ممنون باشيد که شما را به حقوق تان آشنا و امتيازات و مراتاب عالياه
را براى تان اعطا کردم.
شاه امان اهلل خان غازى
گزارشات رويداد هاى لويه جرگه
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تبليغات و تخريبات انگليس ها از آغاز جنگ سوم افغان و انگليس
انگليس ها ميدانستند که استحکام و تقويت دولت امانى  ،سلطۀ شانرا در منااطق جادا
شده از پيکر افغانستان نيز به مخاطره مى اندازد .لاذا تحريکاات ،تبليغاات و تخريباات
نامرئى و آشکار شان عليه غازى امان اهلل خان نيز شدت يافت.
تقريباً تمام منابع رسمى انگليسى کوشايده اناد جناگ اساترداد اساتقالل ياا جناگ ساوم
افغان و انگليس را کم اهميت نشان دهند .آنها نه تنها بيشرمانه ادعا کرده اناد کاه نتيجاۀ
جنگ به نفع بريتانياى کبير تمام شده است ،بلکه ميگويناد کاه گوياا سابب اصالى جناگ
مشکالت داخلى امان اهلل خان بود که از رهايى اعضاى فاميل مصاحبان يا يحيى خيل ،
که در مرگ امير حبيب اهلل خان مورد شک قرارداشتند ،ومحکوميت نصراهلل خان ناشاى
ميشد .بعضى از مغرضاين و متعصابين افغاان هام کاه صاورت شاانرا در آئيناۀ بيگانگاان
تماشااا ميکننااد ،ادعااا هاااى انگلاايس را تکاارار نمااوده ،ميگوينااد کااه انکشااافات بعاادى
روابط افغان و انگلايس واعاالن جناگ نتيجاۀ مساتقيم ضاعف اماان اهلل خاان باود .گوياا
امير جوان مجبور باود باا اعاالن جهااد علياه انگلايس قهار ماردم و افکاار عاماه را ازخاود
منحرف ومتوجه دشمن ديرينه خود انگليس سازد .

آغاز شايعات و جعل کارى اسناد
منشأ اين شايعات که گويا امان اهلل خان براى تحريف افکار عامه و پوشاندن ضعف خود
دست به جنگ زد ،اعالميۀ تبليغااتى ماؤرا  ١٠ماى "وايساراى (نائاب السالطنۀ) و گاورنر
عمومى هند بريتانوى" ،چيلمسفورد ،ميباشد .در قسمتى ازين اعالميه آمده باود کاه« :
وقتى امير حبيب اهلل خان به نادرستى کشته شد ،بريتانياى کبير با وحشت و اندوه دچار
شااده در سرتاساار طااول و عاارض هنااد دسااتور مااأتم عااام داده شااد .وقتااى امااان اهلل خااان
جلوسش را اعالم کرد ،بريتانياى کبير بصاورت تحريارى اطميناان دوساتى داده مشاوره
داد تااا راه پاادرکالن و پاادرش را تعقيااب نمااوده و بااه کشااورش صاالح و کاميااابى بياااورد.
نخست امان اهلل خان جواب متقابال دوساتى داده باا ناماۀ مملاو از احساساات دوساتانه،
نمايندۀ جديدى را به هند فرستاد .اما بسايار زود بعاد از آنکاه ،ماردم بخااطر تبرئاه کاردن
بعضى از قاتلين پدرش و محکوم کردن عدۀ ديگارى بادون محاکماه ،مطاابق باه شاريعت
اسالمى  ،ناراض شدند ،او براى توقف اين نارضايتى  ،دشمنى عليه بريتانياى کبيار را
دامن زد ،و مال و جاان ماردم افغانساتان را صارفاً بخااطر مقاصاد شخصاى و حفاک تااج و
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تختش به مخاطره انداخت »  ( .ترجمۀ کامل درى ايان اعالمياه را در ضاميمۀ پانجم فصال
ضمايم مطالعه کنيد).
اين شايعه بعداً در راپور هاى متعدد تکرار شده و منبع آن راپورى قلمداد شده ،که تحت
عنااوان "سااقوط امااان اهلل" يااا  The Fall of Amanullahتوسااط تااورن راباارت نوياال
گرلينااگ سااکات بااه انگليسااى ترجمااه شااده و در آرشاايف اسااناد محرمانااۀ اسااتخبارات
انگليس دفتر هند بريتانوى ،فعال در کتابخاناۀ بريتانياا ،موجاود اسات . 270ايان راپاور
عمداً و يا سهواً به شخصى بنام منشى على احمد خان نسبت داده شده که از غزنى بوده و
ازينکه گويا منشى دربار امان اهلل خان بوده ،معلوماتش به اندازۀ کافى و مؤثاق خواناده
شده است.
اوالً اين راپور از شيخ محبوب على خان سکرتر امور شرقى انگليس در کابل بوده و شايد اشتباه ًا و
يا عمداً به اسم منشى على احمد خان قلمداد شده باشد.

The fall of Amanullah.
Translated from the Persian of
Shaikh Ali Mahboub by Maj
Robert Noel Girling Scott
Foreign & Political Department,
Mar 1930
Physical description: [2], 61p.
map, 33cm.
File number: L/P&S/20/B289
Notes: Secret
Delhi: Government of India
Press, 1930

 .10راپور شيخ محبوب على
راجع به سقوط امان اهلل خان

 . 270اسناد آرشيف هند بريتانوىL/P&S/20/B289 ،
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طاااورى کاااه در ماااتن انگليسااااى بااااال ميخوانياااد ،در فهرساااات محتاااواى دوسااايه هاااااى
«استخبارات انگليس در مورد افغانستان و سرحداتش» نيز قيد شده است که اين راپور
 ٦١صفحه يى توسط سکات ،از شعبۀ خارجاه و سياساى هناد بريتاانوى ،از فارساى شايخ
محبوب على ترجمه شده و توسط مطبعۀ حکومت هند(بريتانوى) در سال  ١٩٣٠در دهلى
بچاپ رسيده است .
ثانياً على احمد خان مومند از غزنى منشى دربار اعليحضرت امان الله شاه نبود  .اوصارف باراى
چند روز محدود ،قبل از آنکه اعليحضرت امان الله شاه کشور را تارک کناد ،يعناى وقتاى در
قندهار از استعفاى برادرش سردار عنايت الله خان و رفتنش به پشاور آگاهى يافته و تصميم گرفت
دوباره بحيث پادشاه افغانستان شناخته شود ،در کابينۀ جديد بحيث منشى تعاين شاد کاه چناد
صباحى بيش دوام نکرد و نميتوان ادعا کرد که بحيث منشى اعليحضرت اماان اللاه شااه داراى

معلومات مؤثق و کافى بوده باشاد .تنهاا قسامتى از راپاور کاه مرباوط باه اوايال ساال ١٩٢٩
ميباشد از منشى على احمد خان و دقيق بوده ميتواند.
ميرزا على احمد خان پسر فقير احمد خان باشندۀ غزنى در اوايل دولات اماانى قاراردادى
شعبۀ گمرک بود .بعداً بحيث منشى شخصى حاکم غزنى ايفاى وظيفه نموده ،و بعد از آن
مؤفق شد بحيث منشى نائب الحکومه هاى جالل آباد ،مزار شريف و قنادهار باراى مادت
نه ( )٩سال کار کند .منشى على احمد خان از طرف اعليحضرت امان اهلل شاه نشان ستور
را دريافات نمااوده بحياث مااامور سارحدات قناادهار مقاارر شاد .منشااى علاى احمااد خااان در
دوران اغتشاش باه اصاطالح ساقوى وقتاى غاازى اماان اهلل شااه باه قنادهار رفات ،بحياث
سرمنشى تعين و به وظيفاه اش تاا خاروج اعليحضارت اماان اهلل شااه از افغانساتان اداماه
داد .بعد از آن او نيز با فاميلش به کويته رفت  .او در سال  ١٩٣٠دوبااره باه کابال برگشات.
تا سال  ١٩٣٥بيکار در غزنى بسر برد .در سالهاى  ١٩٣٧-١٩٣٦در غزناى قارارداد آذوقاۀ
قاواى عساکرى را داشات  .در ساپتمبر  ١٩٣۸بااه گماان همکاارى باا ساليمانخيل مخااالف
دولت ،تحت مراقبت قرار گرفت  .باالخره در سال  ١٩٣٩در تالش کار باه کابال رفات و باه
کمک و سفارش يک شخص متنفذ در شعبۀ فوائد عامه مقرر شد.
انگليس ها همچنان طى اعالمياۀ رسامى غيار عاادى شاماره  ٩١٢ماؤرا  ١٠ماى باه امضااى
"چلمسفورد" نائب السلطنۀ و "ډبليو .ايس  .ماريس" سکرتر براي امور هند بريتانوى به
ماااردم اطاااالع دادناااد کاااه گوياااا حملاااۀ ناگهاااانى افغانساااتان بااار قلمااارو صااالح و آشاااتى
هندمستقيماً با جريان حوادث بعد از کشته شدن امير حبيب اهلل خان در داخل افغانستان
ارتباط دارد .ازينکه يک بخش نيرومند از اقدامات براى دستگيرى عاملين اصالى قتال
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امير راضى نيستند ،و از نتيجۀ جزاهاى داده شده خشمگين شده اند ،علات آغااز جناگ
براى انحراف افکار عامه ازين مسايل بطرف ديگر است.271

مرور مختصرتاريخچۀ فعاليت هاى جاسوسى انگليس در افغانساتان و شابه
قارۀ هند
گويند جاسوسى بعاد از فحشاا دوماين پيشاۀ قاديمى شامرده ميشاود .گرچاه باراى تاأمين
امنيت کشور هاى جهان معاصر خادمات اساتخباراتى داراى اهميات زيااد ميباشاد ،اماا
فعالياات هاااى اسااتخباراتى انگلاايس نااه بااراى مقاصااد دفاااعى و امنياات ملااى بلکااه بااراى
توساعه طلبااى و مقاصااد اسااتعمارى حتاى از قاارن پااانزدهم ( )١٥بدينسااو ادامااه دارد .در
دوران هنرى هشاتم فعاليات هااى جاسوساى انگلايس در اروپاا اداماه داشاته و در دوران
ملکه اليزابت اول يک شبکۀ پنجاه ( )٥٠نفرى مشغول فعاليت هاى استخباراتى بود .از
آن زمان تا امروز انگليس ها کوشيده اند به نفع ديپلوماسى بريتانيا معلومات ماؤثقى را
هم از دوستان و هم از دشمنان بدست آورند .جال هاى جاسوساى آنهاا از امريکاا گرفتاه تاا
هسااپانيا ،آلمااان ،فرانسااه ،روساايه ،چااين ،شاارق ميانااه ،آسااياى مرکاازى و کشااور هاااى
افريقائى توسعه يافته است .272
انکشاف ادارۀ استخباراتى انگليس
انگليس ها در قرن  ١٧براى بار اول توسط يک ادارۀ مخفى باه خوانادن خطاوط مشاکوک
آغاز نمودند .در قرن  ، ١۸براى کشف مخابرات نيرو هاى خارجى  ،شعبۀ کشاف و ترجماۀ
رمااز هااا (شاافرها) را تأساايس نمودنااد .بااين سااالهاى  ١٩٠٧و  ،١٩١٧هنگااامى کااه حاکمياات
انگليس در هند بريتانوى به تهديد و مشکالت مواجه شاد ،عملياات اساتخباراتى آنهاا
هم در منطقه و هم در سطح جهانى وسعت يافت.
بصااورت رساامى ادارۀ رساامى و دائمااى اسااتخبارات انگلاايس

Secrete Services

 Bureauيا دفتر خدمات مخفى در سال ١٩٠٩م به مياان آماده و در دوران جناگ جهاانى

 . 271اساناد محرمانااۀ اساتخبارات انگلاايس ،بخااش اول مراساالت  ،١٩١٩مربااوط باه جنااگ سااوم
افغان و انگليس .سند شماره .١٠٣
Twigge, Hampshire and Macklin (2008). British Intelligence: Secrets, . 272
Spies and Sources. The National Archives, Kew, UK.
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اول نقااش بااارزى را در حفااک امپراتااورى بريتانيااا بااازى کاارد .بااين سااالهاى  ١٩١۴و ١٩١٦
عمااده تاارين خطاارى کااه انگلاايس هااا را تهديااد ميکاارد ،فعالياات جنگجويااان ملااى گاارا و
آزاديخواه در شبه قارۀ هناد ،افغانساتان و کشاور هااى ديگار باود ،کاه برايشاان اصاطالح
ترورست را بکار ميبردند.
شعبات و فعاليتهاى مختلف اداره هاى استخباراتى
استخبارات انگليس داراى بخاش هااى مختلاف ميباشاد .بخاش داخلاى ياا اساتخبارات
داخلاااى ياااا خااادمات امنيتاااى  Security Serviceبناااام

(Section 5 of the

) Directorate of Militaryيااا IM5بخااش پاانجم آمرياات نظااامى ياااد ميشااود .بخااش
خارجى يا استخبارات باين المللاى  Secrete Intelligence Serviceبناام (Section
) 6 of the Directorate of Militaryيا  IM6يا بخش ششم آمريت نظامى ياد ميشود.
فعاليت هاى استخباراتى شامل استخبارات نظاامى ،اساتخبارات بحارى ،اساتخبارات
سياسااى ،اسااتخبارات ساينسااى ،اسااتخبارات صاانعتى  ،و انجااام عمليااات خاااص (مثاال
کودتا ها و ترور هااى سياساى) ميباشاد .آنهاا تاالش دارناد راجاع باه امکاناات و مقاصاد
کشور هاى خاارجى ،اساتحکام راه هااى تادارکاتى ،سارکوبى جنابش هااى ملاى ،تحکايم
سرحدات بمقابل کشور هاى همسايه ،و خنثى ساختن فعاليت هاى جاسوسى بيگانگان
معلومات دقيق و تازه را بدست آورند.
آغاز فعاليت هاى جاسوسى انگليس در شبه قارۀ هند و افغانستان
فعالياات هاااى اسااتخباراتى انگلاايس درياان منطقااه بااا آماادن کمپنااى هنااد شاارقى آغاااز و
درگيرى جنگ اول افغان و انگلايس شادت يافات .انگلايس هاا در هناد باراى حفاک سالطۀ
خويش با دو نوع مشکل روبرو بودند .آنها هم از ناآرامى هاى داخلى بايم داشاتند و هام از
مداخالت و حمالت خارجى در ترس و هراس بودند .در نا آرامى هاى داخلى جنابش هااى
سياسى و مذهبى  ،ترس از وحدت مسلمانان منطقه و حمالت جنگجويان قبايلى پشتون
در منااااطق سااارحدى شاااامل باااود .در سااااحۀ خاااارجى آنهاااا از حماااالت احتماااالى شااااهان
وطندوساات افغااان مثاال شاااه زمااان ،و نيااز ناااپليون فرانسااوى و امپراتااورى تاازارى روس
هراس داشتند .خصوصاً موضوع جلوگيرى از تجاوز و پيشروى خيالى يا حقيقاى روس
بعااد از جنااگ اول افغااان و انگلاايس بااراى ماادت يکصاادو سااى ( )١٣٠سااال باار سااتراتيژى
سياسى و نظامى انگليس ها براى هند تسلط داشت .
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بااراى مقابلااه بااا اياان دو نااوع تشااويش  ،انگلاايس هااا آنسااوى ساارحد در افغانسااتان باااه
استخبارات ضرورت داشتند .و تالش هاى سياسى ،نظاامى و اساتخباراتى انگلايس هاا
در افغانساااتان نياااز از هماااين جاااا آغااااز شاااد .آنهاااا باااراى سااااختن پاااالن هااااى سياساااى و
ستراتيژيک خود به اهميت اطالعات و معلومات آگاهى کامل داشتند .براى آنها جماع
آورى معلومات استخباراتى راجع باه سااختار منطقاوى  ،راه هااى عباور ومارور ،مناابع،
سياست داخلى ،گروه هااى قاومى ،دشامنى هاا و شخصايت هااى متنفاذ افغانساتان  ،هام
باراى تااأمين مناسابات سياسااى و هاام باراى اجااراى عمليااات احتماالى ،زمينااه را مساااعد
ميساخت .
الردولسلى  Lord Richard Wellesslyکه از سال  ١٧٩۸تا  ،١۸٠٥مقارن سلطنت شاه
زمان در افغانستان ،بحياث گاورنر جنارال هناد بريتاانوى ايفااى وظيفاه مينماود ،از زمارۀ
اولين کسانى باود کاه اهميات واقعاى منااطق شارقى و جناوب شارقى افغانساتان را درک
کرده بود ،منطقۀ که بعداً بنام منطقۀ سرحدى شمال غربى هند مسمى شاد .او معتقاد باود
که تا وقتى که يک پادشاه مقتدر افغان هم درين منطقه حاکميات و نفاوذ داشاته باشاد،
اشغال هند برايش مثال يک بازى را خواهد داشت .ازهمين جهت بود که کوشيد تا به هر
قيمتى باشد نه تنها دست افغان ها را از هند و پنجاب کوتاه سازد ،بلکه مناطق شارقى و
جنوب شرقى افغانستان را نيز از کشورش جدا سازد. 273
براى رسيدن به اين هدف  ،پالن انگليس ها مراحل سرحدات بسته (تدافعى) ،پيشروى
(تعرضاى) و تجزيااه و تقساايم کشاور بااه قطعااات کوچاک را در باار داشاات  ،تاا بااا تشااکيل
ايجادنيرو هاى محلى حکومت مرکازى واحاد و نيرومناد را از باين ببارد .آنهاا باراى پيااده
کاردن ايان پااالن شاان از راه هااى نظااامى ،تبليغااتى ،تخريباى و شاايوه هااى متعادد ديگاار
استفاده نمودند .
بازى بزرگ يا The Great Game
رقاباات هاااى سااتراتيژيک  ،فعالياات هاااى جاسوسااى و دسااايس و حيلااه گاارى هاااى بااين
سالهاى  ١۸١٠و  ١٩٠٧امپراتورى هاى انگليس و روس در افغانستان و آسياى مرکازى باه
نام بازى بزرگ ياد شده است  .بازيگران اين بازى بزرگ شامل سه دسته بودند:
 .1اردوى بريتانيا ،صاحب منصبان نظامى و ادارۀ سياسى حکومت هند بريتانوى
 . 273کهزاد ،احمد على  .رجال و رويداد هاى تاريخي ،دپيوور چاپ .
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 .2جاسوسان بريتانوى که يا سياحان و يا هم مأمورين نظامى بودند
 .3اشخاص محلى ايکه توسط انگليس ها براى جمع آورى معلوماات اساتخدام شاده و
به جاهاى خطرناکى که رفتن اروپايان به آن مشکل باود ،فرساتاده ميشادند .ايان هاا
اکثراً به لباس پير ها ،روحانيون و يا هم زائرين بودايى ارسال ميشدند .انگلايس هاا
ايان دساته را باه خااطر مهاارت و چاااالکى غيار عاادى شاان اساتخدام نماوده و قباال از
فرساتادن ،در اماور جماع آورى معلوماات مخفااى وساروى مخفاى آماوزش ميدادنااد.
چون اين عده راپور هاى تحريرى کارشان را بجا نگذاشته اند ،لذا راجع باه تعاداد و
نام هاى شان معلومات زيادى در دست نيست .
قاباال يادآوريساات کااه مهمتاارين گااروه بااازيگران بريتااانوى بااازى باازرگ صاااحب منصاابان
ارتش و مأمورين شعبۀ سياساى بودناد .درجملاۀ چهاره هااى معاروف باازيگران بريتاانوى
بازى بزرگ اشخاص ذيل شامل اند:
-

Abbott

جيمااز ايب ات

 ،Jamesکااه در خيااوا عليااه روس هااا فعالياات داشاات،

مسؤليت امور منطقۀ هزارۀ هند بريتانوى برايش سپرده شد و شهر ايبټ آباد (مخفى
گاه اسامه بن الدن) بنام او ياد ميشود.
-

الرد اوکلند

Auckland

 ، Lordگورنر جنرال هند بريتاانوى کاه امار تجااوز بار

افغانستان را در سال  ١۸٣٩صادرنمود.
-

داکتر ويليام برايدن William Brydon

 ، Dr.کاه بحياث يگاناه شخصاى کاه

در جنگ اول افغان و انگليس زنده ماند .به شهرت رسيد.
-

الکساااندر باارنيس Burnes

 ، Alexanderسااياحى کااه کتاااب ساافر اسااياى

مرکاازى اش مشااهور شااد ،بعااد از آنکااه شاااه شااجاع را باار تخاات کاباال نشاااند ،بحيااث
معاون هيئت انگليسى ايفاى وظيفه مينمود ،و در قيام سال  ١۸۴١کشته شد.
-

کيوناااارى

 ، Cavagnariکاااه در دوران جناااگ دوم افغاااان و انگلااايس رهبااارى

نمايناادگى انگلاايس هااا را در کاباال بااه عهااده داشاات و دو ماااه بعااد در نتيجااۀ قيااامى
کشته شد.
-

ارتر کونولى Connolly

 ،Arthurمخترع اصطالح بازى بزرگ که سارش را در

بخارا بريدند.
-

الرد کرزن Curzon

 ،Lordوايسراى (نائب السالطنه) هناد بريتاانوى کاه ايالات

سارحدى شاامال مغرباى را تاساايس و منطقاۀ مااذکور را تحات ادارۀ مسااتقيم مرکااز در
آورد .

ب ا ز رگنى د و ز ۀ ا امىن و وت طئ ه اهى ا ن گلي س
-

ميجر هرالد دين Deane

171

 ،Haroldدر دوران قيام سال  ١۸٩٧قبايل سارحد آزاد

مأمور سياسى ملکنډبود و بعد از تأسيس ايالت سرحدى شمال غربى بحياث اولاين
کمشنر آن تعين شد.
-

مورتمر ديورند

Durand

 ،Mortimerسکرتر امور خارجاۀ هناد بريتاانوى کاه

مسؤليت ماذاکرات تعاين سارحد هناد بريتاانوى و افغانساتان را در  ١۸٩٣باه عهاده
داشت و اين سرحد تحميلى به نام او ياد ميشود.
-

ويليام ايلفينستن Elphinstone

 ،Williamجنارال انگليساى ايکاه قومانادۀ

قواى انگليسى در جنگ اول افغاان و انگلايس را باه عهاده داشات و درساال  ١۸۴٢م
بدست افغان ها کشته شد.
-

ليپياال گااريفين

Griffin

 ،Lepelمااأمور سياسااى ايکااه در سااال  ١۸۸٠بااراى

رسيدن به قدرت امير عبدالرحمن خان ،روى شرايط انگليس ها مذاکره نمود.
-

حوزيه هارلن Harlan

-

موهن الل

-

 ،Josiahاولين جاسوس امريکائى در افغانستان .

 ،Mohan Lalاصالً مسلمان و اسمش آغا حسن خان بود .اجدادش از خانوادۀ
راجه منى رام کشميرى و به دين اسالم مشرف شده بودند .موهن الل که اسام پادرش
ميرزا محمد شکوه بود ،حين سقوط خانوادۀ سادوزائى و عاروج بارادران وزيار فاتح
خان  ،و در دوران جنگ افغان و انگليس نقش فعاال داشاته از عااملين و جاسوساان
مهمااى کااه در پيشاارفت اسااتعمار نقااش اساسااى داشااتند ،بشاامار ميرفاات .او نااه تنهااا
بحيث منشى و ترجمان الکسندر برنيس خدمت کرد ،به او لسان فارساى را آموخات
 ،بلکه براى انگلايس هاا معلوماات مهام را جماع آورى نماوده ،باه افغاان هااى متنفاذ
رشوت ميداد تا از انگليس ها پشتيبانى کنند ،دساايس کشاتن مخاالفين انگلايس
را نيز طرح ميکرد .کتاب "زندگى امير دوست محمد خان" او مجموعۀ از چشم ديد
هايش بوده از جملۀ منابع مهم تاريخ دورۀ محمد زائى ها بشمار ميرود.

-

الرد ليااتن

Lytton

 ،Lordآن نائااب الساالطنۀ هنااد بريتااانوى بااود کااه سياساات

پاليسى تعرضى اش (فارورد پاليسى) منجر به جنگ دوم افغان و انگليس شد .
-

مکناتن Macnaghten

 ،Williamرهبر نظامى نيروهاى متجاوز انگليس در

افغانستان بوده و رهبرى هيئتى را به عهده داشت که شاه شجاع را بر اريکۀ قادرت
نشاند .او در ماه دسمبر سال  ١۸۴١م بدست وزير اکبر خان کشته شد.
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-

جان مکارتنى Macartney

 ،Johnيکى از ساروى کننادگان بريتاانوى و عضاو

تيم مأموريت مونستوارت ايلفنسټن که يک نقشۀ بسيار جالب افغانستان را تهياه
کرد.
-

چاارليس ميسان Masson

 ،Charlesکاه اسام اصالى اش جيماز لياويس باود ،و

ظاهراً از ارتش انگليس باه افغانساتان فارار کارد ،در ساال  ١۸٣٩باراى انگلايس هاا
جاسوسااى ميکاارد .او در لباااس فقياار از مناااطق زيااادى بازديااد نمااود و يااک باسااتان
شناس خوب نيز بود.
-

ويليااام مورکرافاات

Moorcroft

 ،Williamکااه بااه نااام تاااجر اسااپ هااا بااراى

انگليس ها مصروف جاسوسى بود.
-

ايلدريااد پاااتينجرEldred Pottinger

 ،کااه در مسااجد جااامع هاارات بحيااث

خصيب و مال امام ايفاى وظيفه مينمود .
-

روزکيپاال

Roos-Keppel

 ،کااه بااين سااالهاى  ١٩٠۸و  ١٩١٩کمشاانر ايالاات

سرحدى شمال غربى بود و قاموس لسان انگليسى/پشتو را نوشت.
عاملين يا ايجنت هاى مسلمان انگليس در کابل
انگلاايس هااا در اواياال راجااع بااه افغانسااتان معلومااات زيااادى نداشااتند .گرچااه راجااع بااه
افغانسااتان حکاياااتى از مسااافرين و سااياحين موجااود بااود ،امااا تااا فرسااتادن الفينسااتن
انگليس ها از آنسوى سرحد هند بريتاانوى (اټاک) معلوماات نداشاتند .باراى آنهاا جماع
آورى معلوماات اسااتخباراتى نااه تنهااا مشااکل و خطرناااک بااود ،بلکااه معلومااات مااذکور
ناقص و ناچيز نيز بود .چگونگى معلومات بيشتر به قابليت و کفايت افرادى ربط داشت
کااه بااه چهااره و لباااس تقلبااى ساافر ميکردنااد .انگلاايس هابعضااً خباار نويسااان محلااى را نيااز
استخدام مينمودند.
انگليس ها براى رفع اين مشکل کوشيدند تاا نماينادگانى را کاه در افغانساتان ساکونت
داشته باشند ،مورد استفاده قرار دهند .اما اگر از ساالهاى ( )١۸۴٢ - ١۸٣۸و (- ١۸٧۸
 )١۸۸٠ياجنااگ هاااى اول و دوم افغااان و انگلاايس کااه طااى آن انگلاايس هااا بااراى سااکونت
نمايناادگان شااان در کاباال دساات بااه تااالش هاااى ناکااام و پاار از مصاايبتى زدنااد ،بگااذريم،
انگلاايس هااا تااا سااال  ١٩٢٢م در افغانسااتان کاادام نمايناادگى ديپلوماتيااک و سياسااى
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نداشاتند ،امااا توانساته بودنااد کاه در کاباال وکاايالن ياا ايجنتااان (عااملين) مساالمان هنااد
بريتانوى را داشته باشند ،و معلومات و راپورهاى خود را توسط آنها بدست آورند ..274
از سال  ١۸۸٢تا  ١٩١٩در جملۀ وکاالى مسالمان حکومات هناد بريتاانوى باه ترتياب خاان
بهادرمحمد افضل خان ،سردار ميرزا عطاهلل خان ،ساردار محماد افضال خاان گناداپور،
محمد عزت خان منشى ،محمد اکرم خاان ،مولاوى غفاور خاان ،حاافک محماد ناواز خاان،
ملک خدابخش توانا ، ،فقير سيد افتخارالدين ،ملک طالب مهدى خان ،و حافک سيف
اهلل خان شامل بودند.
بعااد از اسااترداد اسااتقالل افغانسااتان ،بااه اساااس قاارارداد سااال  ،١٩٢١زمينااۀ مناساابات
سياسى و ديپلوماتيک و تأسيس نمايندگى ها بين افغانستان و بريتانياا فاراهم شاد ،و
تا وقات اساتقالل هندکاه انگلايس هاا ظااهراً منطقاه را تارک گفتناد ،سافراى انگلايس در
کابل سکونت داشتند .همۀ ايان سافرا ماأمورين خادمات سياساى هندوساتان بودندکاه از
طاارف وزارت خارجااه مقاارر ميشاادند .درياان ساافرا بااه ترتيااب فرانسااس هناارى همفاارى،
ريچارد مکوناچى ،ويليام فريزر -تايتلر ،فرانسيس ويلى ،او گيلاز فريادريک ساکواير
شامل بودند.
توسعۀ تدريجى دستگاه استخباراتى انگليس براى افغانستان و منطقه
گرچااه شااعبۀ اسااتخبارات در مرکزقوماناادانى ارتااش بريتانيااا در هنااد بااا آغاااز جنااگ دوم
افغااان و انگلاايس تأساايس شااده بااود و امااور آن توسااط سااه نفاار صاااحب منصااب و دو نفاار
معاونين شان به پيش برده ميشد ،اين شعبه در سال  ١۸٩٢وسعت يافته و تعداد صاحب
منصبان آن به پنج نفر و معاونين باه چهاار نفار افازايش يافات .در ساال  ١٩٠٣رتباۀ آمار ايان
شعبه به ډگر جنرال ارتقاا يافتاه و سااحۀ مساؤليت آن نياز افازايش يافات  .در دوران جناگ
جهانى اول بخش استخبارات در امريت عمليات نظامى لوى درستيز نيز تأسيس شاده و
در پنج شعبه فعاليت ميکرد که چهار شعبۀ آن مربوط به مناطق جغرافيوى ( افغانساتان،

 . 274بنظر ميرسد که اولين وکيل مسلمان انگليس ها در نتيجۀ قرارداد سال  ١۸٥٦م بين انگليس
هااا و امياار دوساات محمااد خااان توسااط پساارش سااردار غااالم حياادر خااان و جااان الرنااس John
 Lawrenceعقد شد ،باه کابال فرساتاده شاد .مطاابق ماادۀ پانجم ايان قارارداد پشااور ،باه وکيال
حکومت انگليس ها در کابل اجازۀ مخصوص داده شد .اين وکال هميشه مسالمانان هنادى بودناد
و اولين وکيل نواب فوج دار خان بود که از سال  ١۸٥٦تا اپريل  ١۸٥٩وظيفه داشت .
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روسيه ،ترکستان و سرحد شمال غربى ) بوده و شعبۀ پنجم آن به کارهاى خاص نوع سارى
اختصاص يافته بود که مأمورين آن شامل  ١٥نفر صاحب منصب و  ١٠نفر کاتاب باود .بعاد
از اسااترداد اسااتقالل افغانسااتان بااه موضااوع اسااتخبارات توجااه بيشااتر شااده ساااحه و
تشکيالت اين دستگاه بصورت منظم توسعه يافت .
اهداف انگليس ها و فعاليت هاى استخباراتى شان
اگر به پاالن هااى پيااده شادۀ انگلايس هاا در افغانساتان ،هندوساتان و کشاورهاى عرباى
بنگريم ،ديده ميشود که هدف فعاليت هاى شان بار توطئاه و دسيساه ،سابوتاژ ،نفاوذ در
محافل حاکمه  ،نصب اميران و پادشاهان دست نشانده و تبديل جغرافياى طبيعى کشور
ها متمرکز بوده است  .آنها با مهارت و هوشيارى خاص دربين دربار ،متنفاذين قاومى و
حلقات روحانى کشور ها راه يافته و بهترين حربۀ شان درين راه استفاده از پول بوده است
 .آنهاااا باااا اساااتفاده از پاااول اشاااخاص را خرياااده ياااا اساااتخدام نماااوده و از طرياااق آنهاااا باااه
اغتشاشات دامن ميزدناد ،تبليغاات منفاى ميکردناد ،و درباين محافال سالطنتى ،گاروه
هاى سياسى و مردم عام سبب ايجاد ناباورى و اختالفات ميشدند. 275

نمونه هاى از فعاليت هاى تخريبى وجاسوسى بريتانوى در افغانستان
طرح فورمول نفاق بيانداز و حکومت کن
انگليس ها باور داشتند که يک انسان يک شتر را هم خورده و بلع نموده ميتواند ،اگار
نخست آنرا قطع و پارچه پارچاه کناد .آنهاا باراى ضاعيف سااختن امپراتاورى دراناى  ،باى
ثباااتى و پارچااه پارچااه نمااودن افغانسااتان  ،نااه تنهااا در دوران حاکمياات شاااه زمااان ،شاااه
قاجارى ايران را به تجاوز بر مناطق غربى افغانستان تشويق نمودند ،بلکه پالن استفاده
از اختالفااات پسااران تيمورشاااه را تهيااه نمااوده و از بااين باارادران ساادوزائى شاااه شااجاع
درانى را براى رسيدن به مقاصاد خاود انتخااب و اساتعمال نمودناد .عاالوه بارين آنهاا از
اختالفات بين سدوزائى ها و بارکزائى ها (پسران پاينده محماد خاان) هام بهاره باردارى
کردند و چند نفرى را استخدام نمودند که تا تأسيس حکومت سپه ساالر محمد نادرخاان
و حتى بعد از آن هم مشغول خدمت بودند .

 . 275محمد ولي ( ،)١٣۸٧توطئه انگليس در سقوط دولت اعليحضرت امان اهلل خان
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استفاده از افراد ناراضى و مهم
انگلاايس هااا بااراى فشااار باار حکوماات هاااى افغانسااتان ،ودرصااورت ساارپيچى آنهااا بااراى
نصب عناصر دست نشاندۀ خود ،برادران ناراض حکمرانان افغان و اعضاى خانوادۀ شان
را نزد خود نگهميداشتند .آنها در سال  ١٩١٩هم بعاد از اعاالن پادشااهى غاازى اماان اهلل
خان سردار نصراهلل خان را به رفتن به هند بريتانوى دعوت و تشويق کردند.
تبديل نمودن سرحدات طبيعى کشور ها و کاشتن تخم اختالفات وجنگ هاى آينده
انگليس ها نه تنها با تحميل خط سرحدى ديورند کوشيدند قبايل  ،خانواده ها و برادران
پشتون افغانستان را از هم جدا کنند ،بلکه اگر باه اختالفاات  ،جنجاال هاا و جناگ هااى
کشور هاى معاصر منطقه مثل جنجال خط سرحدى بين افغانساتان و پاکساتان ،کشامير
باين هندوساتان و پاکساتان ،پاکسااتان شارقى (بنگلاه دياش امااروزى) و شاط العارب بااين
ايران و عراق بنگريم  ،ريشۀ آنرا در سياست هاى استعمارى انگليس مى يابيم .
دادن رشوه و تحايف
انگليس ها براى نفوذ در حلقات حاکم از دادن رشاوه و تحاايف بحياث ياک وسايلۀ خاوب
اسااتفاده ميکردنااد .در سااال  ١۸٠۸وقتااى مونس اتوارت ايلفنسااټن بااراى بدساات آوردن
معلومات راجع به اوضاع افغانستان يا به اصطالح انگليس ها بحيث نخساتين نماينادۀ
شان مأموريت بزرگش را آغاز کرد ،اين مأمور  ٢٩سالۀ سياسى بريتانوى باراى تحکايم
مناسبات با درباريان افغان يک کاروان شامل بار  ٦٠٠شاتر و  ١٢فيال حامال تحاايف را باا
خود براه انداخته بود .276انگلايس هاا بعاداً هام باا دادن امتياازات ماادى ،زماين وکرساى
هاى دولتى به چندين خانوادۀ ملک ،ارباب ،خان و ناواب از ايشاان اساتفاده کردناد .در
منااااطق سااارحدى آزاد نياااز انگلااايس هاااا باااا دادن معاش،ساااهميه و امتيااااز باااه ملاااک هاااا
کوشيدند تا توسط آنها مردم را از جنگ عليه انگليس بازدارند .

 ( . (2009) Loyn, David . 276اشغال دوصد سالۀ افغانستان توسط انگليس ها ،روس
ها و امريکائى ها) صفحۀ .١١
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نفاق اندازى بين گروه هاى مذهبى
يکى از شيوه هاى کهن مورد استفادۀ استعمار انگليس هم دامن زدن به آتاش اختالفاات
مذهبى بود .اين نوع پالن هاى طرح شادۀ جواسايس اساتعمار انگلايس ،بعاد از ساه صاد
سال  ،امروز نيز باين مسالمان و هنادو ،سانى و شايعه ،و غياره در منطقاه پيااده ميشاوند.
يک جاسوس انگليس به اسم همفر در کتاب خاطرات کشور هاى اساالمى اش مينويساد
که وزارت مستعمرات انگلستان ضمن فعاليات هااى ديگار باه جواسيساش وظيفاه داده
بود تا اختالفات مذهبى را دامن زده ،مسلمانان را در جهل و بى خبرى نگهداشاته ،هارج
ومرج و فساد را شاايع  ،مقاماات دولتاى را باه فسااد تشاويق ،و عاالم نماهااى مرباوط باه
وزارت مستعمرات را در لباس علماى دين

بفرستند277

.

ايجاد و تقويۀ مذهب قاديانى
عالوه بر ايجاد تفرقه و دامن زدن به اختالفاات ماذهبى،
عاادۀ زيااادى معتقااد انااد کااه انگلاايس هااا بااراى مقاصااد
استعمارى خاود گاروپ ماذهبى قادياانى را نياز ايجااد و
تقويه نمودند .بانى مذهب قاديانى يا تحريک احمديه،
ميااارزا غاااالم احماااد قادياااانى (  )١٩٠۸ - ١۸٣٥از قرياااۀ
قاديان پنجاب ميباشد .او مدعى تجدد در ماذهب باود
و ادعا داشت که بعاد از حضارت عيساى (ع) ،مسايحاى
دوم و مهااادى آخرزماااان ميباشاااد .او عقياااده داشااات کاااه
اسااتيالى دولاات انگلاايس در هنااد يااک عطيااۀ خداوناادى

 .11ميرزا غالم احمد

اساااات  .او همچنااااان جهاااااد مساااالحانۀ مساااالمين عليااااه

قاديانى

 Memoirs Of Mr. Hempher, The British Spy To The Middle East . 277يااا
اعترافات يک جاسوس انگليس ،سنديست که به يک جاسوس انگلايس در قارن  ١۸باه اسام همفار
منسوب شده است .اين جاسوس به لباس يک مسلمان در کشور هاى مصر ،عراق ،ايران ،حجاز و
ترکيه مأموريت ضعيف ساختن مرکز خالفت عثماانى را داشات  .در مقدماۀ نساخۀ انگليساى ايان
کتاب که در بمبئى بچاپ رسيده است ،ذکار شاده اسات کاه در دوران جناگ جهاانى دوم آلماانى هاا
براى افشا کردن چهرۀ اصلى امپرياليزم انگليس ،خااطرات ايان جاسايس انگلايس را بشاکل ياک
داستان سلسله وار در مجلۀ شاپيگل باه نشار ساپردند .ايان کتااب توساط مسالمانان وهاابى تقبايح
شده و تالش انگليس ها براى بى اعتبار ساختن محمد ابن عبدالوهاب دانسته شده است..
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اساااتعمار انگلااايس را تحاااريم نماااوده و گفااات کاااه جهااااد فقاااط در معناااى تبليااا .شااافاهى
ميباشد278.

فرستادن جواسيس در لباس پير ،ملنگ ،تاجر و سياح
در جملۀ اولين جاسوسان انگليس در افغانستان يکى هم ميجر ايلدرد پااتنجر (1811-
) 1843بود  .اين فرد نظاامى و ديپلوماات کاه در ساال  ١۸٣٦م باه اسام حااجي پااتنجر
تاجر به افغانستان سفر کرد ،زياد کوشيد تا براى رسيدن باه مقاصادش باا دختار يکاى از
خوانين ازدواج نمايد .او در هارات باه حياث ياک ماالى هندوساتانى فعاليات نماوده و در
مسااجد جااامع هاارات وظااايف خطيااب و مااال امااام را بااه
پيش ميبرد .وقتى شهر هرات مورد تهديد لشکر ايران
قرار گرفت چهارۀ اصالى اونياز افشاا شاده و مجبورشاد
هرات را ترک نموده فرارنمايد. 279
کرنيل الرنس يک جاسوس مشهور ديگر انگليس بود
که تحت نام پيرکرم شاه براى سرنگونى حکومت غازى
امااان اهلل خااان فعالياات داشاات  ،و کوشاايد اياان پادشاااه
مترقااى و محصاال اسااتقالل کشااور را بااه مااردم کااافر و
دشمن رسم و رواج معرفى کند.
ضااامن تاااالش انگلااايس هاااا باااراى کنتااارول افغانساااتان

 .12ميجر ايلدرد

جاسوسااااان ديگاااارى نيااااز فعالياااات داشااااتند .ويليااااام

(حاجي پاتنجر)
 . 278غبااااار ،مياااار غااااالم محمااااد ( . )١٣٦٦افغانسااااتان در مسااااير تاااااريخ  ،ص  ۴٥٩و همچنااااان
http://en.wikipedia.org/wiki/Mirza_Ghulam_Ahmad
 . 279ايلدرد پاتينجر  Eldred Pottingerدر دوران محاصرۀ هارات موفاق شاد از هارات فارار
کند .او در حملۀ اول انگليس ها بر افغانستان شرکت داشت ،بعد از کشته شادن مکنااتن در کابال
بااه رياساات نمايناادگى سياسااى انگلاايس هااا رساايد .رياساات مااذاکرات خااروج قااواى انگليسااى از
افغانستان را به عهده داشت و مسؤل شکست جنگ اول افغان و انگليس شاناخته شاد .او در ساال
 ١۸۴١حين تبليغات در کوهستان کاپيسا توسط افغان ها دستگير و به وزير اکبرخان ساپرده شاد،
اما چند ماه بعد به کمک قاواى جنارال پالاک از زنادان رهاا و از قتال عاام قاواى انگليساى در درۀ
خيبر نيز جاان ساالم بادربرد .پااتينجر ياک ساال بعاد ( )١۸۴٢در هاناگ کاناگ باه اثار تاب محرقاه
درگذشت .
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مورکرافت  William Moorcroftتحت نام تاجر اسپ هاى ترکمن فعاليت ميکارد .او باه
حيااث سااياح و تاااجر بااين سااالهاى  ١۸١٩و  ١۸٢٥در هماليااا ،پنجاااب ،کشاامير ،پشاااور،
کابل ،کندز و بخارا فعاليت داشت .ويليام مورکرافت بناا باه روايتاى در ساال  ١۸٢٥در
نزديکى هاى بلخ بمرد ،اما به گفتۀ يک مبل .عيسوى به اسم ابى حک ( ، )Abbé Huc
او در سال ١۸٢٦م به "السا" مرکز "تبت" رسيد و دوازده سال بعد هنگام بازگشت به هند
بريتانوى در راه کشته شد.
ډگروال ريچارد ستودارت  Charles Stoddartيک مأمور ديگر استخبارات نظاامى
انگلاايس بودکااه در دوران "بااازى باازرگ" در هاارات و آسااياى مرکاازى فعالياات داشاات  .او
درسال  ١۸۴٢توسط نصراهلل خان امير بخارا دستگير و در جون هماان ساال باا ياک رفياق
ديگرش به نام "ارتر کونولى"  Arthur Connollyباه جارم جاسوساى کشاته شاد" .ارتار
کونولى" نيز ضمن فعاليت هاى استخباراتى اش به منطقه سفر هاى طوالنى داشت .ايان
دو جاسوس وقتى در انگلستان به شهرت رسيدند که در سال  ١۸۴٥يک مبل .مسايحى
بناام "جوساف ولاف" ) ، Joseph Wolff (1795 - 1862کاه قابالً يهاود باود ،باراى
معلوم کردن سرنوشات شاان باه منطقاه سافر نماوده و بعاداً
خاطرات سفرش را بنشر رساند.
داکتاار پيرساايول بااارتون Lord Percival Barton280
( )١۸۴٠-١۸٠۸يااک داکتااار و جاااراح انگلااايس باااود کاااه باااا
الکساااااندر باااارنيس همساااافر بااااوده و کارشااااناس امااااور
افغانساااتان بشااامار ميرفااات  .او بعاااداً معااااون سياساااى
مکناتن شد ،در جناگ ساال  ١۸٣۸خيبار شارکت داشات ،
بعد از فرار امير دوست محمد خاان در ساال ١۸۴٠-١۸٣٩
مأمورياات پياادا کااردن معلومااات راجااع بااه او را بااه عهااده

 .13الکساندر برنس

داشت  ،زمستان را در مغاره هاى باميان سپرى نموده و در ساال  ١۸۴٠وقتاى کشاته شاد
که قواى انگليسى در درۀ پروان از قواى امير دوست محمد خان شکست خوردند.
الکساااندر باارنيس ) Captain Sir Alexander Burnes (1805 –1841کااه بااه
برنيس بخارا مشاهور اسات يکاى ديگار از باازيگران باازى بازرگ باود کاه در لبااس ساياح
فعاليت ميکرد .او در سن شانزده سالگى به عضاويت ارتاش کمپناى هناد شارقى در آماد.

 . 280قاموس بيوگرافى هندى ،ص . ٢٥٣
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اولااين مااأموريتش جمااع آورى اطالعااات راجااع بااه دريااا و درۀ سااند بااود .بعااداً بااه همراهااى
مااوهن الل از طريااق افغانسااتان و هناادوکش بااه بخااارا و پااارس ساافرهاى داشاات  .در سااال
 ١۸٣٩وقتى که شاه شجاع بر تخت کابل نصب شاد ،بارنيس نياز بحياث ايجنات سياساى
انگليس ها در کابل تعين شد تا آنکه در  ١۸۴١کشته شد .در  ١۸٦١آشکار گردياد کاه در
بعضى از راپور هاى فرستاده شدۀ سال  ١۸٣٩او تقلب صورت گرفتاه و کوشايده بودناد
تا نظريات او را به گونۀ ديگرى منعکس سازند.
قاباال يادآوريساات کااه انگلاايس هااا ضاامن فعالياات هاااى اسااتخباراتى شااان از جاسوسااان
اروپائى و امريکائى نيز کار گرفته اند  .حوزيه هاارلن ١۸٧١ -١٧٩٩( Josiah Harlan
) کااه بعااداً بنااام شااهزادۀ غااور بااه شااهرت رساايد ،شااايد اولااين جاسااوس امريکااائى در
افغانسااتان بااوده باش اد .او باادون هاايت نااوع تحصاايالت رساامى  ،در شاافاخانۀ عمااومى
کلکتااۀ هنااد مربااوط بااه کمپنااى شاارقى هنااد بحيااث جااراح
استخدام شد .نخست براى مدتى چناد در خادمت درباار
رنجيااات سنگهاااا  ،مهاراجااااى پنجااااب ،و بعاااداً هااام در
خدمت شاه فرارى افغانستان ،شاه شجاع ،قرار داشت .
او بااراى بقاادرت رساايدن دوبااارۀ شاااه شااجاع مأمورياات
هااائى بااه پشاااور و کاباال داشاات  .او در پشاااور بااا نااواب
جبااار خاااان ،باارادر اميردوسااات محمااد خاااان ،بخااااطرى
مالقات نمود که انگليس ها ميکوشيدند جبار خان را به

 .14حوزيه هارلن

طرفدارى شاه شجاع ،بحياث رقياب اميار دوسات محماد
خان استعمال کنند .حوزيه هارلن بعاداً باه پشاتيبانى اميردوسات محماد خاان ،يکجاا باا
پسر کوچک او و همراهى يک لشکر بزرگ براى سرکوبى مراد بيگ ازبيک از هندوکش
گذشت و فکر کرد که سکندر مقدونى عصر جديد ميباشد .او بعد از يک جناگ کوچاک
در سيغان ،براى مادتى در غاور مهماان محماد رفياع بياگ ،حکماران محلاى ،باود .گفتاه
ميشود کاه رفياع بياگ تعهاد کارده باود کاه اگار حوزياه باه غاور برگاردد ،خاود و پسارانش
بحيث شهزادگان غور شناخته خواهند شد .حوزيه هارلن بعداز آن به شهرت رسايد کاه "
روديااارد کيپلينااگ"  Rudyard Kiplingاز او بحيااث قهرمااان داسااتان "آن مااردى کااه
پادشاه ميشد" يادآورشد.
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استفاده ازجاسوسان هندى در لباس پير و ملنگ
از آنجائيکه انگليس هادر رابطه با عقايد دينى از احساسات افغاان هاا آگااهى داشاتند،
بااراى ساائو اسااتفاده ازياان احساسااات کوشاايدند جواساايس خااود را در لباااس روحااانيون
بفرسااتند .شاااد روان غبااار درياان رابطااه مينويسااد کااه "مسااتخدمين مساالمان انگليسااى
همينکه رودباار ساند را عباور ميکردناد ،هار ياک عناوان ماال و مولاوى و موالناا و شااه و
سااايد ميگرفتناااد ،و روى همرفتاااه پااارچم "انتاااى بااارتش" را جهااات اغفاااال ماااردم باااه شاااانه
ميکشيدند و سنگ اتحاد اسالم و آزادى خاواهى هندوساتان باه ساينه ميکوفتناد .لهاذا
اين ها در نزد مردم افغانستان و دولت هاى افغاانى باا شافقت و اعتمااد قباول ميشادند و
قسااماً جااز مااأمورين عاليرتبااه نظااامى و ملکااى افغانسااتان قاارار ميگرفتنااد ،آنگاااه بنفااع
خارجى مشغول فعاليت ميشدند." 281
از جملۀ اين روحانيون يکى هم مياا عبدالساتار شااه مشاهور باه نقااب پاوش باود ،کاه در
قندهار دسيسۀ ناکام کشاتن شااه زماان را طارح کارد ،اماا خاودش دساتگير و کشاته شاد.
روحااانى نماااى ديگاار ميااا غااالم محمااد هناادى بااود ،کااه در قناادهار سااکونت داشاات و
ميکوشيد يک دسيسۀ ديگرى علياه شااه زماان را باه انجاام رسااند .دسيساۀ ساقوط شااه
زمان به اشتراک پاينده بارکزى  ،عظيم الکوزى  ،نوراهلل بابرى  ،اسالم پوپلزى  ،حکمت
ساارکانى  ،ساالطان نااورزى  ،خضاار علياازى  ،زمااان پااوپلزى  ،جوانشااير ارسااالن  ،جعفاار
جوانشير  ،و شريف قزلباش هم در منزل او طرح شده بود.
فرستادن ايجنت هاى هندوستانى در لباس غازيان و مخالفين انگليس
با آغاز جنگ هاى آزادى بخش و ضد انگليس در مناطق قبايلى سرحد آزاد ،انگليس هاا
کوشيدند براى ناکامى اين قياام هاا ،ايجنات هايشاان را باه لبااس مباارزين آزاديخاواه باه
آنجا بفرستند .آنها بعد از جنبش خالفت ،تأسيس حکومت مؤقت هند در کابال ( )١٩١٦و
پس از آن جنبش هجرت نيز از همين شيوه استفاده نموده تعداد زياادى از جواسايس خاود
را در لبااااس مسااالمانان آزاديخاااواه و مهااااجرين  ،باااه کابااال و نقااااط ديگااار افغانساااتان
فرستادند.

 . 281غبار ،مير غالم محمد ( . )١٣٦٦افغانستان در مسير تاريخ  ،ص .۴٥٥
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ترور و کشتن رهبران آزاديخواه
مخالفين انگليس و کسانى که مانع عملى شادن پالنهااى شاان ميشادند ،ناه تنهاا هادف
تبليغات مختلف تخريبى جواسايس و دسات نشااندگان شاان قارار ميگرفتناد ،بلکاه در
پهلوى تالش هااى تارور شخصايت شاان ،بصاورت فزيکاى نياز ماورد حملاه قارار گرفتاه و
بصورت مرموز ياا آشاکارا کشاته ميشادند .طاور مثاال ماوهن الل باراى کشاتن آنعاده از
رهبران ملى و قومى ايکه باا انگلايس هاا مخالفات ميکردناد ،پاول زيااد بمصارف رسااند.
کشته شدن عبداهلل خاان اچکازى ،تاالش باراى کشاتن ميرمساجدى خاان و اماين اهلل خاان
لوگرى ،سؤ قصد بر وزير اکبرخان و مجروح شدن او در جالل آباد ،و مسموم شادن ده هاا
نفاار ديگاار را ميتااوان بحيااث نمونااه ذکاار کاارد .سلساالۀ کشااتن و ازبااين بااردن مخااالفين
انگليس ،بعد از جمع شدن دامن استعمار مساتقيم در کشاور و منطقاه نياز اداماه يافات .
که مثال هاى زندۀ آن شهادت غازى ميرزمان خان کنرى در ماه هااى اخيار حکومات غاازى
امان اهلل خان و لست طوالنى قربانيان استبداد حکومت خاندانى بعدى ميباشد.
حکمرانان طرفدار انگليس و دست نشانده هاى افغانى شان
به گفتۀ محمد ولى ،نويسندۀ کتاب توطئۀ انگليس در سقوط دولت اعليحضرت غازى
امان اهلل خان" ،مستشرقين انگليس خواص و عادات مردمان مشرق زمين را درک کرده
ميدانستند که عملى ساختن پالن هاى شان توسط يک بريتانوى ناا ممکان اسات ،ماثالً
براى مردم افغانستان حتى شاه شجاع غير قابل قبول بود ،چه ميرسيد به آنکه آن وظايف
مستقيماً توسط مکناتن يا الفنستن در منصۀ اجرا در مى آمد ،ازين سبب به تطبيق پالن
شاان توسااط خااود افغااان هااا پرداختناادو بااراى اياان کااار از دولاات مااردان تااا روحااانيون ،از
سياسيون تا دزدان و رهزنان را جمع نمودند".
انگليس ها خصوصااً باه اشخاصاى شاديداً ضارورت داشاتند کاه صااحب صاالحيت هااى
سياساى ،روحااانى و نظااامى بودنااد ،تاا بااراى رساايدن بااه مقاصاد خااود در منطقااه بااه آتااش
اختالفات و نفرت بين مردم دامن زده امنيت را خراب کنند.282

 . 282براى معلومات بيشاتر راجاع باه جواسايس انگلايس ميتوانياد باه کتااب لياد سايل Lady
) Florentia Sale (1790-1853کااه بااه نااام "شاابيخون افغااان" توسااط مياار عبدالرشاايد باايغم
ترجمه شده است ،کتااب "زنادگى اميردوسات محماد خاان" از ماوهن الل  ،کتااب "افغانساتان در
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فعاليت جاسوسان و تخريب کاران در لباس مال هاى ديوبندى
مدرسۀ ديوبند در منطقۀ ديوبند شاهر اوترپارديش  ،در يکصاد ماايلى شامال "دهلاى" در
هندوستان موقعيت دارد .در اواخر قرن  ١۸و اوايل قرن  ،١٩به شمول شيخ الهند موالناا
محمودالحسن ،عدۀ زيادى از علماى اسالمى ازين مدرسه فارغ شاده اناد .فارغاان ايان
مدرسه به نوبه در مناطق خود مدارسى را تأسيس و در پاکستان اماروزى پياروان زياادى
دارند .آنها معتقد اند که نخست مسلمانان به دين و بعد از آن به کشور شان وفاادار اناد.
دوم اينکااه مساالمانان تنهااا ساارحدات دينااى را ميشناسااند ،نااه ساارحدات ملااى را .و سااوم
اينکه براى حمايت از مسلمانان حق و وظيفۀ رفتن و جهاد در هر کشور را دارند.
مدرسۀ ديوبند گرچه يک مدرسۀ علوم دينى بود ،اما مجاهدين زياادى را تربياه کارد کاه
به اساس احکام مذهبى خواهان آزادى هند از چنگال استعمار انگليس بودناد .شااگردان
اين مدرسه نسبت شرکت فعال شان در مبارزات و فعاليت هااى سياساى  ،بحياث مبلغاين
قابل اعتماد در قلوب مردم هندوستان جاى گرفته بودند.

 .15دستگيرى يک مال با همکارانش بعد از تالش کشتن غازى امان اهلل خان
چون انگليس ها تأثيرات مدرسۀ ديوبند را در جامعۀ هند باه نفاع خاود نميديدناد ،باراى
خنثى کردن آن تعداد زيادى از عمال خود را شاامل ايان مدرساه کردناد تاا بعاد از فراغات
زير نقاب ديوبند در خدمت استعمار انگليس باشند .البته اين يک ضربۀ ساختى باود باه

مسير تاريخ" ازمير غالم محمد غبار ،کتاب "برگ هاى از تااريخ معاصار وطان ماا" از عبادالرحيم
شيون وکتب ديگر مراجعه کنيد.
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شهرت نيک مدرسۀ ديوبند .انگليس هاا در دوران سالطنت اميار حبياب اهلل خاان و غاازى
امااان اهلل خااان تعاادادى ازياان مالهاااى ديوبناادى را بااه افغانسااتان فرسااتادند .باارعالوۀ
تبليغااات عليااه دولاات امااانى ،شخصااى بااه نااام مااال عمادالاادين هندوسااتانى بااه کمااک
همکارانش در قسمت پل قرغۀ راه پغمان کوشش نمود غازى امان اهلل خان را از بين ببرد.
بعد از استرداد استقالل افغانستان فعاليت هاى جاسوسى و تخريبى انگليس هاا شادت
يافاات  .آنهااا بااا اسااتفاده از تجااارب جنااگ هاااى اول و دوم افغااان و انگلاايس ،سياساات
تخريبى شديد خود را آغاز نمودند .اين سياست استعمارى ناوين کنتارول کشاور توساط
خود افغان ها را در بر داشت  ،چون در صاورت اشاغال مساتقيم افغاان هاا دشامن خاود را
شااناخته و در مقاباال شااان راه خااود را تعااين کاارده ميتواننااد ،لااذا فرسااتادن يااا بااه قاادرت
رساندن عمال شان تحت نقاب شهروندان داخلى  ،مردم را غافل گيار نماوده و راه شاانرا
گم ميکند.
به قول شادروان غبار سياست دولت انگليس در رابطاه باا افغانساتان در مراحال مختلاف
يک هدف و ستراتيژى واحد را تعقيب نموده و آن چاه از طرياق جناگ و اشاغال نظاامى،
چااه از طريااق پاليسااى بااه اصااطالح همکااارى و کمااک "ولساالى"  ،چااه از طريااق تجزيااه و
تقسيم ،چه از طريق کنترول توسط حکومات افغانى ،مملکات را باه شاکل پارچاه پارچاه
شده و ضعيف و مجزا از جهان و متروک و منزوى نگهدارد ،اساتقالل سياساى و ارتبااط
او را با دول جهان مهدوم نمايد ،از نشر تمدن و فرهنگ جديد جلوگيرى کند ،ملات را در
نفاق و خانه جنگى نگهدارد ،دولت ها را طرف تنفار ماردم قارار داده مجباور باه توصال باه
خود نمايند ،در عين حال کشور را با تبليغات وسيع خود به صفت جهل و وحشت و دزدى
و دروغ گوئى بدنيا معرفاى کارده ،هايت ناوع فضايلت و افتخاار تااريخى بارايش نگاذارد.
مخربترين پاليساى انگلايس هاا در افغانساتان ،هماناا کنتارول کشاور بواساطۀ اماراى آن
بود .زيرا در صورت استيالى مساتقيم ،ماردم کشاور دشامن خاارجى را تشاخيص کارده و
خط سير خود را در برابر او تعين کرده ميتوانستند ،در حاليکه نفوذ دشمن در زيار نقااب
داخلى ،اين خط سير را مغشوش ميساخت و تخريبات دوامدار راه خود را در بين جامعۀ
افغانستان گشاده ميرفت .283
اگر به وضع فعلى افغانستان و موجوديت و نقش قواى نظامى انگليس در چوکات قواى
ناتو بنگريم ،مشاهده ميکنيم که با وجود تغير شيوه هاى استعمار کهن به استعمار نوين
 . 283غبار ،مير غالم محمد ( . )١٣٦٦افغانستان در مسير تاريخ  ،صفحات  ۴۴۴و ۴۴٥
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و باز باه نظام ناوين جهاانى  ،پاليساى انگلايس هاا در رابطاه باا افغانساتان تغيارى ننماوده
است .

عبدالواحد شينوارى يا مستر ويد آستراليائى يکى ازمهره هاى مهم توطئاه
هاى انگليس
يکى از پرکارترين و فعالترين مامورين استخبارات انگايس در دورۀ اماانى شخصاى باه
نام عبدالواحد شينوارى ميباشد کاه باه ناام مساتر وياد آساتراليائى معاروف اسات  .او از
جملۀ افغاان هااى سارحدى باود کاه در اواساط  ١۸۸٠باا پسار کاکاايش غناى خاان توساط
فيض محمد و تااج محماد باا شاتر هاايش باه اساتراليا بارده شاده در دشات هااى پهنااور آن
سرزمين به کار گماشته شد .وى انگليسى را خوب ياد گرفات و باا ياک خاانم اساتراليائى
ايکه قبال يک شوهر افغان داشت ازدواج نمود .وى در سال  ١۸٩٥به حيث مدير کمپناى
"بورک کيمل کيرئينگ) با منشى آن کمپنى به ناام "جياورج تاول" باراى خريادارى شاتر و
استخدام شتربانان چندين بار باه بنادرکراچى هناد بريتاانوى سافر نماود و در مادت کماى
بعااد از انااادوختن ثاااروت هنگفااات گوياااا خااود باااه خريااادارى و واردات شاااتر و اساااتخدام
شتربانان افغان پرداخت و به اسم مستر ويد استراليائى شهرت يافت .

 .16عکسى که توسط خود بيلى از جريان ساختن خط
آهن خيبر پاس گرفته شده است.
بااه اسااتناد اسااناد محرمانااه اسااتخبارات انگلاايس  ،عبدالواحااد بااار اول بعااد از اسااترداد
استقالل افغانستان خود را باه ناام يکنفار سايد باا احسااس افغاان کاه ميخواهاد تجرباه و
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ساارمايه اش را بااه خاادمت افغااان هااا وقااف نمايااد ،معرفااى و پيشاانهاد نمااود کااه امتياااز
استخراج معدن طالى قندهار و تجارت چوب کنار باه او داده شاود و باراى ايان مقصاد ده
هزار پوند طال را به قسم حاق االمتيااز پيشانهاد نماود .يادداشات محرماناۀ شاماره ()۴٣
تاريخ دوم مارچ  ١٩٢١ادارۀ استخبارات بلوچستان در پراگراف شاماره  ٢٢١خاود گازارش
ميدهد که "به يک نفر سيدى به نام مير عبدالواحد در رابطه با معدن طالى قندهار وعدۀ
مالقات داده شد".
اگرچه پيشنهاد وى جالب بود ،اما بزودى آشکار گشت که پشت پرده دست انگليس کار
ميکاارد ،و شاارکاى اصاالى او مؤسسااات انگليسااى بااوده او فقااط نماينااده آنهااا بااه شاامار
ميرفت و هدف اصالى نيزپيادا کاردن راه نفاوذ باه منااطق حسااس افغانساتان باوده اسات .
شايد تصادفى نباشد کاه در راپاور بعادى هماان اداره ،ساه هفتاه بعاد باه تااريخ  ٢٣ماارچ
 ١٩٢١در پراگااراف  ٢۸۴از دسيسااه ضااد حکااومتى در قناادهار و زناادانى شاادن يکااتن از
مولويان سرشناش قندهار اطالع داده شد.
ويکتور بايلى  Victor Bayleyسار انجينيار انگليساى ايکاه مسائوليت سااختمان خاط
اهن دره خيبار ()١
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را بعهاده داشات ،در کتااب خااطراتش تحات عناوان مااجراجوئى از

 . 284انگليس ها بعد از جنگ دوم افغان و انگليس باه اهميات ساتراتيژيک کشايدن خاط آهان از
طريق درۀ خيبر پى برده  ،بعد از ساروى و انتظاار چنادين سااله بااالخره کاار سااختمان انارا در ساال
 ١٩٠٥م از منطقۀ بين پشاور و جمرود به نام کچه گ هد آغااز کردناد .چاون بعاد از تکميال قسامت
اول اين راه اهن به امتاداد  ٣٢کيلاومتر در ساال  ١٩٠٧اوضااع باين المللاى تغيار يافات و باا انعقااد
قرارداد انگليس و روس ،افغانستان خارج از ساحۀ نفوذ روسيه قرار گرفته و انگليس ها از خطار
احتمالى پيشروى روس ها خاطر جمع شدند ،کار قسامت باقيمانادۀ ايان راه اهان نياز تعطيال شاد.
بعد از جنگ استرداد استقالل افغانستان که سياست جهانى و اوضاع منطقاه و باين المللاى ياک
بار ديگر تغير کرد ،کار پروژۀ خط آهن خيبر پااس نياز دوبااره آغااز يافات  .انجينيار ويکتاور بيلاى
درين پروژه به کمک ماامورين اساتخبارات انگلايس باا عادۀ از ملکاان اقاوام افريادى و شاينوارى
ارتباطات نزديک داشاته از حمايات شاان اساتفاده مينمودناد .ايان خاط آهان باه تااريخ چهاارم مااه
نومبر سال  ١٩٢٥افتتاح شد .که خانم انجينر بيلى رانندگى اولين قطار افتتاحيۀ خيبار پااس را باه
عهده داشت  .در رابطه با اينکه چرا خانم بيلى اين افتخاار راننادگى اولاين قطاار را بدسات آورد،
گفته ميشود که بعد از تکميل اين پاروژه باشاندگان ايجنساى خيبار از عباور قطاار آهان جلاوگيرى
ميکردند .چون مامورين انگليسى ميدانستند که پشتون ها مطابق به رساوم عنعناوى از حملاه بار
زناان خاوددارى ميکنناد ،لاذا از يان خاانم انگلايس تقاضاا نمودناد تاا راننادگى اولاين قطاار را باه
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 Adventure through Khyberازمالقاات شاگفت آورش باا ايان

عبدالواحد شينوارى سنگوخيل يا مستر ويد اساتراليائى نياز يااد آور شاده اسات  .و ايان
زمانيست که جنگجويان افريدى و شينوار با ساختمان اين خط اهان مخالفات و مقاومات
نمااوده و دو نفاار از شااينوارى هاااى ساانگوخيل بااه نااام هاااى داؤود شاااه و اردلااى صاااحب
منصبان انگليسى را در همين ساحه به قتل رسانده بودند.
ويکتور بايلى مينويسد که او شگفت آورتارين مهماانى باود کاه باا آمادنش مان را حياران
ساااخت  .يکااروز ملااک مياار اکباار خااان بااه دياادن ماان آمااده گفاات کااه ميخواهااد رفاايقش
عبدالواحد خان را به من معرفاى کناد .مان گفاتم از ديادنش خوشاحال خاواهم شاد ،و ياک
شينوارى ديگر در لباس شبيه به ملک داخل شد .من بعد از سالم معمول از او خواستم بر
چوکى بنشيند ،و از شنيدن جوابش در انگليسى مبهوت گشتم  .او به من گفت که در سان
ده سالگى با پدرش که در "کوينز لند" شتر رانى ميکرد ،به آستراليا رفته و تا اماروز در
آن جا زندگى ميکند .معلوم ميشد که او به يک شاخص ثروتمناد تباديل شاده اسات  .او از
سرمايه گذارى يک قسمت ثروتش در افغانستان صحبت نمود" .
مسااتر ويااد بااار ديگاار مقااارن فتنااه مااالى لنااگ و اغتشاااش خوساات بااه نااام ساايد نااه بلکااه
شااينوارى بااه افغانسااتان مااى آيااد .يادداشاات محرمانااۀ شااماره ( )١۸٦ادارۀ اسااتخبارات
بلوچسااتان (بااراى هفتااۀ کااه بااه تاااريخ ١٦اپرياال  ١٩٢۴خااتم ميشااود) ،گاازارش ميدهااد کااه
عبدالواحد خان شينوارى و يک نفر آستراليائى درين اواخر از قندهار وارد کوئته شدند.
آنها براى ديدن معدن طال به قندهار رفته بودند".
طااورى کااه از صاافحه  ۴٥٢کتاااب انگليسااى خااانم سااتيوارت کااه اخياارا بااه نااام "آتااش در
افغانستان" و "اور په افغانستان کې" به زبان هاى درى و پشتو هم ترجمه شده اسات ،باه
مالحظه ميرسد ،مساتر وياد ماذکور در ساال  ١٩٢٥باه آتشاه نظاامى سافارت انگلايس در
کابل نوشته بود که هنوز هم يگانه آرزوى او خدمت به مناافع دولات بريتانياا باوده و يقاين
دارد که درين راه سردار نادر خان،که سال گذشته در پاريس باا او مالقاات نماوده اسات ،
با وى کمک و همکارى خواهد نمود.

عهده گيرد .راپور ها حاکيست کاه ايان خاانم انگليساى باا گذاشاتن ماوى هااى دراز از فاصالۀ دور
شناخته ميشد که يک زن است  .قابل يادآوريست که بعد از ناکاامى اغتشااش خوسات ،انگلايس
ها  ۸کيلومتر ديگر اين خط آهن را تا منطقۀ لندى خانه در  ٣کيلومترى تاورخم تکميال و از ساوم
اپريل  ١٩٢٦مورد استفاده قرار دادند.
 ، Bayley, Victor (1988) . 285صفحات .٢۴٦ – ٢۴٥
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بعد از ختم اغتشاش خوست که مدت يکسال را در بر گرفت ،کنار و غاازى ميرزماان خاان
کنرى که در سارکوبى و حال اغتشااش خوسات از طرياق جرگاه نقاش مهماى داشات ،مرکاز
توجه انگليس ها قرار گرفتند و سعى شد تا باا نصاب کاردن هماين عبدالواحاد شاينوارى
وبهانۀ اساتفاده از چاوب هااى جانگالت کنار ،صاادرات آن باه هناد بريتاانوى و اساتخراج
سنگ هاى قيمتى،کنر به ياک پايگااه فعاليات هااى انگلايس تباديل شاود .در يادداشات
آتشۀ نظامى نمايندگى بريتانيا در کابل براى هفتۀ که به تاريخ  ٢١مى  ١٩٢٦ختم ميشود،
در ضميمۀ گزارش شماره  ٣٩مؤرا  ٢٦مى  ١٩٢٦وزيرمختار بريتانياا در کابال در رابطاه
با ايجاد نا آرامى در کنر و تالش هاى نصب کردن عبدالواحد چنين مى خوانيم که :
"الااف) .امياار [ امااان اهلل خان]خاموشااانه در جااالل آباااد بساار ميباارد .باااوجودى کااه [حالاات
صحى] وى آنقادر خاوب نيسات تاا بيارون بارود ،بااز هام باا شادت تفتايش ادارۀ محلاى را
تعقيب ميکند .. .و حاال به پشتوى روان صحبت ميکند.

 .17عبدالواحد شينوارى معروف به مستر ويددر لباس غربى
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ب) .علت ناآرامى کنر ادعاى شدت غيرالزم ادارۀ ميرزمان خان ميباشد  ...فکر ميشد که
امير ،عبدالواحدرا به عاوض ميرزماان خاان تعاين کناد ،اماا تاريخچاۀ عبدالواحاد نشاان
دهندۀ آن نيست که وى  ،حتى اگر توساط روحاانيون حمايات شاود ،باراى ماردم کنار قابال
قبااول باشااد .عبدالواحااد اگرچااه توسااط مااامورين از يااک قساامت زيااادى از ساارمايه اش
محروم گشته است ،تا هنوز به اندازۀ کافى پول دارد که چوب هاى کنر را به نفعش به کاار
اندازد .ادارۀ کنر يک سئوال بسيار حساس است و يک خطاى سياست ميتواناد باه ياک
انقالب توسط صافى هاى کنر بيانجامد که ممکان اسات مهمناد هااى محلاى نياز باه آنهاا
بپيوندند ".
شخص ديگرى که بزودى با مستر ويد همکار و همدست ميشود "،ايم .اى .حکيم" اسات
که درين وقت به نام نمائنده "انبر" تاجر آلمانى که تجارتخانه در کابال دارد ،باين کابال و
پشاااور در رفاات و آمااد ميباشااد و بااه گفتااه ساايد قاساام خااان رشااتيا اياان همااان حکاايم جااان
مشهور است که بعاد هاا باه حياث راباط و نمائناده معتماد ساپه سااالر محمادنادر خاان در
مسايل محرمانه با مقامات عاليرتبه دولت بريتانيا در هند اجاراى وظيفاه مينماود و بعاد
از پادشاااهى سااردار محماادنادر خااان مرکااز فعالياات خااود را بااه کاباال انتقااال داده تمااام
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خريدارى هاى حکومتى در انحصار او درآمد (رشتيا ،سيد قاسم ،١٣٧۸ ،صفحات -٥٦
.286)٥٧
مستر ويد پس از کشف پالن کودتاى که عليه غازى امان اهلل خان طرح شاده باود و باه ناام
توطئااه "پنيالااه" معااروف شااده اساات ،و در نتيجااه آن شاااه محمااود خااان از حکوماات اعلااى
سمت مشرقى برطرف شد ،باه حياث راباط باين مقاماات انگلايس و بارادران او در جناوب
فرانسه عرض اندام نمود .او مقارن اغتشاش شينوار دوباره فعال ميشود اين باار در مااه
عقرب سال  ١٣٠٧به کمشنر پشاور مراجعه و پيشنهاد ميکند که "نظر به رواباط نزديکاى
که با رؤساى قبايال بااغى در مشارقى و نفاوذى کاه در کابال دارد ،مصائونيت مواصاالت
حکومت بريتانيا را با سفارت شاان در کابال تاامين و هام حفاظات سافارت بريتانياا را در
کاباال توسااط افااراد قبااايلى بااه عهااده ميگياارد" اسااناد محرمانااه انگلاايس ميرساااند کااه
حکومت هند بريتانوى بعد از مشوره با همفريز سفير انگليس در کابل ،با فرستادن او به
کابل مخالفت ورزيده اما به کمشنر پشاور اجازه داده ميشود تاا در مقابال پرداخات پاول
از او در اجراى خدمات الزم ديگر استفاده کنند.
ماموريت خطير ديگر مستر ويد در آخرين روز هاى سلطنت غازى امان اهلل خان نجات دو
نفر از پيلوتان يک طياره انگليسى بود که در جگدلک در نزديکى کمپ قواى والى على
احمد خان به زمين نشسته بود .مستر ويد آنها را باه ساالمت باه سارخرود باه خاناه يکاى از
روحانيون معروف رساند تا آنکه بعدا توسط يک طياره ديگرى که از "رساالپور" ايالات
سرحدى شمال غربى پرواز نماوده باود آنهاا را از سارخرود باه پشااور انتقاال دادناد ( باراى
معلومات بيشتر درين رابطه به کتاب بالها بر فراز کابل مراجعه کنيد).
يکى از کار هاى ديگر مستر ويد درين هنگام تهيه اعالميۀ هجاده فقاره اى معاروف علياه
غازى امان اهلل خان بود که توسط او در مطبعه "اقبال پريس" پشاور طبع و در باين قبايال
توزيع گرديد .بعيد نيست که واحد شينوارى در چاپ و توزياع عکاس هااى مونتااژ شادۀ
ملکه ثريادر بين قبايل هم نقش مهم داشته باشد.
هنگامى که غازى امان اهلل خان در جنوب غزنى براى بدست آوردن دوبارۀ سلطنت مباارزه
ميکرد و سپه ساالر محمد نادر خان از فرانسه برگشته بود واحد شينوارى به امپراتورى

 . 286رشتيا ،سيد قاسم (" .)١٣٧۸تاريخ سکوت ميشکند :نادر چگونه باه پادشااهى رسايد؟" (باا
نام مستعار سيدال يوسفزى) ،چاپ مرکز نشراتى ميوند ،سبا کتابخانه.
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بريتانيا از طريق معاون نمايندۀ سياسى خيبار نوشات کاه « :من از شما تقاضا ميکنم...که اگر
در بارۀ بهترين طريقۀ خالص شدن از پادشاه کابل به ما مشوره بدهيد...قوم خود من و همچناان
مردم خوگيانى ،سرخرود ،و لغمان همه درين رابطه بمن وعدۀ همکارى داده اند ،و اگار شاما
ميخواهيد به کابل حمله کنيد ،من با شما خواهم بود و تعهد ميسپارم تا هرجائيکه خواسته باشايد،
شما را ببرم .هيچ کسى سد راه شما نخواهد شد...من خطى را ...گرفته ام که در رابطه با موضوع
انتخاب شاه مسلمان از ما طالب همکارى شده است.من درين رابطه تا گرفتن مشورۀ شما به ايان
نامه جواب نميدهم ،چون وقتى شخصى انتخاب شد ،بعد از آن تطبيق خواست ما مشکل خواهاد

بود».287
عبدالواحااد شااينوارى يااا مسااتر ويااد بعااد از انجااام شااايد آخاارين ماااموريتش در دوران
زمامدارى محمد نادرشاه از افغانستان نا پديد ميشاود .باه گفتاه کريساتين ساتيوينس،
يک نويسنده آستراليائى مستر ويد در سال  ١٩٢۸در انگلستان زندگى ميکرد.
عمليات کوفته يکى از نيرنگهای جالب استخبارات انگليس
بادرنظرداشت سابقۀ طوالنى مداخالت استعمار انگلايس در منطقاه و کشاور عزياز ماان
(افغانسااتان) شااايد داسااتانهاى زياااد و بعضااا باااورنکردنى از نيرنااگ هااا و فريااب هاااى
دسااتگاه اسااتخباراتى انگلاايس شاانيده و خوانااده باشايد  .بااراى آشاانائى بيشااتر بااا نحااوۀ
عمليات حيله گرانۀ اين دستگاه هاى استخبارات انگليس ،توجه شما رابه يک نمونۀ از
ايان نااوع عمليااات کااه بنااام عمليااات کوفتااه (گوشاات کوبيااده) شااهرت يافتااه اساات ،جلااب
ميکاانم .اياان عمليااات در دوران جنااگ جهااانى دوم (سااال  ١٩۴٣ماايالدى) بااا اسااتفاده از
جسد يک مرد و اسناد ساختگى براى فريب دادن قواى آلمان انجام يافته است .
هدف اصلى عمليات کوفته ،در پهلاوى عملياات متشاابه ديگار باازى دادن و غاافلگير
نمااودن دشاامن شااان آلمااان بااود .آنهااا قوماناادانى عااالى قااواى آلمااان را از طريااق (صااحنه
سازى) گويا دستيابى تصادفى به اسناد بسيار محرمانه فريب داده ،متقاعد ساختند که
باه عاوض هادف اصالى کاه جزيارۀ "سيسالى" باشاد ،هادف عمادۀ حملاۀ متحادين يونااان و
بالقان ميباشد .

 . 287اسااناد محرمانااۀ آرشاايف هنااد بريتااانوى ،بااه حوالااۀ ريااه تااالى (آتااش در افغانسااتان ) چاااپ
انگليسى صفحۀ .٥٥۸
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براى رسيدن به اين هدف ،مامورين استخبارات انگليس جسدى را انتخاب کردند که در
اصل مربوط مردى  34ساله که بتازگى در اثر خوردن زهر موش خود کُشى کرده بود ،اين
جساد مربااوط کااارگر گمناامى بااود کااه از شافاخانه اى "ساانت استيفن"بدساات آورده شااد،
مامورين استخبارات اين جسد را ،لباس نظامى پوشانده ،با دستبند ياک بکاس دساتى
حاوى پالنهاى نظامى را بدستش بسته،و براى اغفال بيشتر دشمن باراى او ساند تقلباى
بنام "وليام مارتين"تولى مشر قواى بحرى ساختند و اشياى مختلف مانند پاول ساگرت
 ،کُناده هاااى تکاات تياااتر و حتااى نامااه هاااى شخصاى را نيااز بااا جسااد يکجااا نمودنااد ماننااد
مکتاوب درخواسات حال و فصال ياک چاک  79. 19پونادى از باناک "لاوديس" ,فوتااوى
نامزدش  ،نامه پدرش به خانواده اى نامزدش در رابطه تعين تاريخ مراسم عروسى و حتى
سند رسيد انگشتر نامزدى .
مااامورين کااار کشااته اى اسااتخبارات انگلاايس جسااد عوضااى را در ساااحل هسااپانيا رهااا
نمودند .اين نيرنگ مؤفقانه ،که در آرشيف ملى انگلستان به ثبت رسيده ،در نظر داشات
آلمانى ها را متقاعاد ساازد کاه جساد يافات شاده در سااحل مرباوط باه يکاى از مساافرين
طيااارۀ نظااامى ايساات کااه در نزديکااى ساااحل هسااپانيه سااقوط نمااوده اساات  . .در عاادم
موجودياات معاينااات طااب عاادلى (کالبااد شااکافى) ،کااه ماننااد "روماان کاتوليااک هااا"
هسپانوي ها هم آنرا خوش نداشتند ،مرگ اين شخص ظاهراَ به مردن در اثر سقوط طيااره
در بحرشباهت داشت .
بااراى جلااوگيرى از فرسااودگى ،جسااد را در بااين کنااده هاااى يااخ در بکسااى گذاشااتند کااه
قسمت زياد اکسيجن آن کشيده شده بود .بکاس را بعاد از آن در زيردرياايى قاواى بحارى
انگليس به نام اسارافيل ) (MHS Seraphقارار دادناد ،وباراى مخفاى نگهداشاتن راز
موجودياات جسااد در بااين زيردريااايى ،بااه آن برچسااب "احتياااط  -محمولااۀ خاااص سااامان
آالت بصرى" زده شد.
جسد تورن مارتين تقلبى را از زيردريايى به تاريخ  ٣٠اپريل  ١٩۴٣به فاصلۀ يک ميال از
ساحل هسپانيه رها نمودند .کپتان زيردريايى اسرافيل جريان عملياات را باه لنادن چناين
گزارش داد:
"جعبه ساعت  ۴و  ١٥صبح باز شاده و جساد از آن کشايده شاد .باا باازنمودن کمپال ،جساد
مورد معاينه قرارگرفت  .بکس دستى بصورت محفوظ وصل بود .روى جساد رناگ تيارۀ
قهوه اى مايل به زرد داشته و نصف تحتانى آن ،از چشم ها به پائين ،با پوپنک پوشانده
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شده بود...جسد باه سااعت  ۴و  ٣٠صابح باه زاوياۀ  ١۴۸درجاه و فاصالۀ  ١،٣ميال از سااحل
بروى آب گذاشته شده و اهسته بطرف ساحل رانده شد .که پيت خوردگى آب و فشار زياد
عقب کشتى هم به آن کمک نمود .قايق رابرى منفجار شاده اى هام ،باه فاصالۀ نايم ميال در
شرق اين موقعيت ،بصورت سرچپه بروى آب قرارداده شد".

 .18کارت هويت تورن مارتين ،عکس نامزدش و لست اشيايى جيب يونيفورمش

براى اينکه به اين فريبکارى اعتبار بيشتر داده شود ،خبر کشاته شادن تاورن ماارتين ،باه
تعقيب سقوط طياره ،در نشريۀ " تايمز" نيز پخش گرديد .از بخت خوب اسم اين شاخص
در لساات کسااانى هاام بااه نشاار رساايد کااه بصااورت عمااومى در اثاار تصااادم کشااته شااده انااد.
ساارانجام جسااد در ساااحل کشااف شااده و بااه ماارده خانااۀ محلااى انتقااال داده شااد ،جااايى کااه
دکتور مؤظف علت مرگ را اختناق توسط غرق شدن در آب ،تصديق نمود .جسد بعاد از
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برداشتن بکس دستى و اشياى شخصى در ظهر دوم ماه مى در قبرستان کاتوليک ها باه
خاک سپرده شد .طوريکاه پيشابينى ميشاد ،از حادثاه باه اساتخبارات آلماان اطاالع داده
شده و از تمام اسناد ،قبل ازينکه به آتشۀ بحارى انگلساتان در "مادرياد" ساپرده شاوند،
کاااپى گرفتااه شااد .از شاانيدن ارتباطااات مخااابراتى فهميااده شااد کااه قوماناادانى عااالى در
برلين ،اسناد ساختگى را بدست آورده و به حقيقت آن معتقد شده اند  .راپور ايان حادثاه
شخصا باه عااليترين افسار نياروى درياايى آلماان" ،درياسااالر دونتاز" ،فرساتاده شاده و
چنااين نتيجااه گياارى شااد کااه در اصااليت اسااناد هيچگونااه شااکى وجااود نداشااته ،و اينکااه
دشمن از کشف آن اطالعى نداشته و احتمال حملۀ قبل از وقت بعيد بنظار ميرساد .ياک
تلگاارام عاجاال مختصاار بااه "چرچاال" کااه از اياااالت متحاادۀ امريکااا بازديااد مينمااود ،بااا
چندکلمۀ مختصر مخابره گرديد "کوفته کامال بلعيده شد"

 .19مکتوب وزارت حربيۀ انگلستان که در عمليات کوفته در جيب جسد
تورن مارتين تقلبى گذاشته شده بود.
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سرانجام وقتاى قاواى متحادين در جزيارۀ سيسالى پيااده شادندتنها باا دو واحاد مختصار
قواى آلمانى روبروگشتند .درحاالى کاه قاواى الماان در بالقاان تجماع کارده و منتظار دفاع
حمله اى که هيچگاه قرار عملاى شادن نداشات ماندناد  ،و آلمانهاا باراى اساتحکام جزيارۀ
"سيسلى" نظر به هماين نيرناگ کاه گفتاه آماد هيچگوناه آمااده گاى نگرفتناد و در نتيجاه
جنگ جزيره "سيسلى"به شکست آلمانها و موفقيت رايگان متحدين انجاميد.
بعد از ختم جنگ وقتى داستان عمليات کوفته (گوشت کوبيده) بر مال گشت فلمسازان
در سال  1955از روى همين عملياات اساتخباراتى فلماى سااختند و ناامش را گذاشاتند
"´مردى که هرگز وجود نداشت ".
منابع :



پنهانکارى ها،جواسيس و منابع جاسوسى انگلستان  ،اثر سټيفن ټويگ ،ايدوارد
همپشير و گراهام مکلين از ارشيف ملي حکومت انگلستان  .چاپ اول سال .٢٠٠۸



سايت انترنيتى ويکيپيدياى لسان انگليسى

فصل ششم
حمايت دولت امانى از قبايل سرحد و مبارزات آزاديخواهان هند

" برادران دلير ،شجاع  ،با شهامت و با غرور سرحدى من!
جد و جهد هاى شجاعانه يى که شما در مبارزه با دشامن ديان و کشاور خاود کارده
ايد ،هنوز در خاطره ام زنده اناد .ساوگند و عهاد و پيماان شاما باراى حفاک آبارو و
ننااگ تااان و عاازت کشااورتان کااه شااما آناارا بااه بهاااى زنااد گااى خااود نجااات داديااد،
تحسين مرا بر مى انگيزند .دليل اصلى منازعه بين مان و جاناب ديگار(انگليس)
حل مسألۀ سرحدات باوده اسات  .بعاد ازمادت هااى طاوالنى ،ماا صالح ماؤقتى را
بااراى سااه سااال عقااد نمااوديم  .آن هاام بااه طااورى کااه جانااب مقاباال نااا گزياار گرديااد
باالدستى مرا بپذيرد .من صاف و پوست کنده وواضح باراى جاناب مقابال روشان
ساااختم کااه مردمااان ساااکن در مناااطق ساارحدى ،خويشاااوندان همخااون ماان انااد و
نبايد آنان را با هيت وسيله يى از من جدا کنند و تاا زمانيکاه آنهاا از رفتاار جاناب
مقابل رضايت نداشته باشند ،صلح قابل تصور نخواهد بود".
پيام اعليحضرت امان اهلل خان
به قبايل سرحدى

196

بازرگنى دوزۀ اامىن و وتطئه اهى انگليس

قبايل سرحد بعد از جنگ استقالل
آغاااز جنااگ اسااتقالل و اقاادامات جنگااى در ساارحدات زمينااۀ قيااام تااازۀ ضااد انگليسااى
قبايل سرحدى را بوجاود آورد .فريازر-يتلار ،سفيرساابق انگلايس در کابال ،در خااطرات
خود اوضاع سرحدات را ارزياابى نماوده مينويساد کاه " پاس از آغااز جناگ ساوم افغاان،
کنترول بريتانيا بر مناطق سرحدى ناپدياد» گردياد .288الرد چلمسافورد ،نائاب السالطنه
هند ،بى درنگ دست به اقدامات رزمى در سرحدات زد .او به روز کيپل ،کميشنر عالى
ايالت سرحدى شمال غربى فرمان داد کاه باراى جلاوگيرى از شاورش قبايال از پخاش پاول
صرفه نکنيد.
چون بر اساس قرار داد صالحى کاه باه تااريخ هشاتم اگسات  ١٩١٩در راولپنادى عقاد شاده
بود ،سرزمين هاى قبايل پشتون سرحد آزاد در هند بريتانوى ماناد ،لاذا مباارزه آنهاا هام
ادامه يافت  .اينبار عمده ترين مرکز قيام وزيرستان بود .وزيرى ها و مسعودها باا تکياه
به کمک افغانهاپيوسته بر سپاهيان انگليسى يورش مى بردند .نيروهاى متحد آن ها که
شمار شان به پنجاه و پنج هزار ( )٥٥٠٠٠ميرسيد ،تا ماه نومبر  ١٩١٩بيش از دوصد ()٢٠٠
نفر از قواى بريتانوى را کشته و دوصد نفر ديگر را مجروح کردند.
قااواى انگليسااى بااراى پايااان دادن هميشااگى بااه اسااتقالل اقااوام وزياار و مسااعود و ادغااام
قبايل آزاد در ترکيب حوزه هاى ادارى خود با يک نيروى شصت ودوهزار ( )٦٢٠٠٠نفرى با
پشتيبانى  ٥٢فروند طيارۀ جنگى به تاريخ  ١٧نومبر آغاز به تهاجم نمودند .مگر مقاومت
سرسختانه قبايل وزيرستان انگليس ها را وادار ساخت از اين طرح ها صرف نظر نمايناد.
وضعيت سپاهيان بريتانوى بسيار پيچيده و خطرناک بود .آنها پشت جبهه نداشتند و از
هر سو روز و شب مورد شبيخون قرار مى گرفتناد .تنهاا طاى ساال ١٩٢٠بايش از  ٦١١حملاۀ
مسلحانه بر واحد هاى انگليسى انجاام يافات  .اکثاراً لشاکرهاى وزيار و مساعود ضاربات
شاااانرا بااار دشااامن از خااااک افغانساااتان وارد ماااى کردناااد و ساااپس باااه سااارعت پشااات سااار
جنگجويان غير منظم قبيلوى افغان پنهان مى شدند.
جناگ سااوم افغااان و انگلاايس وقياام هاااى قباياال ساارحد آزاد پاليساى الرد کاارزن مبنااى باار
حفاک ساارحدات هنااد بريتااانوى بااه کمااک مليشاايا يااا شاابه نظاميااان قبااايلى را بااا شکساات
مواجه ساخت  .تنهاا مصاارف اقادامات ساالهاى  ١٩١٩تاا  ١٩٢١انگلياس هاا علياه قبايال

 Fraser- Tytler W.K. (1975) .288ص .١٩١

ب ا ز رگنى د و ز ۀ ا امىن و وت طئ ه اهى ا ن گلي س

197

وزير و مسعود براى خزانه انگليس باه  ١١٠ميلياون روپياه ميرسايد و دريان هنگاام اردوى
آنها دوهزار ( )٢٠٠٠نفر کشته و زخمى دادند.

حمايت دولت امانى از حقوق قبايل سرحد آزاد
بعد از عقد قرارداد صلح کاه باه نفاع دولات انگلايس تماام شاد ،يعناى از جملاۀ ساه شارط
آزادى افغانستان ،محافظۀ حقوق قبايل سرحد ،و گرفتن غرامت جنگى ،تنهاا شارط اول
آن توسااط انگلاايس هااا قبااول شااد ،مبااارزين ساارحد جنگهاااى گااوريالئى را ادامااه دادنااد.
افغانستان به پناه گاه آنها تبديل شاد .دولات افغانساتان از آنهاا حمايات کارد ،و باا تماام
مردم سرحد عاليق جدى خود را حفک نمود.289
دور دوم مذاکرات افغان و انگليس ( ١٧اپريل تا  ٢۴جون  )١٩٢٠به رهبرى محماود طارزى
290و هنرى دابس در ميسورى (منصورى) دائر شد .درين مذاکرات هم روى موضوعات
مربوط به قبايل سرحدى و قايم سااختن رواباط سياساى باين دو کشاور صاحبت شاد ،اماا
طرفين به موافقت نهائى نرسيدند .در راپور هنرى داباس از جرياان ماذاکرات آماده اسات
که "در روز اول اجالس به تااريخ  ١٧اپريال  ،١٩٢٠محمود طرزى خواهان وضااحت پاليساى
انگليس ها در رابطه با مسئلۀ اقوام سرحد بحيث دومين مسئلۀ مهم مذاکرات شاد .و بعاد از آن
جنرال غالم محمد ،يکى از اعضاى هيئت ،ما را متهم ساخت که از آن شرط على احماد خاان در
کنفرانس راولپندى چشم پوشى کرده ايم که در آن گفته شده بود که در دوران صلح آزمايشاى

شش ماهه تالش حمله بر اقوام سرحدى صورت نخواهد گرفت".291
دور سااوم مااذاکرات کااه بعااد از رساايدن هيئاات نمايناادگى انگليسااى تحاات رهباارى هناارى
دابس ( ١٠جنورى  )١٩٢١در کابل آغاز شد باالخره در اواخر سال به تاريخ  ٢٢نومبر  ١٩٢١به
امضاى معاهدۀ انجاميد که استقالل داخلى و خارجى افغانساتان را تضامين و زميناه را

 . 289غبار ،مير غالم محمد ( ،)١٣٦٦صفحات  ٧۸۴و .٧۸٥
 . 290اعضاى هيئت افغانى عباارت بودناد از عبادالهادى خاان داوى (نائاب رئايس هيئات) ،غاالم
محمد خان وزير تجارت ،ديوان نرنجنداس ،پير محمد خان تره خيلى ،غاالم صاديق خاان چرخاى و
هيئت تحريريه شامل ميرزا غالم معروف خان محاسب وزارت خارجه ،ميرزا بازمحمد خان منشاى
وزارت خارجه و ميرزا محمد نعيم خان منشى وزارت تجارت.
 . 291تلگرام شاماره  ٦ماؤرا  ٢٠اپريال  ١٩٢٠هنارى داباس باه وزيار اماور خارجاه باراى حکومات هناد
بريتانوى.
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براى تبادلۀ نمايندگان سياسى بين کابل و لندن مساعد سااخت  .اما اين معاهده مشاکالت
سرحدات آزاد را حل نکرد .تنها درمکتوب رسمى ضميمۀ معاهده ،هنرى دابس راجع به مصئونيت
سرحدات عنوانى وزير خارجه،محمود بيگ خان طرزى ،نوشت که "چون احوال اقوام سارحدى
هردودولتين ،سبب انديشۀ دولت عليه افغانستان است ،دوساتدار آن مشافق مهرباان را مطلاع
ميداريم که دولت برتانيه خياالت نيک نيتى به تمام اقوام سرحد دارد ،و بهر طريق نيات دارد کاه
رفتار مروتانه با ايشان ميکند ،مشروط برينکه از چپاول ها برخالف اتباع برتانيه دست بردار شوند.

اميد است که اين مکتوب باعث تسلى و اطمينان خاطر آن مشفق مهربان باشد."292
سنزل نويد 293مينويسد کاه "بعاد از جناگ اساتقالل ،موضاوع وحادت دوبااره پشاتونها
يک امر مهم سياسى در سطح دولتى شد .امان اهلل خاان کاه شاجاعت خاويش را باه صافت
ماارد عماال (خصوصاايتى کااه پشااتونها بساايار بااه آن ارج مااى نهادنااد) ثاباات ساااخته بااود،
حمايت روحانيون و قبايل قدرتمند واليت مشرقى را بدست آورد.
سنزل نويد مى افزايد که "معلوم است که رژيم نميتوانست موضوع توحيد مجدد قبايال را بادون
براه انداختن جنگ ديگری با انگليسها تصفيه کند .يگانه راه اين بود که شورشهای ضد انگلايس را
در منطقه به صورت پنهانى با تقويت روحى و کمک های مالى تشويق نموده قياام پشاتونها را باه
حرکت وسيعتری ،يعنى همبستگى اسالمى يا پان اسالميزم ،مربوط سازد.

غازى امان اهلل خان بعد از عقد قرارداد با انگليس هاپيام ذيل را عنوانى قبايال سارحدى
فرستاد:
" برادران دلير ،شجاع  ،با شهامت و با غرور سرحدى من!
جد و جهد هاى شجاعانه يى که شما در مبارزه با دشمن دين و کشور خود کرده ايد ،هنوز
در خااطره ام زنااده انااد .ساوگند و عهااد و پيمااان شاما بااراى حفااک آبارو و ننااگ تااان و عاازت
کشورتان که شما آنرا به بهاى زناد گاى خاود نجاات دادياد ،تحساين مارا بار ماى انگيزناد.
دليل اصلى منازعه بين من و جانب ديگر(انگليس) حل مسألۀ سرحدات بوده است .
بعد ازمدت هاى طوالنى ،ما صلح مؤقتى را براى سه سال عقد نموديم .آن هم به طورى که
جانب مقابل نا گزير گرديد باالدستى مرا بپذيرد .من صااف و پوسات کناده وواضاح باراى
جانب مقابل روشن ساختم که مردماان سااکن در منااطق سارحدى ،خويشااوندان همخاون

 . 292مکتوب مؤرا  ٢٢نومبر  ١٩٢١عيسوى مطابق  ٣٠عقرب  ١٢٠٠شمسى .
 . 293نويد ،سنزل /ترجمه مجددي ،نعيم ( ،)١٣۸۸ص.٧٣
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من اند و نبايد آنان را با هيت وسيله يى از من جدا کنند و تا زمانيکاه آنهاا از رفتاار جاناب
مقابل رضايت نداشته باشاند ،صالح قابال تصاور نخواهاد باود .در طاول ساه ساال آيناده،
دشمن ما بايد ثابت کند که آيا ميخواهد به طور جدى و صادقانه باا مان در صالح زناد گاى
کند يا نه ؟ اگر دشمن به قول خود وفادار بماند و صادقانه مطالبات مرا انجام دهد ،صلح
پايدار خواهد بود .در غير اين صورت ،ما دو باره جرگه يى را براى اتخاذ تصميم در بااره
اقدامات بعدى خود بر گزار خواهيم کرد.
بنابر اين  ،مان از شاما خاواهش ميکانم در طاول ايان ساه ساال ،رواباط مساالمت آميازى باا
دشمن داشته باشيد و مناسبات تان با يک ديگر در ميان خاود تاا ن باياد مانناد بارادر دو
ستانه باشد .از بارگاه پروردگار رفاه و سعادت شما را استدعا دارم  .آرزومندى ،مقصاد
و وظيفه من اين است که براى بهبود شرايط زناد گاى تاان بکوشام  .برافراشاته بااد درفاش
...افغانستان ! اعليحضرت امان اهلل خان". 294
شادروان غباار مينويساد «بعد از آنکه معاهدۀ کابل بين افغانستان و انگليس امضاﺀ شدو اوضاع
به حال عادى برگشت ،مجدداً سياست اصلى افغانستان و مردم آزادى خاواه سارحدات آزاد باا
سياست استعمارى انگليس باالى مسئلۀ سرحدات آزاد در تصادم آمد و اين مصادمه ساالها طاول
کشيد تا دولت امانيه در افغانستان  ،و بعد ها سيادت دولت انگليس در هندوساتان پاياان يافات،
معهذا قضيۀ سرحدات آزاد حل نشد و کشمکش تازه با "وارث" انگليس "دولات پاکساتان" آغااز
يافت و هنوز دوام دارد و بدون ترديد تا نفوذ خارجى درين منطقه معدوم نگردد ،اين نقاضات و
مبارزه دوام خواهد کرد»295.

غبار عالوه ميکند که "مطبوعاات کشاور نياز باه ياک مباارزۀ قلماى دسات زده و از آزادى
سرحدات آزاد دفاع مينمود.
غازى امان اهلل خان در ساال  ١٩٢٣هام از سارحدات شارقى کشاور بازدياد نماود و در جاالل
آباد جرگۀ بزرگى به شمول نمايندگان سرحدات آزادتشکيل و قضيۀ سرحد را مطرح کرد،
و هام از دادن کماک ماادى دريا .ناه نمااود .مباارزات سارحد شادت يافات ،و احتجااج هاااى
انگليسى به ادرس افغانستان شروع شدند.

 . 294تيخانف ،داکتر يورى  -ترجمۀ عزيز آرانفر ( ،)٢٠١٠ضميمۀ اول ،سند شماره يک.
 . 295غبار ،مير غالم محمد ( ،)١٣٦٦ص . ٧۸۴
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جرگۀ بزرگ تاريخى هدۀ جالل آباد
اين اولين گردهمآئى بزرگ تااريخى ،کاه بناام جرگاه تااريخى اتحااد مشارقى نياز نامياده
شده است ،بعد از استرداد استقالل افغانستان در دهم ماه دلاو ساال  ١٢٩۸مطاابق باا ٣١
جنورى  ١٩٢٠در زيارت مالى غازى نجم الدين آخندزاده ،واقع منطقه تاريخى هډۀ جاالل
آباااد ،بااه اماار غااازى امااان اهلل خااان ،اهتمااام و همکااارى غااازى ميرزمانخااان کناارى تحاات
رياست سپه ساالر محمد نادر خان دائر شد .درين جرگۀ بزرگ حدود پنج هزار ( )٥٠٠٠تان
از بزرگاان قااومى و رياش ساافيدان هااردو طارف ساارحد ،علمااا ،ساادات  ،مشااايخ و اهااالى
مناااطق لغمااان ،ننگرهااار و کنرهااا شاارکت ورزيدنااد .هاادف اياان جرگااه تحکاايم اتحاااد و
همبستگى بين قبايل هاردو طارف سارحد ،دفااع از اساتقالل ،آزادى ،تماميات ارضاى و
آبادى کشاور باوده و در آن باه انگلايس هاا اخطاار داده شاد تاا از مداخلاه در اماور داخلاى
افغانستان و تحريکات مخربانه در سرحدات کشور ابا ورزد ،ورنه يکبار ديگار باا خشام
و مقاومت اقوام و قبايل دلير افغان روبرو خواهد شد.
راپور شماره هفتم شعبۀ استخبارات ايالت سارحدى شامال غرباى در رابطاه باا ايان جرگاه
حاکيست که ملک ميرزمان خان کنرى پيغاام هااى باه ساران قاومى بااجور و ديار فرساتاده
وخودش با ملک محمد امين مهمند ،نمايندۀ چارمنگ زړور خان و ياک جرگاۀ از بااجور
بطرف جالل آباد حرکت نموده است ...گرچه هدف اين جرگه با اقوام سرحد روشن نيست،
امااا محتاطانااه تنهااا در رابطااه بااا فوايااد وحاادت مساالمين و روابااط برادرانااۀ کااه باعااث
همبستگى اقوام با افغانستان ميشود ،صحبت ميشود.
يااک راپااور بعاادى اسااتخبارات انگلاايس از نشاار اولااين شاامارۀ جرياادۀ اتحاااد مشاارقى در
جالل آباد اطالع داده ،و به نقل از آن خالصۀ راپور جرياان جرگاۀ هاډه را کاه در آن درفاش
هاى به اقوام ننگرهارى و سرحدى داده شاد ،گازارش داده  ،فيصاله هااى جرگاه را چناين
خالصه ميکند:
 .1اقوام سرحد با افغانهاا داراى ناژاد ،ديان و عنعناات واحاد باوده ،هايت دليلاى وجاود
ندارد که تحت کنترول بيگانگان باشند.
 .2اگر قلب و يا کدام عضو خالفت جراحت بردارد ،ما نميتوانيم از اقاداماتى کاه باراى
ما الزم است  ،خود دارى کنيم .
 .3پارس بايد آزاد و مستقل باشد و هيت دولت خارجى نبايد در امور آن طورى مداخلاه
نمايد که باثبات آن مغايرت داشته باشد.
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 .4با هند عاليق تجارتى و سياسى زيادى موجود اسات کاه حااال باياد آنارا حال و فصال
نمائيم .
براى رسيدن به تمام اين اهداف ،ايجاد يک جبهۀ مشترک تماام افغانهاا اهميات اساساى
دارد .تمام شرکت کننادگان ايان جرگاه تعهاد ساپردند کاه حاضاراند جانهايشاان را در راه
وطن فدا کنند ،و در راه حفک درفش هاى وحدت ملى خواهند کوشيد.
تأسيس و نشر جريدۀ اتحاد مشرقى
جريدۀ اتحاد مشرقى در مااه ماارچ  / ١٩٢٠حاوت  ١٢٩۸تأسايس و تاا ساال ١٩٢٥م ١٣٠۴ /
شمسى براى شاش ساال در مطبعاۀ جاالل آبااد ،مرکاز واليات مشارقى هفتاۀ دو روز باه روز
هاى شنبه و چهارشنبه به تيراژ  ١٠٠٠ - ٥٠٠شماره نشرات داشت  .صاحب امتياز اين جريده
که مقارن با جرگۀ بزرگ هده تأسيس شده بود ،رئيس تنظيميۀ مشرقى بود.296
هدف نشرات جريدۀ اتحاد مشرقى ،مطابق باه تصااميم جرگاۀ بازرگ هاډه ،ايجااد وحادت
قبايل سرحد ،باه شامول قبايال آنطارف خاط تحميلاى ديورناد باود .محتاوى ايان جرياده را
ترجمۀ پشتوى مطالب "امان افغان" ،اخبار داخلى و خارجى ،مقاالت و اشاعار دلچساپ
تشکيل ميداد  .به گفتۀ ظفر حسان ايباک کاه باراى مادتى باا ايان جرياده همکاارى داشاته
است "بخش خبر هاى خارجى اکثراً باه اوضااع هندوساتان و شاورش هااى ماردم و نهضات
ملى ايکه در ترکيه بعد از جنگ اول جهانى سر بر آورده بود ،ارتباط ميگرفت."297
جريدۀ اتحاد مشرقى با جرايد و نشرات آتى همکارى و ارتباط داشته است:
–

روزنامه هاى زميندار از الهور ،اخباار پيساۀ از الهاور ،همادم از دهلاى ،سياسات از
الهور ،و روزنامۀ عوام از الهور.

–

جرايد صداقت از الهور ،وکيل از امرتسر ،مسلمان ازکلکتاه ،دساتور از شايرکالت
روحيلخند ،و مدينۀ ازبيجنور که هفتۀ دو بار نشر ميشدند.

–

نشرات هفتگى اقبال از مراد آباد ،امان افغان از کابل ،رهنماا از ماراد آبااد ،و تحفاۀ
هند از بيجنور.

 . 296چون رئيس تنظيميۀ آنوقت مشارقى ساپه سااالر محماد ناادر خاان باود ،در ساالنامۀ کابال کاه
شمارۀ اول آن در آخرين سال سالطنت محماد ناادر خاان باه چااپ رسايد ،مؤساس ايان جرياده محماد
نادر شاه غازى ناميده شده است..
 . 297خاطرات ظفر حسن آيبک ( ،)٢٠٠٣ص .٢٣١
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–

نشريۀ دو هفتگى اهل سنت و جماعت از امرتسر.

–

نشرات ماهانۀ معارف -معارف از کابل و رسالۀ آفتاب از راجپوتانه .298

تالش هاى ديپلوماتيک حمايت از اقوام سرحد آزاد
دولت امانى بعد از خودسرى و اشتباه رئيس مذاکرات صلح در راولپندى به تالش هايش
براى حمايت از حقوق قبايل سرحد اداماه داد .غاازى اماان اهلل خاان باه تااريخ پانجم ناومبر
( ١٩١٩که هناوز ساه مااه از عقاد قارارداد صالح نگذشاته باود) طاى مکتاوبى باه هميلتاون
گرناات ،کااه تااازه از وزارت خارجااه تبااديل و بحيااث کمشاانر عمااومى ايالات ساارحدى شاامال
غربااى هنااد بريتااانوى تعااين شااده بااود ،موضااوع ساارحد آزاد را مطاارح ساااخته نوشاات
که"مسئلۀ سرحدخيلى مهم و حياتى بوده مانند خليج عميقى بين دوستى دو حکومت ما
قرار گرفته  ،قابل توجاه عمياق ميباشاد ...طاورى کاه شاما نياز ميدانياد ،معضالۀ مشاکل
سرحد مشترک و اقوام آن مهام و حسااس ميباشاد ،اماا در حاال حاضار ،اگار حسان نيات و
رفاه انسانى در نظر گرفته شود ،اين معضله آسان و به آسانى حل شده ميتواند .لذا باياد
براى صلح دايمى و پايدار ،که تنها آرزوى مردم بزرگ متمادن اسات ،قادم هااى ابتادائى
برداشته شود."299
غااازى امااان اهلل خااان همچنااان يااک ماااه بعااد طااى مکتااوبى بااه تاااريخ  ٩دساامبر  ١٩١٩بااه
چلمسفورد ،نائب السلطنۀ هند بريتانوى خواهاان حال معضالۀ سارحد و مساايل تجاارتى
شد."300
به تاريخ  ١٠فبرورى  ١٩٢٠غازى امان اهلل خان يکبار ديگر با صاراحت خواهاان حال و فصال
قضيۀ سرحدات آزاد شده و به نائب السلطنۀ هند بريتانوى اطالع داد که با بيدارى جهان
اسالم  ،ميالن تمام قبايل براى بدست آوردن حقوق شان به سرعت در حال توسعه است .
غااازى امااان اهلل خااان افاازود کااه بعضااى از شاارايط قاارارداد صاالح راولپناادى بااا اسااتقالل
افغانستان تناقض دارد .طور مثال انقالبيون هندى ،به نظار وى ،خاارجى هااى متخاصام

 . 298شمارۀ بيست پنجم جلد اول اتحاد مشرقى  ٥جوزاى  ٢٦( ١٢٩٩مى  )١٩٢٠باه حوالاۀ ضاميمۀ
شماره اول يادداشت شماره  ٢۴دفتار اساتخبارات ايالات سارحدى شامال غرباى باراى هفتاۀ  ١٠جاون
.١٩٢٠
 . 299اسااناد محرمانااۀ ارشاايف هنااد بريتااانوى ،مکتااوب محرمانااۀ شااماره  ١٩ ،١٠٩۸نااومبر ١٩١٩
گرانت به سکرتر خارجۀ حکونت هند بريتانوى
 . 300همانجا.
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نه ،بلکه مهمانان حکومت وى ميباشند .غازى امان اهلل خان در رابطه با توجيه مناسابات
افغانستان با اتحاد جماهير شوروى نوشت که افغانستان ميتواند با هر حکومتى کاه باه
جامعۀ اسالمى ضررى نرساند روابط دوستانه قايم کند ،و از آن براى پيشارفت و توساعۀ
کشورش کمک بگيرد.301
انگلااايس هاااا حقيقااات موضاااع غاااازى اماااان اهلل خاااان را در رابطاااه باااا قبايااال سااارحد آزاد
ميدانستند .آنها معتقد بودند که اقاوام سارحد باراى افغانساتان از نظار نظاامى حيثيات
خط اول ،دوم و سوم دفاعى را داشته ،نميخواهد آنرا از دست دهد.
همچنااان اسااناد محرمانااۀ آرشاايف هنااد بريتااانوى حاکيساات کااه هاام محمااود طاارزى ،وزياار
خارجااۀ افغانسااتان ،و هاام خااود غااازى امااان اهلل خااان نساابت بمباااران وزيرسااتان توسااط
توپخانه و طيارات انگليس رسماً احتجاج نموده اند .محمود طرزى در احتجاجيۀ رسمى
خود با اظهار ناخوشنودى و درد نوشت که مطابق ماادۀ  ١١قارارداد باياد قبال از عملياات
نظامى به دولت افغان اطالع داده ميشد .سفير انگليس از کابل طى تلگرافى اطاالع داد
کااه جرياادۀ "اتحاااد مشاارقى" در يااک مقالااۀ بساايار خشااونت اميااز حملااۀ انگلاايس هااا باار
وزيرستان را محکوم کرده است .همزماان باا آن در رابطاه باا جناگ و بمباردماان شاديد در
وزيرستان يک يادداشت احتجاجيۀ توسط سفير افغانستان در لندن به وزارت خارجاۀ آن
کشااور سااپرده شااد .درياان يادداشاات آمااده اساات کااه ماان بااه نمايناادگى از حکوماات و ملاات
افغان به داليل بى عدالتى ،تخطى از مادۀ  ١١قرارداد  ٢١نومبر  ١٩٢١بين دوکشور و ناماۀ
ضااميمۀ ايااان قااارارداد ،و حملااۀ مساااتقيم بااار روحيااۀ مليااات افغاااان ،اياان عمااال را تقبااايح
ميکنم.302
فرستادن حاجى عبدالرازق خان اندړ به وزيرستان
انگليس ها با استفاده از دست آورد بزرگ شاان ،يعناى متارکاۀ جناگ و معاهادۀ صالح باا
افغانستان ،فرصت را غنيمت دانسته خواستند اقاوام سارحدى ،بخصاوص اقاوام سااکن
وزيرستان را که در جنگ استقالل افغانستان تلفاات شاديدى را برقاواى انگليساى وارد
کرده بودند ،مورد حمالت شديد قرارداده از افغانستان جدا سازند.

 . 301اسناد محرمانۀ آرشيف هند بريتانوى ،سند شماره .٣٥٣
 . 302اسناد محرمانۀ آرشيف هند بريتانوى L/P&S/20/B288, P94
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دولاات امااانى بااراى حماياات همااه جانبااه از اقااوام درگياار در جنااگ و ايجاااد يااک مرکزياات
قبايلى در جنورى  ١٩٢٠حاجى عبدالرازق خاان انادړ ،يکاى از مباارزين سرساخت و آشاتى
ناپذير ضد انگليس را به وزيرستان فرستاد ،و سياستاً اعالميۀ صادر کرد که گويا او با
فرزند  ٢١ساله اش عبدالرحيم از افغانستان فرار کرده اسات  .حااجى عبادالرازق خاان بعاد
از مالقات با شاه محمود خاان کاه در آنزماان بحياث جنارال ملکاى و نظاامى سامت جناوبى
ايفاى وظيفه مينماود ،از گردياز بسامت "ښارنه" حرکات و همکاارى ماال عبادالغنى علاى
خياال را ،کااه در مناااطق قبااايلى رسااوا زياااد داشاات ،بدساات آورد .حاااجى عباادالرازق خااان
توانست که در اثر کمکهاى مالى وحمايت رژيم کابل و همچنان کماک ماال حمازاهلل ،ماال
فضل الدين پاونده از قوم مسعود ،وزيرستان را به مرکز فعاليت هاى ضد انگليس مبدل
سازد.303
به گفتۀ جنرال يارمحمد خان وزيرى ،يکى از شااهدان عيناى  ،حااجى عبادالرازق خاان از
طرف جرگۀ بزرگ قومى لقب رئيس المجاهدين را گرفت .او براى مقابله و مقاومات مانظم
با انگليس ها ،ازمجاهدين قبايلى غندها ،کندک ها وبلوک هاى منظم و منساجم سااخت
که شبيه به تشکيالت مانظم و منساجم ياک اردوى دولتاى باود .304دولات اماانى ناه تنهاا
فعاليت هاى حاجى مال عبدالرازق خان را تمويال ميکارد ،بلکاه باه وى هادايت و مشاورۀ
الزم نيز ميداد ،که از دو سند آتى به روشنى هويداست:
نقل فرمان شاه غازى امان الله خان به حاجى مال عبدالرازق خان
"مؤرا  ٢ميزان  ٢۴/١٢٩٩سپتمبر ١٩٢٠
عاليجاه فضائل نشان حاجى مال عبدالرازق خان رئيس مجاهدين را واضح خاطر باد!
چون از حضور واال براى مصارف همه لوازمات وزيرستان يک مبل .معين منظور و روانه
شااده کااه مبلاا .مااذکور بااا هاادايت مفصاال اصااول مخااارج آن بذريعااۀ عاليجاااه صااداقت و
شجاعت همراه سردار اعلى شاه محمود خان غازى جرنيل نظاامى و ملکاى سامت جناوبى
به شما ميرسد.

 . 303ځلمى ،محمد ولى ( ،)١٩٦٧صفحات .٩۴ – ٩٢
 . 304وزيرى ،يارمحمد خان ( ،)١٣٧٩/٢٠٠٠ص .١١٣
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لذا بشاما امار فرماوده ماى شاود از هماان مبلا .معيناه کاه باراى شاما ميرساد مبلا .ده هازار
روپيۀ پخته را براى مخارج شفاخانۀ وزيرستان معين نموده به مشاورۀ محماد اياوب خاان
به اصولى که الزم باشد به مصرف شفاخانۀ مذکور ميرسانيد.
امير امان اهلل
نقل مکتوب عبدالهادى خان از وزارت
خارجه به حاجى عبدالرازق خان
مؤرا  ٣٠مااه سانبلۀ  ٢١ / ١٣٠٠ساپتمبر
١٩٢١
"جناااااب جاللتمااااآب دوساااات محتاااارم
حااااجى ماااال عبااادالرازق خاااان رئااايس
المجاهدين وزيرستان زيد احترامه!
مکتااوب مؤرخااه  ٢٦ماااه جااوزا ارسااالى
شاااما باااوزارت جليلياااۀ خارجاااه واصااال
آمااااااااااده از مضااااااااااامين مناااااااااادرج آن
استحضااااااارات حاصاااااال گرديااااااد .آن
اعالناااااات و جاااااواب هااااااى انگريااااازى
برسياساات مبنااى اساات .آوازه هاااى کااه
ماااااى اندازناااااد دروغ اسااااات .ولاااااى

 .20فرمان غازى امان اهلل خان به حاجى مال

همينکه بگويد شما جنگ را معطل

عبدالرازق خان
کنيااد ،فااى الواقااع موقت ااً بناادکرده
بايشان اطالع بدهيد که من جنگ را حساب اشاارۀ شاما بناد کاردم چاه آنارا آغااز مصاالحه
پنداشتم .اگر همين پنداشتن من صحيح اسات پاس منتظارم کاه شاما زود جاواب بگوئياد.
قبضاۀ وزيرسااتان بااا خااون و روح اهااالى آن بسااته اسات .وقتيکااه اياان زناادگان موجااود انااد
حکومت برطانيه نبايد همچو الفاظ که شايستۀ مذاکرات فريقين نيست بتحريار درآورد.
افغانستان هم تا جائيکه من مى شناسم بر برادران دين ،عرق ،جنس و قوم خود باى اعتناا
شااده نميتواندوالسااالم علااى ماان التبااع الهاادا .ازينگونااه مضااامين اگاار او ميخواساات
خواسااته و هميشااه شاارايط آزادى وزيرسااتان را بااا بعضااى مصااارفى کااه جبياارۀ نقصااانات
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جنااااگ در وزيرسااااتان گفتااااه شااااودآزاو طلبااااان باشاااايد تحرياااار  ٢٠ساااانبلۀ  ١٣٠٠شمسااااى
عبدالهادى"
دستگاه استخبارات انگلايس از فعاليات
هاى حااجى عبادالرازق خاان بااخبر باوده و
از همکااااارى دولاااات افغانسااااتان اطااااالع
داشتند .در يکى ازين اعالميه ها مولاوى
عبادالرازق خاان باه هماه پياروان اسااالم در
هنااااااد ،بالخصااااااوص بااااااه آنهاااااااى کااااااه
مساتخدمين دولات بودناد ،توصايه نماود
که بر عليه سياست انگليس قيام نمايند:
"شما همه از حالت خليفاة المسالمين ،کاه
تحااات نظاااارت انگليساااها در قساااطنطنيه
قرار دارد ،آگاه هستيد .ولى آيا ميدانياد
که عنوان خليفه المسالمين باه کاى اطاالق
ميشااود؟ در هاار عصاارى بايااد خليفاااه اى
موجود باشد که مطابق باه شاريعت اساالم
اطاعت از وى و کمک به وى وظيفه دينى
هر فرد مسلمان ميباشد .مسلمانى ،که از
اطاعاات خليفااه مساالمين رو گردانااد ،از
دايرۀ اسالم خارج ميشود .شما باياد آگااه
باشيد که هرگاه خليفاة المسالمين توساط

 .21مکتوب وزارت خارجه به حاجى

يااک دشاامن قااوى و قدرتمناادى محاصااره

عبدالرازق خان

شااود و خليفااه خااود قاادرت آناارا نداشااته
باشد که سرزمين اسالم را بدون دريافت کمک از طرف مسلمانهاى جهان حفاک کناد ،بار
هر مسلمان واجب اسات کاه او را باا هرگوناه وساايل ممکناه کماک نماوده بار علياه دشامن
اسالم به جنگ قيام نمايد". 305

 . 305اسناد آرشيف هند بريتانوىL/P&S/10/1019, P 1789, Feb. 10, 1922 ،
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مقامات انگليس ابالغيه هاى حاجى عبدالرازق خان راهمراه با کاپى مراسالت ديگر،که
شموليت مأمورين افغانى را در فعاليت هاى وزيرستان ثابت ميکرد ،به سفارت انگليس
درکابل ارساال کردناد .306احتجااج هااى پايهم آنهاا رژيام اماانى را مجباور سااخت کاه باه
درخواساتهاى پاايهم آنهاا بااراى اخاراج مااال عبادالرازق خااان از وزيرساتان موافقاات نمايااد.
.307
هرچند فعاليت هاى ضد انگليس در نواحى قبايلى مخصوصاً به دليل دور ساختن حاجى
عبدالرازق خان از وزيرستان تقليل يافت ،مگر کامالً از باين نرفات .حکومات افغانساتان
بااه حماياات و کمکااش بااه قباياال ادامااه داده و آنهااا را در مبااارزات شااان بااه مقاباال انگلاايس
کمک ميکرد .بهمين علت رهبران بسيار متنفذ مذهبى در مناطق قبايلى آن طرف سرحد،
مانند حاجى ترنگزى ،تا آخربه غازى امان اهلل خان وفادار ماندند.
حمايت از آزاديخواهان درمرکز مجاهدين چمرکند
چمرکند يک قريۀ کوچک سرحدى نزديک منطقۀ مومند و سرکانى کنرها ميباشد کاه در
آن از قبل يک پايگاه مجاهدين و آزاديخواهان هندى وجود داشت  .تجمع مجاهدين هناد
در چمرکناد و امتازاج اهااداف عناصار ضااد انگلايس ،يعنااى انقالبياون هنااد ،ملاى گرايااان
افغانستان ،ترکان جوان ،علماى ضد انگليس و شيوا طريقت در اين ناحيه ،چمرکناد را
به ياک مرکاز سياساى مهماى تباديل کارده باود .دولات اماانى ازيان مرکزحمايات ماادى و
معنوى نموده و زمينۀ نشر ياک اخباار معاروف باه ناام "المجاهاد" راهام آمااده ميسااخت.
اخبار المجاهد که بار اول در  ١٩٢٢م به لسان هاى درى و اردو به مديريت محمد ياسين و
رهنمااائى مولااوى محمااد بشااير بااه نشاارات آغاااز نمااود ،بعااداً بااه لسااان پوااتو نيااز نشاارات
مينمود.
طورى که جرايد ضد استعمار انگليسى زمينادار ،کامرياد ،الهاالل ،همادرد ،ترجماان و
غيااره کااه از نشاارات سااراج االخبااار اسااتفاده ميکردنااد جرياادۀ المجاهااد از چمرکنااډ نيااز
مقاالت و مطالب جريدۀ "امان افغان" افغانستان را نقل نموده و از سياسات انگلايس هاا
در کشور هاى شرقى انتقادمينمود .درين نشريه مسلمانان هند به سهمگيرى در مبارزات

 . 306اسناد آرشيف هند بريتانوىL/P&S/10/1019, P2754, 1922, June 14, 1922 ،
 . 307اسناد آرشيف هناد بريتاانوىP 1753/1922, telegram form the viceroy to the ،
secrerary of state for India, Apr. 27,- 1922
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مساالحانۀ ضااد انگليسااى دعااوت ميشاادند .مقامااات انگليسااى از نشاار مقاااالت علمااى و
معلوماات تااازه درياان جريااده حيااران بااوده ميخواسااتند بداننااد کااه مولااوى بشااير اياان همااه
معلومات داراى اهميت بين المللى را از کجا بدست مى آورد.308
جرياادۀ المجاهااد توسااط ماشااين "رونيااو" کااه از کاباال آورده شااده بااود و در يااک وقاات ٢٦
کاپى پاک را توليد ميکرد ،تهياه ميشاد .از راپورهااى اساتخباراتى آنوقات انگلايس هاا
معلوم ميشود که آنها ميکوشيدند از پخش نشارات المجاهاد جلاوگيرى نماوده و شاماره
هاى زياد آنرا در وزيرستان و مناطق ديگر بدست اورده  ،ازبين ببرند.

حمايت از پان اسالميزم و جنبش خالفت مسلمانان هندى
از آغااااز جناااگ جهاااانى اول عالياااق مشاااترک ،مسااالمانهاى هندوساااتان ،ملاااى گراياااان
افغانستان ،و پان اسالميست هاى ترک را به مقابل انگليسها متحد ساخته بود .آگااهى
مربوط به اخاوت و وحادت اساالمى از طرياق مقااالت هيجاان آور ساراج االخباار در اثنااى
جنگ گسترش مييافت ،ونشرات ديگرى از قبيال "الهاالل" و بعاد از آن " الابالغ" کاه در
کلکته توسط ابولکالم آزاد منتشر ميشد" ،زميندار" که شديداً عليه انگليس باود و در
الهور توسط ظفرعلى خان منتشر ميشد" ،کامريد" بزبان انگليساى و"همادرد" باه زباان
اردو که در دهلى توسط محمد على بنشر ميرسيد ،و خاصتاً روزنامه فارسى زبان "حبال
المتااين" کااه در کلکت اۀ هندوسااتان نشاار ميشااد ،در گسااترش احساسااات اسااالم گرائااى
عمومى (پان اسالميزم) در افغانستان کمک نمودند .جنگ استقالل و پيروزى افغانهاا
با بروز احساسات شديد ضد انگليس در سراسار جهاان اساالم وشايوع پاان اساالميزم باه
حيث يک نيروى سياسى همزمان بود.309
حمايت از جنبش پان اسالميزم براى ضعيف ساختن نفوذ انگليس ها
پان اسالميزم و اسالم گرائى جهانى به مفهاوم همبساتگى اساالمى ياک جنابش سياساى
خواهان وحدت مسلمين تحت يک دولت اسالمى يا خالفت بود .نمونه يا مودل خالفت،
اولين سيستم دولت اسالمى در صادر اساالم و دوران خلفااى راشادين باود کاه از وحادت
سياسى جامعاۀ اساالمى نماينادگى ميکارد ،يعناى ياک جامعاۀ ساالم و نيرومناد در ياک
دولت واحد.
 . 308زمانى ،عبدالرحمن ( ،)٢٠١٠صفحات .٧٥-٧۴
 . 309نويد ،سنزل /ترجمه مجددي ،نعيم ( ،)١٣۸۸ص.٧٧
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عالمه سيد جمال الدين افغانى ( ١۸٣۸تاا  )١۸٩٧بنياان گاذار و پيشاواى پاان اساالميزم
بود .سيد براى مقاومات در برابار اشاغال اساتعمارى سارزمين هااى مسالمانان  ،خواهاان
وحدت بين مسلمين بود ،وخواهان سرنگونى آنعده از حکمرانانى بود که از خاارجى هاا
فرمانبردارى ميکردند .او ميخواست مردان قوى و ميهن پرست جايگزين شان شوند.
در دوران جنگ جهانى اول هنگاميکه ترکيه به مقابل امپراتاورى انگلايس و متحادينش
بااه پشااتيبانى از جرمنااى وارد جنااگ شااد ،احساااس همبسااتگى و اتحاااد در جهااان اسااالم
يکبار ديگر تقويت يافت  .حتى مفکورۀ احياى مقام خالفات توساط سالطان عبدالحمياد
دوم  ،سلطان ترکيۀ عثمانى ،و مبارزات ترک هاى جوان بنام جنبش خالفات حمايات قاوى
را براى حفک مقام خالفت در شبه قارۀ هند و افغانستان توليد کرد .ملى گرايان و علمااى
دينى از دعوت سلطان عبدالحميد دوم براى جهاد نه تنها بخاطرى اساتقبال نمودناد کاه
ترکيااه مرکااز خالفاات بااود و مساالمانهاى اهاال تساانن در دفاااع از آن احساااس مساائوليت
ميکردند ،بلکه اين استقبال براى اتحاد با قوتهاى ديگر اسالمى به مقابال متحادين نياز
بااود و اياان کااار ميتوانساات تااالش افغانسااتان را بااراى آزادى کاماال از نفااوذ انگلاايس هااا
تقويت بخشد.310
هرچند رسيدن هيئت نمايندگى مشترک ترکيه و آلمان  ،تحت رياست اوساکار نيادرماير
کااه در آن برکاات اهلل و راجااا مهناادرا پرتاااب ،311دوتاان از انقالبيااون هناادى ايکااه بعااد هااا
حکومت مؤقتى جالى وطن هند را در کابل تشکيل دادند ،با پيام امپراتور و صدراعظم
آلمان ،نتوانست امير حبيب اهلل خان را به جنگ تشويق کند ،درين دوران محمود طرزى،
يکى از پيروان عالمه سيد جمال الدين افغاانى و ناشار جريادۀ ساراج االخباار ،باا عادۀ از
ملااى گرايااان کوشاايد تااا از طريااق انتشااار مضااامينى بااين ملاات گرائااى و تفکاار اسااالمى
نزديکى ايجاد نمايد .ساراج االخباار باا بااز نماودن مجاراى بيادارى شاعور سياساى باراى

 . 310نويد ،سنزل /ترجمه مجددي ،نعيم ( ،)١٣۸۸ص .۴٦
 . 311راجامهندرا پرتاپ )١٩٧٦-١۸۸٦( ،از رهبران جنبش رهايى بخش ملى هناد ،در ساال  ١٩١۴از
هند برآمد و در همين سال با قيصر -ويلهلم دوم ديدار کرد .سال بعد با سلطان ترکيه  -محمد پانجم
مالقات نمود .او هم مانند برکت اهلل عضو هياات نيادرماير -هينتياگ باود .راجامهنادرا پرتااپ باه
سال  ١٩١٥به سمت رييس جمهور "حکومت موقت هند" تعين شاد .در ساال هااى  ١٩١٩ – ١٩١۸در
روسيه شوروى به سر برد و پس از جنگ جهانى دوم دو باره به هند بازگشت .
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مردم ابتکار تبلي .و جلب کمک براى ترکيۀ عثمانى و حرکت پاان اساالميزم را عهاده دار
گرديد.
بى جهت نبود که نائب السلطنۀ هند بريتانوى در ناماۀ  ١۴دسامبر خاود باه اميار حبياب اهلل
خااان نوشاات  " :اطااالع يافتااه ام کااه روزنامااه اى بنااام سااراج االخبااار  ،ک اه در کاباال منتشاار
ميشود ،به پيمانه زيادى حاوى مطالب نادرست و تخريب کننده در رابطه به جنگ جارى
اروپامى باشاد .مطالاب ايان اخباار بجاز از اينکاه اثارات نادرساتى در ذهان خوانناده خلاق
نمايد ،در باره پيشرفت اين جنگ و عللاى کاه دولات بريتانياا را باه ايان جناگ کشااند،
کارى انجام داده نمى تواند .من کامال مطمئن هستم که اين روزنامه به هيت صورت زباان
رسمى دولت معظم له نبوده و اصاالً از احساساات عالياه دولات هماايونى و اعليحضارت
شما نمايندگى نخواهد کرد .بنظر من کامال نامطلوب و نا خوش آيند خواهد بود اگر ايان
اخبار به وضع موجوده در هندوستان منتشر شود ،زيرا هم باا مقااالت نادرسات خاود ايان
فکاار را کااه نوشااته هاااى آن نمايناادگى از احساسااات عالياۀ دولات شااما ميکنااد ،ناااآرامى
زيادى در اذهان مردم نا آگاه توليد ميکناد و چناان نشاان ميدهاد کاه گوياا رواباط حضاور
اعليحضرت شما و اينجانب چنانيکه بايد و يا باه حادى کاه مان اميادوار هساتم دوساتانه
نيست .يقين خواهيد داشت که اينجانب کوچکترين تمايلى براى مداخله در هيت امرى از
امور داخلى افغانستان نادارم ،ولاى باه صافت ياک دوسات باه اعلحضارت شاما مشاورت
ميدهم و خواهشمندم که تصاميمى اتخاذ شود که يا اين روزنامه را توقيف کنناد و ياا در
لحن موجوده آن تغيير بياورند. "312
بعااد از آنکااه امياار حبيااب اهلل خااان بااا سياساات بيطرفااى و اطاعاات از دساااتير انگلاايس هااا
آزاديخواهان کشور را خشمگين سااخت ،نائاب السالطنۀ هناد باه تااريخ ساوم ماارچ ١٩١٥
خوشنوديش را اظهار داشته نوشت کاه " خوشاحالم از اينکاه اعليحضارت شاما باا وجاود
چنان عوامل مؤثر نفاوذى کاه در قلمارو تاان در کاار باوده ،توانساته اياد باا اساتوارى و باه
تدريج يک سياست بيطرفى را ،که به دولت شاهنشاهى بريتانيا خبر داده بوديد ،تعقيب
کنيد .من شواهدى از حضور عامالنه حضاور شاما بار خطاباه هااى نارم ماال هاا در امتاداد
سرحد و همچنين لحن تغيير يافته سراج االخبار بدست دارم."313

 . 312اسناد محرمانۀ آرشيف هند بريتانوى L/P&S/14/6
 . 313همانجا
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جنبش خالفت درهند بريتانوى
جنبش خالفت در شبه قارۀ هند ( )١٩٢۴-١٩١٩يک کمپاين سياسى و ادامۀ پان اسالميزم
بود .همانطوريکاه در دوران جناگ اول جهاانى در افغانساتان ملاى گراياان تحات رهبارى
محمود طرزى و امان اهلل خان با روحانيون تحت رهبرى سردار نصراهلل خان ائتالف نمود،
که آنرا به اصطالح حازب جناگ خواندناد ،در هندوساتان نياز پاان اساالميزم  ،کاه عمادتاً
يااک جناابش مااذهبى اسااالمى بااود ،بااا نشاانليزم يکجااا شااده و بخشااى از جناابش وساايع
آزاديبخش هند را تشکيل ميداد .آنها در پهلاوى فشاار بار حکومات بريتانياا و حمايات از
پروگرام خالفت سلطان عبدالحميد دوم ( ،)١٩٠٩-١۸٧٦امپراتور ترکيۀ عثمانى ،شاعار
خودمختارى (  Swarajيا دولت خود) را بلند کردند.
گرچه در دوران جنگ جهانى اول جنابش پاان اساالميزم/خالفت در ايالات سارحدى شامال
غرباى و سارحدات آزاد پياروان زياادى نداشات ،314پيشاروى قاواى انگليساى در عااراق،
باعث برآشفتگى زياد مسلمانان شبه قارۀ هند شد .آنها سلطان ترکيه را خليفاه و رهنمااى
روحااانى جهااان اسااالم ميدانسااتند .او متااولى شااهر هاااى مقاادس مکااه و مدينااه بااوده و
مسائوليت مراساام حاج را بااه عهااده داشات  .امپراتااورى عثمااانى آناروز کشااور هاااى اردن،
فلسااطين ،لبنااان ،سااوريه و عااراق را درباار ميگرفاات ،و اکثاار شااهر هااا و اماااکن مقاادس و
زيارت هاى مسلمانان به شمول يوروشيلم (که بعد از شهر هاى مکه و مدينه سومين شاهر
مهم و مقدس بشمار ميرفات)کربال ،نجاف ،کوفاه و غياره در امپراتاورى ترکياۀ عثماانى
شامل بودند.315
معاهادۀ " ساِ وّر" (  )Treaty of Sèvresدر ساال  ،١٩٢٠کاه هادفش تجزياۀ امپراطاورى
عثمااانى بااود ،افغانهااا و رهبااران مساالمان هنااد را خشاامگين ساااخت  .موالنااا محمااد علااى
جوهر ،يک ژورنالست برجساتۀ تحصايلکرده در آکسافورد انگلساتان باا بارادرش موالناا
شوکت على با رهبران مسلمان ديگر مثل داکتر مختار احماد انصاارى ،رئايس مهااجرين
جانمحمد جونيجو ،موالنا فضل الحساين حسارت موهاانى ،سايد عطاااهلل شااه بخاارى ،
موالنا عبدالکالم آزاد ،و داکتر حکايم اجمال خاان يکجاا شاده کميتاۀ سرتاسارى خالفات
هند را ايجاد کردند.

 ،Spain, James W. (1963) . 314ص .١٦٣
 ،Afzal, Ali K (2004) . 315ص .١١
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در سال  ١٩٢٠يک ائتالفى بين رهبران جنبش خالفت و موهنداس گاندهى ،رهبرکانگرس
ملى هند که يکى از بزرگترين احزاب هند بود ،هم بوجود آمده و تعهد سپردند کاه يکجاا
مبارزه کنند .پشتيبانى گاندهى براى ترويج وحدت مردم هند باود .رهباران ديگار هنادو
مذهب هم بخااطرى از جنابش خالفات پشاتيبانى ميکردناد کاه ايان جنابش مخاالف ازهام
پاشيدگى و تجزيۀ امپراتورى ترکيه بود .آنها ميخواستند امپراتورى عثماانى در اروپاا
بحيث نمايندۀ کلچر اسيائى و اسالمى باقى بماند .بنظر آنها حفک اساتقالل کشاور هااى
اسالمى ايکه بين اروپا و هند واقع اند ،از نظر سياسى اميد و انگيزۀ تازۀ براى استقالل
ملى هند خواهد بود.
در هفتم ماه مارچ سال  ١٩٢٠اعالميه گاندى به طرفدارى جنبش خالفت منتشار شاد و در
آن تأکياااد شاااده باااود کاااه در صاااورت بااارآورده نشااادن خواساااته هااااى مسااالمانان در ماااورد
خالفت،روش " عدم همکارى" در مقابال انگليساها بائيسات شاديدتر شاود .در تابساتان
هماين ساال موالناا محمودالحسان ،کاه از حابس طاوالنى در مالتاا آزاد شاده باود ،علمااى
ديوبند را به حمايت از جنبش خالفت بسيج نمود.
حمايت غازى امان الله خان از جنبش خالفت
غازى امان اهلل خان بعد از جنگ استقالل در برابر تهدياد انگلايس هاا از ترکياه و جنابش
خالفت در هندوستان حمايت نماوده ،باه تااريخ  ٢٣فبارورى  ١٩٢٠از نائاب السالطنۀ هناد
تقاضا نماود امکاناات ارساال ياک هئيات نماينادگان مسالمان را باه لنادن فاراهم کناد ،تاا
امپراتور انگليس را از احساسات مسلمانان آگااه و از احساساات واقعاى ماردم انگلايس
باخبر شوند316.

انگليس ها تقاضاى غازى امان اهلل خان را براى ارساال هئيات نماينادگى افغاان هاا باراى
مذاکرات روى مسائلۀ خالفات رد کردناد .عادۀ از ماامورين انگليساى ،باه شامول ساکرتر
امور خارجى هند بريتانوى اين اقدام غازى اماان اهلل خاان را کاامالً باه ضارر انگلايس هاا
ميدانستند .آنها معتقد بودناد کاه اوالً اميرميخواهاد بحياث ياک قهرماان جهاان اساالم
تبارز کند ثانياً او ميخواهد فرصات رهبارى جامعاۀ مسالمانان اساياى مرکازى را بدسات
آورده ،آرمان هم پيمانى يا کانفيدراسيون اسياى مرکازى اش را تحقاق بخشاد و بااالخره
بااا لناادن ارتباااط مسااتقيم قااايم کنااد317.

اناادازۀ تاارس آشااکار مقامااات انگليسااى ازمااتن

 . 316اسناد محرمانۀ آرشيف هند بريتانوى  ،سند شماره  ٣٥٦مربوط به سرحد.
 . 317همانجا سند شماره  ٥۸٢يادداشت صفحۀ .١۸٦
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تلگرام وزيار خارجاه باراى اماور هناد بريتاانوى هويداسات کاه باه تااريخ  ۸ماارچ  ١٩٢٠باه
کمشنر عمومى و نمايندۀ گورنر جنرال در ايالت سرحدى شمال غربى درين رابطه نوشت :
« انگيزۀ اصلى امير استفاده از احساسات مشتعل شدۀ مردم در هند وايجاد همبساتگى
باا مساالمانان و احتمااالً هناادوان ميباشاد .دادن اجااازه باه هيئاات افغاانى بااه مثاباۀ بازيچااۀ
دست امير شدن است که عواقب وخيمى را در بر خواهد داشت .گذشتن هيئت افغاانى از
خااک هناد اثارات عميقااى را بجاا خواهاد گذاشات و ممکاان اسات مظااهرات خطرناااکى را
دامن زند318».

غازى امان اهلل خان در بيانيۀ اولين سالگرد قتل پدرش اعالم کرد که او سايۀ يک فاجعۀ
بزرگ و وحشتناک را بر فراز جهان اسالم ميبيند .قدرت هاى بزرگ اروپا به فکار تخرياب
مؤسسۀ خالفت هستند .وى اظهار خرسندى کرد که مسالمانان هناد ،کاه از حمايات هنادو
ها بهره مند اند ،تصميم گرفته اند که اگر مسائلۀ خالفات مطاابق خاواهش مسالمانان حال
نشود ،يا جهاد را اعالم نموده و يا از هند مهاجرت خواهناد کارد .وى خاطرنشاان سااخت
که خودش به انگليس ها تحريرى اطالع داده اسات کاه «هايت مسالمانى مداخلاه در اماور
خالفت را تحمل کرده نميتواند ،و بيش ازين خليفه اش را تحت کنتارول دياده نميتواناد.
چناين ترکيباى باا غارور وعازت افغانساتان مغاايرت دارد" .غاازى اماان اهلل خاان باا نشاان
دادن آمادگى وعزم و اراده اش در حمايت از خالفت و مردن در راه خادا ،خواهاان وحادت
مسلمين شد .او در عين زمان به مسلمانان التماس نمود تا در راه ترقى و تجدد فداکارى
کنند ،چون اين يگانه راهيست که جهان اسالم را از اضامحالل و نااتوانى نجاات خواهاد
داد319 ».

حکوماات افغانسااتان مراکااز جمااع آورى اعانااه بااراى حماياات از عمليااات نظااامى مصااطفى

کمال در ترکيه و پيشوايان جنبش خالفت هند رادر کابال دائرکارد .اخباار اتحااد مشارقى
جااالل آباااد نوشاات کااه هرگاااه موضااوع خالفاات مطااابق بااه قااوانين اسااالمى تصاافيه نشااود،
اماکن مقدسه وقصر هاى باشکوه اسالمى در تسلط غير مسلمانها آمده ،تماميت ارضى
امپراطورى عثمانى جريحه دار گردد ،ممکن نخواهد بود کاه مسالمانهاى هناد باه دولات

 . 318اسناد محرمانۀ آرشيف هند بريتانوى  ،تلگرام شماره .٢٢٩
 ،Gregorian, Vartan. (1969) . 319ص . ٢٣٥
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به همين نحو جريده امان افغان نيز مقاله تحرياک آميازى تحات

عنوان " اسالم در لحظات زندگى و مرگ" به حمايت از داعيۀ خالفت منتشر ساخت321.

برقرارى مناسبات سياسى با ترکيه و بعداً عقد قرارداد دوستى باين افغانساتان و ترکياه
هام باه معناى ائاتالف ضاد انگليساى باوده و مفهاوم فرعاى پاان اسالميساتى داشاته ،بااا
همبستگى اسالمى هماهنگ بود .در مادۀ سوم ايان معاهاده ذکار شاده اسات کاه «دولات
عليۀ افغانساتان دولات علياۀ ترکياه را  ،کاه از زمانهااى قاديم خادمات برگزياده و رهبارى
براى عالم اسالم کرده و عَلم خالفت را بدسات گرفتاه ،دولات مقتادابها تصاديق ميکناد».
مطابق به مادۀ دوم اين معاهده «دولتين عاليتين عاقدين آزادى و حريات کاملاه و تملاک
حق اسقالل همۀ ملل مشرق را بهر اصول و طرزى که براى اداره و ترتيب حکومت خود هاا
آرزو کنند قبول ميکنند و استقالل دولتين بخارا و خيوه را تصديق مينمايند» .مطابق به
مادۀ چهارم اين معاهده «هرکدام از حکومت هاى خاارجى کاه بخواهناد در شارق سياسات
استيال و استثمار جويانه تعقيب نمايد و يک تجاوزى بر يکى ازيان هاردو دولات بوقاوع
بيايد ،طرفين عاقدين اين تجاوز را عين تجاوز برخود شمرده بوسايط ممکنه در چارۀ آن
خواهد کوشيد322».

پيشنهاد غازى امان الله خان بحيث کانديد مقام خالفت
غااازى امااان اهلل خااان نتنهااا بعااد از پيااروزى در جنااگ بااا انگلاايس هابحيااث قهرمااان ملااى
گرائى که مؤفقانه دُم شير انگليسى را پيچانده بود ،به شهرت رسيد ،بلکه براى پاليسى
ها و اقدامات نشنلستى ،ضد انگليسى و پان اسالميستى اش ماورد ساتايش و احتارام
خاااص جهااان اسااالم هاام قاارار گرفاات  .وى خصوصااً بعااد از هاام پاشاايدن خالفاات عثمااانى
کوشيد قلوب مسلمانان هند و ترکستان را بيشتر بدست آورد ،از نگاه مادى امير بخاارا
و باساامه چااى هااا را عليااه بلشااويک هااا کمااک کاارد ،و بااا کسااب حماياات مااردم نااه تنهااا در
افغانستان ،بلکه در هند بريتانوى و آسياى ميانه بعد از ساقوط خالفات عثماانى بحياث

 . ٣۴اتحااد مشارقى مجلاد  ، ١شااماره  ٢٣ ، ٥حاوت  ١٢٩۸برابار باا  ١٣مااارچ  ،١٩٢٠باه حوالاۀ کتاااب
سنزل نويد .
 . ٣٥امااان افغااان مجلااد  ،١شااماره  ٢٢ ،١حماال  ١٢٩۸مطااابق  ١٢اپريل،بااه حوالااۀ کتاااب ساانزل نويااد
.١٩٢٠
 . 322سواد معاهدۀ دولتين عليتين افغانستان و ترکيه.
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سر زبان ها بود ،عالوه بر شاه امان اهلل غازى ،دو نفر ديگر عباارت بودناد از شااه فاواد از
مصر و شريف حسين از مکه .
مولوى برکت اهلل ،صدراعظم حکومات مؤقات هناد در کابال ماى نويساد کاه انتخااب شااه
فواد از مصر و شاه امان اهلل از افغانستان به پُست خالفت ،مانند موضوع شريف حسين،
بکدام مانع مواجه نميشد ،چه موقف اين دو کشور در زمان قبل از جنگ ناپايادار باود و
در همين اواخر است که آنها شناخت بين المللى حاصل کرده اناد 324.اناور پاشاا کاه اماان
اهلل شاه او را کمک ميکرد ،نياز از حامياان ايان فکار باود .انقالبياون هنادى کاه باا مساکو
تماس داشتند ،نامزدى امان اهلل خان را تأئيد ميکردند .اين موضوع تا جائى پيشرفت که
در بعضى از مساجد هندوستان خطبه بنام «اميرالماؤمنين اميار اماان اهلل غاازى» خواناده
ميشااد .و اياان مساائله انگلاايس هااا را بقاادرى وحشاات زده ساااخت کااه بااه گفتااۀ بعضااى
نويسندگان  ،مجبور شدند ،برسميت شناختن

دولت امانى را قبول کنند325.

بتاااريخ  ٢٧حماال  ١٢٩٩وقتيکااه محمااود طاارزى و اعضاااى هيئاات مااذاکرات افغااانى در
مسااجد جااامع منصااورى (ميسااورى) نماااز جمعااه را ادا ميکردنااد ،عاادۀ زيااادى از مااردم
اجتمااع نماوده اماام مساجد در خطباه اش باه غاازى اماان اهلل خاان دعاا نماوده و بعااد از آن
مردم منصورى جمع شده تصميم گرفتناد مساجدى را بناام مساجد امانياه اعماار نماوده و
ساانگ تهااداب آناارا وزياار خارجااۀ افغانسااتان محمااود طاارزى بگااذارد326.

در کنفاارانس

مااذاکرات صاالح راولپناادى هملتااون گراناات احساااس کاارد کااه شااايد تقاضاااى اسااتقالل
افغانستان

با تقاضاى خالفت رابطه داشته باشد327.

عالمه اقبال الهورى کتاب “ پيام مشرق” خود را که يکى از پرماياه تارين و زيبااترين آثاار
او مااى باشااد و در پاسااخ بااه ديااوان گويتااه شاااعر آلمااانى سااروده شااده اساات ،بحضااور
 ،Poullada, L. B. (1973) . 323ص .۴٧
 . 324هاشاامى ،ساايد سااعدالدين ( ،)٢٠٠۴ص( ١١٧بااه حوالااۀ مولااوى برکاات اهلل  ،خالفاات ،لناادن ص
. )٥۸
 . 325همانجا ( ،به حوالۀ آقابکوف ص )٧٥
 . 326اسااناد محرمانااۀ آرشاايف هنااد بريتااانوى ،ضااميمۀ شااماره سااوم يادداشاات شااماره  ٢١شااعبۀ
استخبارات ايالت سرحدى شمال غربى براى هفتۀ بيستم ماه مى .١٩٢٠
 . 327اسناد محرمانۀ آرشيف هند بريتانوى L/P&S/20/B288, P261
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اعليحضرت اماان اهلل خاان فرماانرواى دولات مساتقلۀ افغانساتان پيشاکش نماود .شااعر
ديگاار فارسااى ،محمدحساان مااتخلص بااه وحيااد و معااروف بااه وحيااد دسااتگردى يکااى از
شاعران و سخنوران اواخر سدۀ نوزدهم و اوايل سدۀ بيستم ايران ،در اثر چکامۀ اتحااد
اسالمى خود از غازى امان اهلل خان ستايش نمود.
اسناد محرمانۀ ارشيف هند بريتانوى نشان ميدهد انگلايس هاا تارس داشاتند کاه امکاان
دارد يک فدراسيون دولت هاى مسلمان افغانستان ،پارس ،بخارا،و ترکستان  ،و البته
امير بحيث سلطان يا حتى خليفه ،از آرزو هاى امير باشد .در  ١٩٢٠بريتانياا زيااد تاالش
کرد کاه ماانع ايان کاار شاود ،چاه انتخااب شااه اماان اهلل باه ايان عهاده بريتانياا را ناراحات
ميساخت ،و او بحيث قهرمان در بين مسلمانان هند شناخته ميشد328.

در افغانساااتان صااادراعظم ،ساااردار عبدالقااادوس خاااان اعتمادالدولاااه ،و عااادۀ ديگااار از
حاميان بسيار با حرارت اين مفکوره بوده اميد وار بودند که غازى امان اهلل خان باه حياث
خليفۀ مسلمين انتخاب شود .وى از همان آغاز اين موضع را طى يک مکتوب با هانرى
دابس در ميان گذاشته بود .در ماه مى ،دابس از ميسورى در تلگرامى گفت کاه محماود
طارزى از همااوار شادن راه بااراى شناسااائى شااه امااان اهلل بعنااوان خليفاه آشااکارا طرفاادارى
ميکند.
سنزل نويد مينويسد که شاايعات در باارۀ ارتقااى پادشااه افغانساتان باه مقاام خالفات باا
ضعف روزافزون موقف خليفه عثمانى در ترکيه هر آن قوى تر ميشدی به عقياده نااظران
سياسى پادشاه افغانستان ،بحيث يگانه شاه مستقل مسلمان سنى مذهب ،يگانه کسى
بود که ميتوانست جانشين خليفه عثمانى شود 329.اين مسئله در کنگره بااکو در ساال
 ١٩٢٠مااورد بحااث قاارار گرفاات و بنااا باار گزارشااى ،در اياان کااانفرانس موضااوع ساالطنت از
خالفاات جاادا اعااالن شااده و« تصااميم گرفتااه شااد کااه مقااام دومااى يعنااى خالفاات بااه امياار
افغانستان پيشکش شود»330.

در ماااه نااومبر ١٩٢٠جمااال پاشاااه يکااى از رهبااران «کميتااه اتحاااد و ترقااى» ترکيااه ،بااا اياان
مأموريت خاص که پايتخت افغانستان را از طريق معرفاى اماان اهلل خاان بعناوان کاندياد
مقام خالفت ،مرکز فعاليت هاى پاان اسالميساتى بساازد ،باه کابال رسايد .ايان مفکاوره

 ،Stewart, Rhea Talley (1973) . 328ص .١٣٦
 . 329نويد ،سنزل ( ،)١٣۸۸ص .۸٣
 . 330اسناد محرمانۀ آرشيف هند بريتانوى L/P&S/20/B288, P261
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تأييد فورى روحانيون بزرگ کابل را حاصل کرد .دفتر جاسوسى و اطالعات انگلايس در
ايالت سرحدى شمال غرب هندوستان از مالقات خصوصى ،که قرار بود عنقريب در باين
حضرت شمس المشايخ فضل محمد مجددى و جمال پاشاه صورت بگيرد ،اطاالع داد و
اضااافه نمااود کااه حضاارت شاامس المشااايخ و مااالى تگاااب آراى عمااومى را در اياان مااورد
آزمايش ميکنند331.

گاازارش شااماره  ٢٣ماااه جااون  ١٩٢٠شااعبۀ اسااتخبارات انگلاايس در ايالاات ساارحدى شاامال
غربى به نقل از جريدۀ سياست نوشت «جريادۀ پاائيونير (پيشاگام) هناد بريتاانوى اطاالع
يافتااه اساات کااه مفکااورۀ امياار افغانسااتان بحيااث خليفااۀ مااؤمنين يکبااار ديگاار در کاباال
تقويت يافته است .مسلمانان در رابطه با مسئلۀ خالفت به تشويش بوده و خود شان باياد
به حل آن بپردازناد .درحاال حاضار دو نفار کاندياد خالفات وجاود دارناد ،کاه يکاى آن شااه
حجاز و ديگر آن امير افغانستان ميباشد .اما اولى از قبولى خالفت مسلمانان ابا ورزيده
است».
در يک گزارش ديگر آمده اسات کاه باه تااريخ  ١٩ناومبر  ١٩٢٠حضارت صااحب شاور باازار
(شااامس المشاااايخ) در مساااجد جاااامع بااازرگ کابااال اعاااالن کااارد کاااه  « :اميااار افغانساااتان
فرمانرواى مسالمان ومساتقل و منحصار باه فرديسات کاه باراى ماا بااقى ماناده .اواکناون
سرکردۀ اسالم است و مسلمانان جهان بايد لقب خليفاه را باه وى تهنيات بگويناد» .بعاد از
وى مولوى برکت اهلل حاضرين را مخاطب قرارداده

و پيشنهاد را تأئيد نمود332.

اما بااوجودى کاه روحاانيون افغاان و پيشاوايان جنابش خالفات هنادمى خواساتند غاازى
امان اهلل خان ،پادشاه افغانستان ،رهبارى آنهاا را بدسات گيارد ،وى بتااريخ  ٢٣ناومبر در
دربار علناً اعالن نمود که خالفت موضوعى است که به همه مسالمانان تعلاق دارد و باياد
بصورت عمومى از طرف تمام مسلمان هاى جهان فيصله شود .وى همچنين اضاافه نماود
که هيت گونه قصدى براى گرفتن چنين مسؤليت بزرگى را ندارد .درين دربار جمال پاشا،

 L/P&S/10/813, PA 743, NO. 50, Dec. 16, 1920 . 331اساناد محرماناۀ آرشايف هناد
بريتانوى
 . 332اسناد محرمانۀ آرشيف هند بريتانوى L/P&S/20/B288, P261
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اراکين بلند پايۀ ملکى و نظامى ،برکت اهلل و عبادالرب (رهباران حکومات مؤقات هناد در
کابل) نيز حضور داشتند333.

با وجود اظهاارات علناى اماان اهلل خاان کاه نماودار عادم عالقاه وى باه مقاام خالفات باود،
نگرانااى انگليسااها از ائااتالف احتمااالى افغانهااا و ملااى گرايااان هنااد برعليااه آنهااا بيشااتر
ميشااد .حکوماات هنااد اياان مساائله را بااا وزياار خارجااه بااراى امااور هنااد در لناادن در ميااان
گذاشت و تأکيد کرد که" از اين بيشتر نميتوانيم امکانات انتخاب شدن امير را به صفت
خليفه ناديده بگياريم  .الزم اسات باه نتاايج وخيماى ،کاه انتخااب وى بمقاام خالفات باراى
هندوستان ببار خواهد آورد ،عميق بينديشيم334.

جنبش هجرت مسلمانان هند يا تلک ديگرى از دسايس انگليس
جنبش يا تحريک هجرت يکى از انشاعابات جنابش خالفات هناد اسات  .گرچاه مسالمانان
هند به تعداد زيادى در جنبش عادم تعااون کاانگرس ملاى هناد باه رهبارى گانادهى شارکت
نمودند ،اما بعضى از رهبران آنها قادم فراتار گذاشاتند ،و در مااه هااى اول ساال  ١٩٢٠در
اوج احساسااات شااان در رابطااه بااا شاارايط صاالح ترکيااه بااا انگلسااتان  ،هنااد بريتااانوى را
"دارالحرب" خوانده و موعظه هاى هجرت باه کشاور همساايۀ افغانساتان (داراالساالم)
را آغاز کردند.
چون غازى امان اهلل خان هم اعالم کرده بود که دروازه هاى کشورش بروى مسالمانان هناد
باز بوده ،آنها هر وقتى که خواسته باشندبه افغانستان آمده ميتوانند ،مسالمانهاى هناد
معتقد بودند که افغانستان از آنها با آغوش باز پذيرائى خواهاد کارد .اينکاه افغانساتان
در گذشااته بااه پااان اسالميساات هااا ،انقالبيااون و شاااگردان کااالج هاااى الهورکااه از هنااد
بريتانوى گريخته بودند ،پناه داده بود ،انها را بيشتر تشويق ميکارد .عالوتااً ياک عادۀ
از رهبااران خالفاات بااا محم اود طاارزى و اعضاااى ديگاار هيئاات افغااانى کااه بااراى دور دوم
مذاکرات به هند بريتانوى رفته بودند ،مالقاات نماوده و از پشاتيبانى و حمايات جنابش
آزاديبخش هند توسط دولت افغانستان مطمئن شدند.
طراحان جنبش هجرت فعاليت هاى اساسى شانرا از همين وقت آغاز نماوده و شوروشاوق
هجرت مسلمانان هناد را در کنفارانس اعضااى جنابش خالفات کاه باه تااريخ  ١۸و  ١٩مااه

 . 333همانجا.
 . 334همانجا.
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اپرياال  ١٩٢٠در دهلااى منعقااد شااد ،توسااعه دادنااد .هاادف اصاالى اياان کنفاارانس کااه بااه
پيشنهاد موالناحسرت موهانى دائر شده بود ،فشار باالى کميتۀ مرکزى خالفات باود تاا
يک برنامۀ عمل مستقيم را تصويب کند .اما اين کار صورت نگرفت و باه عاوض آن چناد
جوان آتشپاره وفتنه انگيز مؤفاق شادند ايان جلساه را باه باازار راه انادازى هجارت تباديل
کننااد335.

درياان جلسااه عطااأ هلل از امرتساار گفاات کااه بايااد از پاليسااى امياار امااان اهلل خااان

افغانستان استفاده کرد .ملک لعل خان از گجرانواله يک قدم پيشتر رفته اعالم کرد کاه
آنهائى که با هجارت مخالفات کننادبى ديان و کاافر هساتند .وغاالم محماد امرتسار (عزياز
هندى) ،بارخالف توصايۀ اعضااى کنفارانس ،مسالمانان را تشاويق کارد تاا ياا جهااد و ياا
هجرت کنند .عزيز هندى ،کساى کاه محماد علاى او را باار هاا متعصاب خطرنااک خواناده
بود ،عمالً قبل ازين

تبليغات هجرت يا جهاد را آغاز کرده بود336.

آصف على در جلسۀ همان شاب ازحمايات دولات افغانساتان اساتقبال نماوده بار ضارورت
جهاد و يا هجرت تأکيد ورزيد .حتى کميتۀ مرکزى خالفت ،بادون آنکاه ماهيات حمايات
سياسى و معنوى دولت افغانستان را درک کارده باشاد ،خالصاۀ بياناات غاازى اماان اهلل
خان را به مطبوعات سپرد .نشر اين بيانيه بصورت گساتردۀ در سرتاسار هناد تبليا .شاد و
شور و شوق قابل توجهى را ايجاد کرد337.

فتواى مهاجرت را چه کسى صادر کرد؟
در هيجان و اضطراب عمومى ناشى از تبليغات هجرت ،باه علمااى ديناى مراجعاه شاد تاا
کسااانى را کااه بااراى هجاارت آمااادگى ميگرفتنااد ،رهنمااائى کننااد .امااا آنهااا درياان رابطااه
اخاتالف نظار داشااتند ،و گارفتن فتااوا مشاکل باود .غااالم محماد عزيااز (عزياز هناادى) از
امرتساار طااى تلگرامااى از موالنااا عباادالبارى کااه يکااى از علماااى معااروف و تئوريسااين
عمدۀ جنابش خالفات و رئايس و نااظم مدرساۀ "فرنگاى محال" در "لکنهاو" باود مراجعاه
کرد .وى درين رابطه گفت که "بر مسلمانان الزم است تا عليه انگليس ها بجنگناد ،و اگار
جنگيده نميتوانندبايد کشورى را ترک کنند ،که در آن از دين شان به آزادى پيروى کارده

 . 335قريشى ،نعيم  ،پان اسالميزم در سياست هند بريتانوى ،ص .١۸٢
 ،Qureshi, Naeem (1999) . 336ص .١۸٢
 . 337قريشاااى ،علمااااى هناااد بريتاااانوى و هجااارت  ،١٩٢٠مطالعاااات جدياااد آسااايا ،شااامارۀ  ،١دور
 ،)١٩٧٩(١٣ص .۴٦
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نتواننااد" .مطااابق بااه اياان فتااوا در تمااام هندوسااتان کميتااه هاااى هجاارت ساااخته شااد تااا
مسلمانان را تشويق کنند که اموال دنيوى شانرا فروخته به نزديکترين کشاور اساالمى ،
افغانستان ،هجرت کنند338.

قابال ياداريسات کاه موالناا عبادالبارى ايان فتاوى را تعبيار غلاط از تلگاراف جوابيااه اش
ميداند .وقتى او به جواب عزيز هندى نوشته بود ،محتوى تلگراف اش آنقدر کوتااه باود
که ظاهراً معلوم ميشد او از هجرت مسلمانان هند بريتانوى پشتيبانى نموده است  .اما
موالنا قبل از آنکه فرصت وضاحت و يا تصحيح نظرش را داشاته باشاد ،ايان تلگارام باه
مطبوعات بومى راه يافت و وسيعاً تبلي .شد .عارف حصاوى از روزناماۀ "حريات" دهلاى
اولتر از همه باه آن برجساتگى داد .وى کاه هجارت را ضارورى ميدانسات ،باا شاوق و ذوق
تمام به ترويج کمپاين هجرت پرداخت .از روزنامۀ حريت متن پياام موالناا عبادالبارى باه
جرايد "پيساه" الهاور" ،زمينادار" الهاور" ،خالفات" بمباى ،و جراياد متعادد ديگار هناد
رسيد.
موالنااا عباادالبارى عقيااده داشاات کااه هندوسااتان تحاات تساالط بريتانيااا "دارالحاارب"
نميباشد .او فوراً به روزنامۀ حريت نوشت و توضيح داد که هيت وقت هجارت را الزماى
ندانسته بلکه آنرا ستوده است .از هجرت بايد بحيث آخرين وسيله استفاده شاود ،وقتاى
که به نفع اسالم باشد339.

جناابش مهاااجرت در آغاااز تابسااتان  ١٩٢٠نخساات در "سندهااا" آغاااز و از کلکتااه ،لکنهااو،
بهوپال گرفتاه تاا الهاور و پشااوردر تماام منااطق شامال هناد گساترش يافات  .ايان جنابش
احساسات پشتون هاا را نيزتحرياک نماود .باه تااريخ  ١۴مااه ماى ،بعاد از نمااز جمعاه در
مسجد قاسم عليشااه پشااور غاالم محماد عزياز (عزياز هنادى) کاه از امرتسار آماده باود،
بيانيۀ ايراد کرده احساسات مردم را به جوش آورد  .او براى تأسيس يک کميتۀ مهاجرين
و تنظاايم امااورجنبش هجاارت بااه پشاااور آمااده بااود .تأساايس اياان کميتااه بااا تأساايس کميتااۀ

 ،Kazmi, S. A. Akhtar (1984) . 338ص .١٢۴
 . 339قريشاااى ،علمااااى هناااد بريتاااانوى و هجااارت  ،١٩٢٠مطالعاااات جدياااد آسااايا ،شااامارۀ  ،١دور
 ،)١٩٧٩(١٣ص .۴۸
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خالفت در پشاور همزمان بود که عبدالعزيز سندهى از کراچى و خاود غاالم محماد عزياز
(عزيز هندى) با آن همکارى ميکردند340.

تعداد اصلى مهاجرين شناخته نشد ،اما گفته ميشود که تعداد شان بين پنجاه و يکصد
هزار نفر باود .در مااه آگسات  ١٩٢٠بايش از هاژده هازار ( )١۸٠٠٠نفار زماين خاناه و دکانهااى
شانرا فروخته به کابل رفتند .دکتور اسداهلل حبيب در رسالۀ دورۀ امانى ص  ١٣مينويسد
که شمارۀ سى و ششم سال اول امان افغان از ورود چهل هزار مهاجر به کابل خبر ميداد.
تالش انگليس ها در استفاده ازاحساسات مذهبى مسلمانان هند
انگلايس هاا کوشايدند ازاحساسااات ماذهبى مسالمانان هناد ،کااه عکاس العملاى بمقاباال
سياساات هاااى اسااتعمارى انگلاايس بااود ،بااه نفااع خااود اسااتفاده کننااد .آنهااا خصوص ااً از
چندين جهت جنبش هجرت را بحيث وسيلۀ انتقام از غازى امان اهلل خاان ماورد اساتفاده
قرار دادند:
 .1در مضيقه قرار دادن دولت امانى
بااه گفتاااۀ دانشااامند و ماااؤرا افغاااان ،آقاااى پيکاااار پاااامير «مقاماااات هنااادبرتانوى دقيقااااً
ميدانستند که با تشويق هندى ها براى مهاجرت به افغانستان و تبليغات وسيع مبناى بار
" اعطااااى زماااين و امتياااازات از طااارف دولااات اماااانى باااراى مهااااجرين هنااادى" ،مزياااد
برسؤاستفادۀ استخباراتى ،دولت نو پاى افغانستان را از نظر مالى و امنيتاى درمضايقه
قارار داده و عاادم توانااايى جانااب افغااانى در اعاشااه و اباطااۀ ساايل مهاااجرين ،انعکاسااات
منفااى و انزجااارعمومى عليااه شاااه امااان اهلل خااان و ساالطنت او را بااه وجااود خواهااد آورد.
چنانکه همانطور هم شد و گروه هاى زيادى ازمهاجرين هند وقتى عدم امکانات رفاهى و
نبااود زمااين  ،پااول  ،خااوراک  ،پوش ااک و هاار آن چيزديگاارى را کااه درهنااد شاانيده بودنااد،
مالحظه کردند ،مجدداً به وطن اصالى شاان بار گشاتند و ايان حرکات ،واقعااً انعکاساات
منفى را درهندوستان و بخصوص در ميان آزاديخواهان آن کشور به بار آورد341».

،Marwat, Fazal-ul—Rahim & Kakakhel, Sayed Wiqar Ali Shah (1993) . 340
ص .١٧٠
 . 341پامير ،پيکار ( ،)٢٠١٢صفحات  ٢٦١و .٢٦٢
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ظفر حسن ايبک ،که خود يک مهاجر هندى دوران اميرحبياب اهلل خاان باود ،در خااطرات
خود مينويسد که «با صدور فتواى هجرت ،مسلمانان سااده لاوح ،خاناه و مزرعاۀ خاويش
را به نصف قيمت به فروش رساندند و بدون عاقبت انديشى ،و تفکار از نتيجاۀ آن بطارف
افغانستان رهسپار گرديدند .درين جوش و خاروش آن بيچااره هاا  ،ناه تنهاا ديان دوساتى
نقش داشت ،بلکه مساتمندى و حالات دردنااک ماالى شاان نياز باى تاأثير نباود .آنهاا گماان
ميکردند که دهن خزانۀ دولتى در افغانستان براى آنها باز شده است " .او عاالوه ميکناد
کاااه "انگرياااز هاااا کاااه از نااااتوانى ماااالى افغانساااتان و باااى سروساااامانى نهضااات هجااارت
هندوستان ،آگاهى کامل داشتندبراى ناکام ساختن اين نهضت از هيت عملى فروگذاشت
نکردند .مأمورين انگليسى براى مردم هندوستان باغ هاى سبز و سارا را نشاان ميدادناد
و به آنها ميگفتند به مجردى که به کابل برسند ،ثروتمند خواهند شد .برخاى ايجنات هااى
حکومتى از احساسات مذهبى مردم سؤ استفاده مى بردند و ايشان را به هجارت تشاويق
ميکردند ،و به اين ترتياب نهضات هجارت باراى مسالمانان افغانساتان ،پنجااب و سارحد
عوض اينکه رحمت شود ،آفت گرديد342».

دولااات افغانساااتان در حاااالى کاااه باااراى جلاااوگيرى از نفاااوذ مهااااجرين در اماااور سياساااى
افغانستان تدابير وقايوى را اتخاذ نماوده باود ،کميتاۀ مهااجرين هنادى را سااخت تاا باه
کمک مامورين افغان به امور مهاجرين رسيدگى کند .اعضاى برجستۀ اين کميته عباات
بودنااد از داکتاار عباادالغنى ،محمااد اکباار خااان "مهاااجر" يوسااف زى ،داکتاار نااور محمااد
سااندهى ،ارباااب محمااد رضااا پشاااورى ،غااالم محمااد عزيااز (عزيااز هناادى کااه خااود را اياان
بارخادم مهاجرين ميگفت) ،محمد اقبال شيدائى ،و جانمحمد جونيجو .دولت همچناان
براى پذيرش مهاجرين هندى نظامنامۀ در سى ودو ( )٣٢فقره ترتيب نمود که بر اساس آن
مهاجرين ميبايسات حاين ورود باه افغانساتان مطاابق باه نظامناماۀ مخصاوص آن تاذکرۀ
تابعيت اخذ نمايند.
 .2دسيسۀ ضعيف ساختن جنبش آزاديبخش هند
اکثريت رهبران سياسى و مذهبى هند مخالف مفکورۀ هجرت مسلمانان بوده آنارا باه نفاع
جنااابش آزاديااابخش هناااد نميدانساااتند .گانااادهى در اوايااال از جنااابش خالفااات حمايااات

 . 342خاطرات ظفر حسن آيبک ( ،)٢٠٠٣صفحات  ٢٣٣و .٢٣۴
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ميکاارد 343در مقاااالت متعاادش در جرياادۀ ( Young Indiaهنااد جااوان )344از داعيااۀ
خالفت پشتيبانى نموده نوشاته باود کاه "داعياۀ خالفات نتنهاا عادالناه و عاقالناه اسات،
بلکه نسبت اينکاه عواطاف جهاان اساالم را باه هماراه دارد ،از پشاتيبانى نياروى عظيماى
برخااورد دار اساات" .گاناادهى کااه پشااتيبان افغانسااتان بااود ،و قاابالً گفتااه بااود کااه "اگاار
افغانسااتان باار هنااد حملااه کنااداو بااه هندوسااتانيان خواهااد گفاات کااه بااه حکوماات هنااد
(بريتانوى) کمک نکنند ،"345با هجرت مسلمانان هند مخالف بود .وى استدالل ميکرد
که چون ما نميتوانيم ازين طريق بر حکومت هند (بريتانوى) فشار وارد کنيم ،لاذا خاارج
شدن مسلمانان از هنديک قدم عملى نيست .گاندهى پافشارى ميکرد که هجرت بايد تا
وقتى که "جنبش عدم تعاون" به مرحلۀ نهائى اش برسد ،معطل شود346.

موالنا شوکت على و عدۀ ديگر از رهبران جنبش خالفت هم عقياده داشاتند کاه باراى دوام
همکارى هندوها بايد با هجرت مخالفت کرد .وى در يک اعالميۀ هفتۀ اول جوالى ١٩٢٠
مجدداً تأکيد کرد که تا هنگامى که جنبش"عدم تعاون" به نتيجۀ منطقى نرسيده باشاد،
اقدام به هجرت و آسايب رسااندن باه وحادت عمال آزاديخواهاان هناد ،ياک کاار عاقالناه
نيست347.

جمعيت علماى هند و کميتۀ مرکزى جنبش خالفت هام هجارت را تشاويق نميکردناد .ايان
دو گروپ در مجلس هفتۀ اول ماه جون  ١٩٢٠هجرت را اختيارى دانسته و تصميم گرفتند
که هجرت نبايد بصورت کتلوى (جمعى) باشد .در پهلوى اين شخصيت هاى برجستۀ و
مياناه رو جناابش خالفاات مثال حساارت موهااانى ،حکايم اجماال خااان ،داکتار مختااار احمااد

 . 343جنبش ياا تحرياک خالفات بعاد از ظهاور رژيام مصاطفى کماال پاياان يافات ،اماا جنابش عادم
تعاااون در هنااد باقيمانااد .البتااه انگلاايس هااا هاام خاااموش ننشسااتند و توسااط عمااال شااان خصااومت
مذهبى بين مسلمانان و هندوان را مشتعل ساختند و نتيجۀ آن ازبين رفتن اتحاد هندو و مسالمان
بود.
 . 344هناااد جاااوان هفتاااه ناماااۀ باااود کاااه توساااط گانااادهى بزباااان انگليساااى از ساااال  ١٩١٩تاااا ١٩٣٢
نشرميشد.
 . 345بمفورد ( ،)١٩٢٥تاريخ جنبش هاى عدم همکارى و خالفت ،ص .٢۴
 . 346قريشاااى ،علمااااى هناااد بريتاااانوى و هجااارت  ،١٩٢٠مطالعاااات جدياااد آسااايا ،شااامارۀ  ،١دور
 ،)١٩٧٩(١٣ص ..٥۴
 . 347جريدۀ هندو ۸ ،جوالى  ،١٩٢٠ ،به نقل از قريشى .
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انصارى ،داکتر اقبال الهورى و ديگران نيز شديداً با هجرت مخالف بوده معتقد بودناد
که هجرت به نفاع جامعاۀ شاان نيسات  .آنهاا باا تماام قاوا کوشايدند ازيان جرياان جلاوگيرى
کنند348.

 .3ارسال جواسيس انگليس در لباس مهاجرين هندى
جنبش هجرت فرصت مناسبى باود باراى انگلايس هاا .آنهاا وضاعيت را غنيمات شامرده ناه
تنهااا بااا همکااارى بااا رهبااران سياسااى مااذهبى واسااتفاده از احساسااات مااذهبى مساالمانان
زمينۀ هرچه بيشتر هجرت به افغانستان را مساعد ساختند تا دولات ناو بنيادافغانساتان
را با مشکالت شديد مواجه سازند ،بلکه تعاداد زياادى از جاسوساان و عماال خاود را در
جامه و قافلۀ اين مهاجرين به افغانستان و از آنجا حتى به بخارا ،روسيه ،آلمان و ترکياه
نيز ارسال کردند.
اختاار کاااظمى نويسااندۀ کتاااب "زور آزمااائى هاااى انگلاايس هااا و افغانهااا" مينويسااد کااه
حکومت افغانستان از چند سال قبل ورود قاديانى ها را ،که مسالمان شامرده نميشادند،
ممنوع قرارداده بود ،اما آنهاا ازيان فرصات اساتفاده نماوده ،باا مهااجرين يکجاا شاده باه
افغانستان داخل و مخفيانه به موعظۀ کيش شان پرداختند .درعين حال انگليس هاا ،کاه
امااان اهلل خااان را خااوش نداشااتند و ميخواسااتند حيثياات او را ناازد مساالمانان هنااد پااائين
آورند ،تعدادى از ايجنت ها و جواسيس خود را در بين مهاجرين فرستادتا در راه آنهاا را
دلسرد و پريشان کنند .آنها وظيفه داشتند تا عليه امير نفرت توليد نموده وآنهاا را وادار
کنند که ناراحت و منزجر به خانه هايشان برگردند .اين گماشاتگان انگلايس مهااجرين را
از سرماى طاقت فرسااى کابال ميترسااندند و توجاه آنهاا را باه هار دشاوارى و ساختى راه
جلب ميکردند .کاظمى عالوه ميکند که باوجود اين اکثريت مهاجرين خوش بودند و اين
ترانه را ميخواندند:
"کااارينگى هجاااااارت ،چلينگى کاااااااابل ،امير غازى بال رهى هين"
(امير غازى دعوت کرده است  ،ما هجرت ميکنيم ،کابل ميرويم)
در مقابل گماشتگان فوراً اين جواب را ميدادند:
"مروگى بهوکى  ،کهاوگى جوتى ،يى جورج پنجم سنا رهى هين"
(جورج پنجم گفته است  ،از گرسنگى خواهيد مرد ،با بوت لت و کوب خواهيد شد)

 . 348اسناد محرمانۀ آرشيف هند بريتانوى ،تلگرام شماره  ۴۴٢ماؤرا  ٢۸ماى  ١٩٢٠نائاب السالطنۀ
هند به وزير امور خارجۀ هند بريتانوى.
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داکتر لعل بها نيز دريکاى از مقااالت خاود نموناۀ چناين ابيااتى را کاه باه جنابش مهااجرت
ارتباط دارد نقل کرده است :
برباد هون ،پرواه نهين
ناشاد هون ،پرواه نهين
اى دوستو ،جو کچها بهى هون ،کابل چلو ،کابل چلو
از بربادى باکى نداريم
از ناخشنودى باکى نداريم
اى دوستان ،هر چه باشد به کابل رويد ،به کابل رويد
برادران هنود! تم کو رهى مبارک وطن کى راحت
غريب مسلم ،شکسته خاطر ،وطن کى الفت لټارهى هين
امير صاحب بال رهين هين ،امير صاحب بال رهين هين
برادران هنود! راحت وطن مبارک شما
مسلمانان بيچاره ،دل شکسته ،محبت وطن را هدر ميدهند
امير صاحب (افغانستان) شما را فراميخواند
امير صاحب (افغانستان) شما را فراميخواند
در جملۀ جاسوسانى کاه باا اساتفاده از جنابش مهااجرت باه افغانساتان رفتاه و بعاداً افشاا
شاادند ،ميتااوان از اشخاصااى بنااام عباادلحق ،عباادالرحمن و باارادرش عبااداهلل نااام باارد.
عباادالحق کااه خااود را يااک شااخص متقااى و پرهيزگااار نشااان داده مااردم را فريااب ميااداد،
تصميم گرفته بود از طريق قندهار دوباره به هندوستان عزيمت کند ،اما قبل از حرکت از
کابل براى مأمور نظامى انگليسى مقيم کويتاه طاى ناماۀ از برگشات خاود اطاالع داد .او
بعد از آنکه نامه بدست افغانها افتاد ،پس از تحقياق زنادانى و بعاد هاا باه مارگ محکاوم
گردياااد .عبااادالرحمن و بااارادرش عباااداهلل از کابااال فااارار و از راه سااارحد آزادخاااودرا باااه
هندوستان رسانده بودند .عبدالرحمن بعد از آنکه توسط انگليس ها براى خنثى ساختن
فعاليت هاى نهضات هجارت دوبااره باه افغانساتان فرساتاده شاد ،در خوسات دساتگير و
زندانى شده ،وسر انجام در زندان بدرود حيات گفت349.

 . 349خاطرات ظفر حسن آيبک ( ،)٢٠٠٣صفحات  ٢٣٩و .٢۴٠
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مهاجرين هندى درکابل و دشوارى هاى دولت امانى
جريدۀ "اتحاد مشرقى" در شمارۀ اول جوزاى  ٢٢( ١٢٩٩مى  )١٩٢٠اطالع داد کاه اولاين
دستۀ مهاجرين بتاريخ  ٢٦ماه ثور تحت رهبرى سيد ساکندر شااه و دوماين دساته بتااريخ
 ٢۸ماااه ثااور تحاات رهباارى شاايخ عباادالحق ساااحل باشااندۀ ملتااان از پشاااور بااه جااالل آباااد
رسيدند .همين جريده در شمارۀ  ١٢جوزاى  ١٢٩٩مطابق باا  ٢جاون  ١٩٢٠از رسايدن شاش
کاروان مهاجرين به جالل آباد اطالع داده نوشات کاه ايان مهااجرين تحات رهبارى مولاوى
شهاب الدين به تااريخ  ٧جاوزا ( ٢٧ماى) باه جاالل آبااد رسايده و دو روز بعاد بطارف کابال
حرکت کردناد .جرياده اداماه ميدهاد کاه هادايات الزم باراى آنعاده از بارادران هنادى ايکاه
ميخواهند به افغانستان هجرت کنند ارسال شده و اميدواريم که کميتاه هااى هجارت در
دهلاااى ،راولپنااادى ،و پشااااور و آقااااى غاااالم محماااد عزياااز (خاااادم المهااااجرين) آنااارا در
نظرگرفته و روزنامه هاى معاصر هندى آنرا وسيعاً نشر کنند .مهاجرين باياد از هاداياتى
که توسط خادم المهاجرين در شمارۀ  ٢٦مى جريدۀ "همدم" داده شده است ،پيروى کنند.

 .22نقشۀ فوق خط السير مهاجرين هندى را نشان ميدهد که از بهوپال،
لکنهو و حيدرآباد سند آغاز و بعد از کابل به جبل السراج ،مزار شريف،
بخارا ،تاشکند ،مسکو ،باکو و ترکيه ميرسد
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جريده همچنان تحت عنوان "بيست و پنج هازار مهااجر از ساند" اداماه ميدهاد کاه کميتاۀ
هجرت سندها بعد از اجالس به سکرتر سياسى حکومت بمبى تلگرام داده است که بنا بر
مداخلۀ انگليس ها در امور مذهبى ما و خالفات  ،آنهاا تصاميم گرفتاه اناد باه افغانساتان
مهاجرت کنند و بيست و پنج هزار (  ) ٢٥٠٠٠نفر آماده اند به کابل بروند350.

در اول تعداد مهاجرين کم بود ،اما باه تادريج زيااد شاده رفات .شامارۀ  ٢۸جريادۀ "اتحااد
مشرقى از رسيدن دسته هاى بيشتر مهاجرين به جالل آبااد اطاالع داده در سار مقالاه اش
نوشت که مهاجرين نبايد به سخاوت ننگرهارى هاا در فاراهم آورى وساايل سافر از جاالل
آباد به کابال اتکاا کنناد ،چاون مناابع آنهاا محادود ميباشاد .ايان مقالاه بار دشاوارى هاائى
پافشااارى ميکنااد کااه در راه مهاااجرين مشااتاق ولااى تهااى دساات وجااود دارد .شاامارۀ ١٩
جااوزاى  ١٢٩٩مطااابق  ٩جااون  ١٩٢٠هاام از رساايدن هفاات کاااروان مهاااجرين از راه مهمنااد و
کاماه اطاالع داده از همکاارى هاا و مهماان ناوازى هااى ماردم کاماه ،و کماک هااى غااازى
سردار خان و غازى محصل خان بصورت خاص گزارش ميدهد.
بااه همااين ترتيااب شاامارۀ  ٥( ۴٦اگساات  )١٩٢٠اتحاااد مشاارقى از رساايدن کاااروان هاااى
چهاردهم ،پانزدهم و شانزدهم مهاجرين اطالع داده نوشات کاه ده نفار آنهاا باه اثار گرمااى
شديد در راه جالل آباد و کابل فوت نمودند .جريده مينويسد که درکاروان شانزدهم تحت
رهبرى مولوى احمد على خان الهور پنج هزار ( )٥٠٠٠مرد شامل بود.
اسناد محرماناۀ آرشايف هناد بريتاانوى ،يادداشات شاماره  ٣۴شاعبۀ اساتخبارات ايالات
سرحدى شمال غربى براى هفتۀ نزدهم اگست  ،١٩٢٠تعداد مهاجرينى را که تا آن وقت باه
افغانسااتان آمااده انااد باايش از پنجاااه هاازار نفاار نشااان داده ميگويااد کااه بعااد ازياان آنهااا
نميتوانند از کمک هاى حکومت افغانستان استفاده کنناد .حکومات باه آنهاا گفتاه اسات
که يا به ترکستان و بخارا بروند ،و يا به هندوستان بر گردند.
دولت امانى براى تنظيم امور مهاجرين هندى نظامنامۀ مهااجرين را ترتياب نماود .دريان
نظامنامه که بتاريخ  ١۸سرطان  ١٠( ١٣٠٢جوالى  ) ١٩٢٣در يکهزاروپنجصد جلد به لسان
هاااى درى و پشااتودر مطبعااۀ دائاارۀ تحرياارات مجلااس عااالى وزرا نيااز طبااع گرديااده اساات

 . 350اسااناد محرمانااۀ آرشاايف هنااد بريتااانوى ،ضااميمۀ شااماره يااک يادداشاات شااماره  ٢٥شااعبۀ
استخبارات ايالت سرحدى شمال غربى براى هفتۀ  ١٧جون .١٩٢٠
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شاارايط قبااول مهاااجرين ،مساائوليتها و وظااايف رساايدگى بااه امااور مهاااجرين ،و صااورت
اسکان مهاجرين ذکر گرديده است 351:

–

در مادۀ پنجم اين نظامنامه ذکر شده است که «مهاجرين که به دولت عليۀ افغانستان
مراجعاات ميکننااد در بااارۀ آنهااا تحقيقااات الزمااه بعماال آورده ميشااود .بعااد از نتيجااۀ
تحقيقات اگر حکومات مهااجرت آنهاا را الزم قباول نداناد از خااک افغانساتان خاارج
ميشوند».

–

در مادۀ ششم اين نظامناماه ميخاوانيم کاه «باراى کساانيکه بقسام التجاا در مملکات
افغانستان مراجعت مينمايند و تذکرۀ تابعيت افغانستان را نگيرند بطور مسافرت
در افغانستان حق اقامت داده ميشود .اما از حقوق مهااجرت اساتفاده و از حکومات
جاى و سائر معاونت طلب کرده نميتوانند و در بارۀ اينطور اشخاص مثل ديگر تبعۀ
خارجااه مطااابق قواعااد دوليااه معاملااه کاارده ميشااود ،و از حقااوق تبااايع افغانسااتان
استفاده کرده نميتوانند».

–

در مادۀ هشتم ميخوانيم که « از ميان مهاجرين کسانى کاه ادعااى تابعيات اجنباى را
ميدارنااد از تابعياات افغانسااتان خااارج و از خاااک افغانسااتان کشاايده ميشااوند .و
کسانيکه از طرف افغانستان پيسه و زماين گرفتاه باشاند پيساه و زماين ماذکور نياز
واپس گرفته ميشود».

–

در مااادۀ دهاام ميخااوانيم کااه «در هاار نائااب الحکومااه گااى و يااا حکااومتى اعلااى در زياار
رياست نائب الحکومه و يا حاکم اعلاى عنداالقتضاا ياک مجلاس مهااجرين موجاود
ميشااود ،عااالوه باار وکااالى مهاااجرين اعضاااى طبيعااه و اعضاااى منتخبااۀ مجااالس
مشاوره و مدير نفوس ،اعضاى مجلس مذکور هستند».

–

در مادۀ پانزدهم ميخوانيم که «براى مهاجرينى که جديد آماده باشاند از طارف حکاام
مؤقتاً بطور مسافرت جايهاى مناسبه مشخص کرده ميشود».

–

در مادۀ شانزدهم ميخوانيم که "مهاجرين ماذکور از طارف داکتار و ياا طبياب معايناه
کاارده ميشااوند .کسااانيکه مااريض ميباشاانددر شاافاخانه هاااى حکوماات تحاات تااداوى
گرفته ميشوند".

 . 351آقاى غبار در جلد اول افغانستان در مسير تاريخ صفحۀ  ۸٠١به نظامنامۀ هشت فقارى اشااره
نموده اند که اشتباه ميباشد .شايد مقصد آقاى غبار هدايت نامۀ هشت فقرۀ حکومت امانى باشد
که براى رهنمائى مهاجرين قبل از حرکت بطرف افغانستان به نشر رسيده بود.
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در مادۀ هفدهم ذکر شده است که «براى مهاجرين که از خارج مى آيند از سرحد دولت
عليه افغانيه الى محل که براى سکونت شاان تعاين ميشاود کراياه و باارگير از طارف
حکومت داده ميشود .اعاشه و خوراکه مهااجرين تاا رسايدن فصال بخاود شاان تعلاق
دارد تنها براى اشاخاص ضاعيف و ساالخوردۀ ناادار و اطفاال خوردساال کاه از خاود
ولااى نداشااته باشااند و زنهائيکااه بااى سرپرساات باشااند از طاارف دولاات خوراکااه داده
ميشود».

دولت امانى با امکانات محدودى کاه داشات باراى اکثريات مهااجرين کاه دهقاان بودناد،
مطابق تعداد افاراد عايلاۀ آنهاا زماين هااى زراعتاى دولتاى را کاه باراى معشايت يکسااله
کفايت کند يا بصورت مجانى و يا به اقساط طويل پانزده و بيست ساله داد .اين دهاقين
برعالوۀ فى جريب شش سير تخم گندم و پنج روپيۀ نقد ،تا رسيدن فصل براى افراد باال.
خاانواده ماهاناه پانج ساير آرد و باراى کودکااان ماهاناه ساه ساير آرد دريافات نماوده زمااين
هايشان تا سه سال از تأديۀ ماليه معاف بود .دولت همچنان براى خرياد گااو قلباه و تهياۀ
ساامان آالت آنهاا چهال روپياه نقاد ،و چهال سااير گنادم و چهال ساير جاو و جاوارى و بااراى
اعمار و آبادى جاى ساکونت شاان چاوب پوشاش را تهياه کارد .دولات باراى پيشاه وران و
صنعتکاران مهاجر بعوض زمين ترتيبات تهيۀ آالت و افزار مورد احتياج شاان را فاراهم
کرد.
چون انگليس ها مسالمانان هناد را باه هجارت باه افغانساتان بيشاتر تشاويق ميکردناد ،و
اقتصاااد افغانسااتان امکانااات رفاااه مهاااجرين بيشااتر را فااراهم کاارده نميتوانساات ،لااذا
غازى امان اهلل خاان باه توافاق کميتاۀ مهااجرين هنادى ،باه تااريخ  ٩مااه اگسات  ١٩٢٠امار
تعويق مهاجرت را صادر کرد و تا فراهم ساختن امکاناات رفااهى باه مهااجرين موجاود از
آمدن مهاجرين جديد ممانعت کرد .و اين نقطۀ پايان جنابش ناکاام مهااجرت باود .جنبشاى
که بعضى ها آنرا يک جنبش مصنوعى خوانده اند.
ترکيب مهاجرين هندى
هجاارت باااه افغانساااتان تنهااا انگيااازۀ ديناااى نداشااات  .در بااين مهااااجرين هنااادى بااارعالوۀ
مساالمانان ،مهاااجرين هناادو مااذهب نيااز شااامل بودنااد .مااثالً در يااک راپااور اسااتخبارات
انگليس براى هفتۀ اول ماه اگست گزارش داده شد است که به تاريخ دوازدهم ماه جاوالى
 ١٩٢٠حدود هفتصد ( )٧٠٠نفر مهاجر مسلمان و يکصدو ده ( )١١٠نفر مهاجر هندو از سند
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در يک گزارش ديگر آمده است کاه غاازى اماان اهلل خاان بعاد از

توافق کميتۀ خالفت پشاور طى فرمانى به شخصى بنام فقير محماد آرتاى هادايت داد کاه
بااا توجااه بااه تعااداد کثياارى از هناادوان مهاااجر ،مساالمانان از ذبااح گاااو در روز هاااى عيااد
خوددارى کنند.
حالات زار و بسايار باد اقتصاادى دهااقين هناد هام ياک علات عمادۀ مهااجرت را تشااکيل
ميداد .تبليغات هجرت نسبت به مناطق روستائى پنجاب که وضع اقتصادى در آن بهتار
بااود ،در مناااطقى چااون اتراپاارديش ،سندهااا و ساارحد آزاد ،جائيکااه وضااعيت اقتصااادى
دهاقين بيشتر خراب بود ،مؤثر تربوده توجه ماردم را جلاب نماود .از هماين سابب قسامت
اعظاام مهاااجرين را کسااانى تشااکيل ميااداد کااه دورنماااى بهتاار سرنوشاات اقتصااادى در
افغانستان آنها را به هجرت واداشته بود.
دربين مهاجرين گروه کوچک جنگ طلبان مسلمان هم بودند که ميخواستند براى شرکت
در جنگ براى خالفت از طريق افغانستان به ترکيه بروند .و براى يک عادۀ ديگار هجارت
فرصت مناسبى بود که به خارج رفته و باه کماک نيروهااى دوسات خاارجى راه هااى وارد
کردن ضربات به انگليس ها را در هندجستجو کنند353.

گزارش هاى استخبارات انگليس نشان ميدهدکاه غازى امان الله خاان از موجوديات
جاسوسان در جامۀ مهاجرين هم آگاه بود .مثالً وى امر کرده باود کاه باه مهااجرين هنادى
اجااازۀ دخااول در دربااار روز عيااد داده نشااود ،چااون او مشااکوک اساات کااه در بااين آنهااا
جاسوسان فرستاده شدۀ حکومت هند بريتانوى نيز موجود اند . 354قابل يادآوريسات کاه
تالش هاى ازبين بردن غازى امان الله خان از آغاز سلطنت تا آخر عمر در غربت ،بدون
آنکه بغير از چند مورد محدود در مطبوعات و يا آثار مؤرخين افغان و خاارجى ذکار
شده باشند ،ادامه داشته است .به استناد راپور هاى استخبارات انگليس و اسناد موجاود
در آرشيف دفتر هند بريتانوى در هژده ( )١٨ماه اول سلطنت  ،غازى امان الله خاان
 . 352اساااناد محرماناااۀ آرشااايف هناااد بريتاااانوى ،يادداشااات شاااماره  ٣٢شاااعبۀ اساااتخبارات ايالااات
سرحدى شمال غربى براى هفتۀ پنجم اگست .١٩٢٠
Qureshi, M. Naeem. The “Ulema” of British India and the Hijrat of . 353
 ،1920ص .٥٢
 . 354همانجااا ،يادداشاات شااماره  ٢٩شااعبۀ اسااتخبارات ايالاات ساارحدى شاامال غربااى بااراى هفتااۀ
پانزدهم جوالى .١٩٢٠
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هدف پانزده ( )١٥مورد سئو قصد ناکام قرار گرفته است  .در يادداشت شماره  ٣٥دفتر
استخبارات ايالت سرحدى شمال مغربى براى هفتۀ که بتاريخ  ٢٦آگست  ١٩٢٠ختم شده
است ذکر گرديده که " تالش ديگرى براى کشتن امير صورت گرفت ،حدود پاانزدهمين
تالش  .بصورت عمومى انتظار ميرود که در مدت کوتاهى عنايت الله جايگزينش خواهد
شد".
پى آمد مهاجرت هندى ها به افغانستان
از جملۀ مهاجرين حدود  ٧٥در صد بشمول خان عبدالغفار خان و ارباب رضا خان پشااور
دوباره به خانه هايشان برگشتند .مهاجرينى که در کابل و جاهااى ديگار مساکن گزيدناد،
از کمک و همکارى مردم و دولات قادردانى کردناد .غاازى اماان اهلل خاان باه ياک عادۀ از
تحصاايل کردگااان خانااه و هزينااۀ زناادگى را آماااده ساااخت .يااک تعاادادى را در مؤسسااات
مختلااف دولتااى اسااتخدام کاارد ،تعاادادى هاام بااه قااواى نظااامى جااذب شاادند .برخااى ازياان
مهاااجرين در رژياام هاااى بعاادى بااه پساات هاااى بلنااد رتبااۀ دولتااى تعااين ،در فعالياات هاااى
سياساى ساهيم و حتااى باه رتبااه هااى جنرالااى رسايدند .و باااالخره ياک تعااداد هام رهسااپار
ترکيه شدند ،و چون به ترکياه رفتاه نتوانساتند ،باه ترکساتان روساى (فعاالً ازبکساتان )
رفتند ،و عدۀ زياد آنها به حزب کمونست هند در تاشکند و مسکو پيوستند. 355
فعاليت هاى مثبت و منفى مهاجرين و آزاديخواهان هند در افغانستان
انقالبيااون و آزاديخواهااان هناادى از زمااان امياار حبيااب اهلل خااان بااه افغانسااتان پناهنااده
ميشدند .به گفتۀ ريه تالى ستيوارت ،مؤلف کتاب "آتش در افغانستان"  "،اميار حبياب
اهلل خان با آنها رابطۀ مؤدبانه داشته و آنها را تحت مراقبت و نظاارت قارار داده باود تاا از
اساسات پناهندگى سياسى عدول نورزيده [موجب خشم انگليس ها نشاود] .اماا غاازى
امان اهلل خان که در وقات پادر باه صافت شاهزاده باا انقالبياون رابطاۀ نزدياک برقارار کارده
بود ،حاال به صفت پادشاه کشور ،به رابطۀ خود با آنها ادامه ميداد .356رابطۀ کاه عامال

 . 355هرکيشن سينگها سورجيت  :هفتادوپنجمين ساالگرد تأسايس حازب کمونيسات هناد .شامارۀ
اول ،جلد دوم نشريۀ مارکسيست (جنورى – مارچ .)١٩۸۴
 . 356ستيوارت ،ريه تالى/ترجمۀ کوهسار کابلى ،يار محمد ( ،)١٣۸٠ص .٢٣٥
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ديگاار تشاانج بااين انگلاايس هااا و غااازى امااان اهلل خااان و انگياازۀ ديگاارى بااراى توطئااه هاااى
بيشتر عليه دولت امانى بود.
در دوران جنااگ جهااانى اول گااروپ هاااى کوچااک متعاادد انقالبيااون و آزاديخااواه هنااددر
اروپا ،شرق دور ،و اياالت متحادۀ امريکاا فعاليات داشاتند .آنهاا کوشايدند باا اساتفاده
کمااک هاااى مااالى آلمااان اساالحه خريااده و آناارا طااور قاچاااق از طريااق چااين و ساايام بااه هنااد
بريتانوى برسانند ،تا در قيام مسلحانۀ که يکجا با سرکشى قواى نظامى در ماه فبرورى
 ١٩١٥در نظر گرفته شده بود ،مورد استفاده قارار گيارد .اماا ايان اسالحه باه هناد نرسايد و
سرکشى قواى نظامى  ،به استثناى طغيان عسکرى سينگاپور در نطفه خنثى شد.
در مرحلۀ بعدى هيئت نظامى ترکى – آلمانى با همراهاى انقالبياون هنادى باه کابال آماده
حکومت مؤقت هند (حکومت عبورى هند در تبعيد )357را بنياد نهااده ،کوشايد تاا ياک
راه زمينى را از طريق اياران و افغانساتان بااز کنناد .آنهاا پاالن داشاتند تاا باه کماک اميار
حبيااب اهلل خااان و اقااوام ساارحد آزاد يااک قيااام ضااد انگليسااى را درهنااد بريتااانوى بااراه
انداخته و با اعالم جهاد در سرتاسر شبه قارۀ هند ارتش هند بريتانوى را فلج سازند .اماا
اين پالن آنها نيز به ناکامى انجاميد.
بعد از شکست و تسليمى آلمان ،انقالبيون هند براى کمک باه روسايه روى آوردناد .ايان
کااار مااورد اسااتقبال روساايه کااه بااراى صاادور انقااالب بااه آسااياى ميانااه وهنااد آمااادگى
ميگرفاات ،قاارار گرفاات  .ساافير روساايه ،سااوريتس  ، Suritzدر ماااه دساامبر  ١٩١٩بااه
همراهى راجا مهندرا پرتاب ،عبدالرب و تيرومل آچاريا وارد افغانستان شدند.
ياکف (يعقوب) سوريتس سفير و نمايندۀ تام االختيار روسيه در کابل يک حزبى آزموده
شده و مورد اعتماد لنين باود کاه وظيفاۀ مهام و پار مسائوليت بساتن پيماان نظاامى علياه
بريتانيا با افغانساتان و تحکايم موقاف روسايه دريان «چهاار راه آسايا» را بعهاده داشات .
چون روسايه ميخواسات از افغانساتان بحياث تختاه خياز باراى صادور انقاالب باه آساياى
ميانه و هنداستفاده کند ،در اعتمادنامه سوريتس آمده بود که «بحيث سفير فوق العاده

 . 357حکومت مؤقت هند ابتدا سه عضو داشت که عبارت بودند از راجاا مهنادرا پرتااب  -رئايس،
مولااوى برکاات اهلل  -صاادراعظم و موالنااا عبيااداهلل ساايندهى  -وزياار داخلااه ،افااراد ديگاار از جملااۀ
مشاورين بودند .اما در دورۀ امانى بعد از جنگ استقالل ،تعداد اعضاا افازايش يافات  ،کاه در آن
جمله موالنا بشير ،رهبر جماعت مجاهدين در سرحد آزاد قابل ذکر است ( .موالنا عبيادهلل ساندهى
کې سرگذشت کابل ،ص .١٢۴
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و نماينده تام االختيار روسيه شوروى در آسياى ميانه گماشته مى شود و وظاايفى کاه باه
وى سپرده مى شود ،تأمين مناسبات ديپلوماتيک با خلق هاى مستقل بلوچستان ،خيوه
و بخارا و خلاق هااى هناد ،کشامير و تبات کاه باه خااطر آزادى ماى رزمناد ،اسات  .باه رفياق
ساااوريتس از ساااوى حکومااات کاااارگرى -دهقاااانى صاااالحيت داده ماااى شاااود مناسااابات
مستقيمى باا کشاورهاى موجاود و حکوماات رو باه تشاکل و هماه ساازمان هااى انقالباى
داراى هدف رهايى خلق هاى آساياى مياناه از تصااحب خاارجى برپاا نمايناد .او صاالحيت
دارد نماينادگان خاويش را خاود بگماارد .وارد گفتگوهاااى مساتقيم و ياا غيار مسااتقيم از
طريااق نمايناادگان خااود شااود و موافقاات نامااه هااا و اساانادى را از نااام حکوماات کااارگرى-
دهقانى با تأئيد حکومت مرکزى در مسکو با آن ها امضا نمايد»358.

تروتساکى  ،رهباار منشاويک هااا در ناماه تاااريخى  ٥اگسات  ١٩١٩خااود باه کميتااه مرکاازى
حزب کمونيست روسيه (شاخه بلشويکى) نوشت که "در لحظه کناونى ،راه باه ساوى هناد
براى ما مى تواند نسبت به «مجارستان شوروى» بيشتر هموار تر و کوتاهتر باشد".359
در ماه مارچ  ١٩٢٠باين هناديان انقالباى در کابال اخاتالف نظار و دوپاارچگى بوجاود آماد.
دستۀ اول به رهبرى راجا مهندرا پرتاب و موالنا عبياداهلل ساندهى طرفادار تبليغاات پاان
اسالميستى بودند ودستۀ دوم طرفدار تبليغات بلشويکى ،که توسط آچاريا ،عبدالرب
و رفقايشان رهبرى ميشد.
حمايت و دلچسپى غازى امان اهلل خان از فعاليت هاى سياسى هندى هاى مقيم کابل ودر
مااه اپريال  ،١٩٢٠فرسااتادن راجاا مهنادرا پرتاااب در رأس ياک هيئات بااه چاين ،حماياات از
جنبش خالفت در هند ،و براه اندازى مظاهرۀ ماه مارچ در همبستگى باا مظااهرات جنابش
خالفت در هند روابط دوستانۀ دولت امانى را با مبارزين هناد مساتحکم تار سااخت .اماا
غااازى امااان اهلل خااان در عااين حااالى کااه از داعيااۀ آزاديخواهااان هنااد پشااتيبانى و حماياات
ميکرد ،نميخواست فعاليتهاى ضد انگليسى مبارزين هناد در کابال از کنتارول خاارج و
تحت کنترول روس ها قرار گيرد .در حقيقت او نميخواست روس هاا در اماور افغانساتان
نفوذ داشته باشند ،و افغانستان به مرکز فعاليتهاى ضد انگليسى مباارزين هنادى ايکاه

 . 358مناسبات افغانساتان و شاوروى ،١٩١٩ - ١٩٦٩ ،مساکو ،١٩٧١،صافحات  ،١۴-١٣باه نقال از
تيخانف ،داکتر يورى  -ترجمۀ عزيز آرانفر ( ، )٢٠١٠ص .۴٦
 . 359نامااه ترتسااکى بااه کميتااه مرکاازى حاازب کمونيساات روساايه (شاااخه بلشااويکى)  ،بااه نقاال از
تيخانف.
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از روسيه دستور ميگرفتند ،تبديل شود ،لهذا از عبدالرب و آچاريا خواست که کابال را
ترک بگويند.
قابل يادآوريست که ادعاى ظفر حسن ايبک ،يکى از شااگردان فارارى هناد درکابال کاه
ماادتى هاام بحيااث سااکرتر موالنااا عبيااداهلل ساايندهى وزياار داخلااۀ حکوماات مؤقاات هنااد در
تبعيد ايفاى وظيفه ميکرد ،مبنى براينکه "افغانستان با بدست آوردن استقالل خويش،
بااا مسااايل هندوسااتان بااه خصااوص بااا مساالمانان هنااد کااه قربااانى و ايثااار فراوانااى نمااوده
بودند ،با باى اعتناائى برخاورد کارد" کاامالً ياک ادعااى غارض آلاود باوده ،بار هايت ناوع
سندى استوار نيست .

عزيز هندى کى بود و براى کى فعاليت ميکرد؟
غاالم محماد عزيااز (معاروف باه عزيااز هنادى) از جملااۀ اشاخاص زرناگ و فعااالى باود کااه
نخست در تحرياک هجارت و بعاداً در حلقاۀ مهااجرين هنادى در افغانساتان و سارحد آزاد
فعاليت داشت  .کسانى که با نام موهن الل کشميرى  ،يکى از زرنگ ترين و محيال تارين
جواسااايس انگلااايس در دوران جناااگ اول افغاااان و انگلااايس (ساااالهاى )١۸۴٢ - ١۸٣۸
آشنايى دارند ،شباهت عجيبى را بين وى و عزيز هندى ديده ميتوانناد .هاردوى آنهاا از
کشمير هندوستان بودند هردوى آنها در خانواده هاى هندو باه دنياا آماده و بعاداً باه ديان
مقاادس اسااالم مشاارف شااده بودنااد هااردوى آنهااا در دوران دو جنااگ مختلااف افغااان و
انگليس به نفع کشور هاى خارجى در افغانستان فعاليت داشتند هاردوى آنهاا ساالهاى
اخير زنادگى شاانرا باا مشاقت گذشاتاندند وهاردوى آنهاا گوياخااطرات /تجربياات و ياا
نظريااات شااانرا در کتااابى 360جمااع کاارده و بااراى خوشااخدمتى و پاااداش  ،و يااا تبرئااه بااه
دستگاه حاکمۀ انگليس تقديم کرده اند.

 . 360کتاب ماوهن الل کشاميرى تحات عناوان Life of the Amir Dost Mohammed Khan
" of Kabulزندگى امير دوست محمد خان کابل" در دو جلد در لندن بچااپ رسايده و ترجماۀ درى
آن توسط پروفيسور دکتور سايد خليال اهلل هاشاميان ،از طارف مجلاۀ آئيناۀ افغانساتان در امريکاا
بنشر رسيده است..
کتاب عزيز هندى تحت عنوان "زوال غازى امان اهلل خان يا انقالب افغانساتان سانه "١٩٢۸-١٩٢٩
در سااال  ١٩٣١در هنااد بريتااانوى بزبااان اردو در  ٢٠٠٠جلااد چاااپ و ترجمااۀ پشااتوى آن تحاات عنااوان
"دغازى امان اهلل خان زوال" به سفارش شعبۀ تأليف و ترجمۀ مرکز باين المللاى تحقيقاات پشاتوى
اکادمى علوم افغانستان (دورۀ حکومت پرچمى ها وبعداًمجاهادين) ،باراى ترفياع باه رتباۀ علماى
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عزيز هندى پسر "مادهو کشاميرى" در منطقاۀ "ماورى گانج" شاهر" امرتسار" دياده بادنيا
کشااوده و تااا مکتااب متوسااطه تحصاايل کاارد .عزيااز هناادى يکااى از اشااتراک کنناادگان
مظاهرات عليه قانون معروف به"رولت بل" بوده و تقريباً در هر جلسۀ پروتست و مظاهرۀ
شهر امرتسر باا خوانادن اشاعار انقالباى حضاور داشات .عزياز هنادى توساط انگلايس هاا
زندانى و گويا به حبس ابد محکوم شده ،روانۀ همان زندانى شد کاه رهباران مظااهرات و
قيام امرتسر را در آن زندانى نموده بودند.361
اينکه عزيز هندى چگونه زندانى و به اعدام و بعاداً باه حابس اباد محکاوم شاد ،دلچساپ
بوده  ،وتوطئۀ باه شاهرت رسااندن عمادى و زميناۀ شامول در حلقاات مباارزين آزاديخاواه
هناد بريتااانوى را نشاان ميدهااد .او باار اول توجااه ماردم را در جلسااۀ احتجاجياۀ قتاال عااام
"باغ جيليانواله" وقتاى جلاب کارد کاه ياک روز بعاد از قتال عاام خاود را در تکاۀ ساياهى
پيچانده سوار بر يک اسپ سياه در کوچاه هاا باه گاردش پرداخات  .وى کاه در آن وقات ١۸
سااال عماار داشاات توسااط يااک محکمااۀ نظااامى نخساات بااه اعاادام محکااوم و بعااداً جاازاى
اعدامش به حبس ابد تبديل شد.362
عزيز هندى بعد از گذشتاندن چند ماه در زنادان ،در مااه دسامبر  ، ١٩١٩گوياا ماورد عفاو
قرار گرفته از زندان آزاد وبا شناختى که در زندان با رهبران زندانى ضد انگليس حاصال
کرده بود ،در حلقۀ فعالين عمدۀ جنبش خالفت درآمد.
عزيز هندى به گفتۀ خاودش يکاى از پيشاآهنگان جنابش هجارت باوده اسات .او در يکاى از
مقاالتش بطور قطعى ادعا ميکند که برخالف عقيدۀ اقبال شيدائى کاه ميگوياد بارادران
على پيشتازان جنبش هجرت به افغانستان بودند ،خودش ،يعنى عزيز هنادى باود کاه در
کنفرانس خالفت دهلى قطعنامۀ هجرت را سپانسر شد .363او در ماه مى  ١٩٢٠سرپرستى
کميتۀ انسجام امور مهاجرين در پشاور را به عهده گرفت .در ماه جون همان سال به کابل
هجارت و عضاويت کميتاۀ مهااجرين هنادى راحاصال نماوده از کميتاۀ مرکازى خالفاات در

"محقق" توسط آقاى معاون سرمحقق فرهاد ظريفى تهياه و در ساال ٢٠٠٢ /١٣۸١م در پشااور بنشار
رسيده است .
 . 361اسناد محرمانۀ آرشيف هند بريتانوى L/P&S/20/12/
Sharma, Jagdish Saran (1972). The National Biographical Dictionary . 362
of Inda, p27
 . 363معين الحق ( ،)١٩٧۸زندگى و کارنامه هاى محمد على ،ص .١٩۸
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بمبى مبل .ده هزار روپيه را براى مساعدت با مهاجرين هندى در افغانستان دريافت کرد.
عزيز هندى در ماه جوالى  ١٩٢٠به خاطر اختالس در بودجاۀ کميتاۀ مهااجرين ازيان کميتاه
اخراج شد.
عزيز هندى در ماه نومبر همان سال توانست با جمال پاشا ،قوماندان قاواى بحارى دولات
عثمانى ،که به کابل آمده بود ،رابطۀ نزديکى برقرار و تحت رهبرى وى بحيث تولى مشر
در قطعۀ نمونۀ اردوى افغانستان شامل شود ،اما دو ماه بعاد ،در جناورى  ، ١٩٢١بعاد از
افشاى جرمى که مرتکب شده بود ،از ترس زندانى شدن ،کابل را ترک نموده به چمرکند،
يکااى از مراکااز مجاهاادين هناادى ضااد اسااتعمار انگلاايس ،گريخاات  .عزيااز هناادى ماادت
زمااانى را در بااين اياان مبااارزين گذشااتانده ،خااود را کپتااان اردوى آزادياابخش ياغيسااتان
اعااالم نمااود ،کااه گويااا ميکوشااد در مناااطق ساارحد آزاد بااه سااربازگيرى بااراى آن اردو
بپردازد .وى بعد از مدت کوتاهى به کابل برگشته و در آنجا به زندان فرستاده شد.
عزيز هندى بعد از چهارونيم ماه از زندان آزاد و عضويت گروپ انقالبياون هناد در کابال
را بدساات آورد .بااراى ماادتى بحيااث مفااتش مکاتااب در جااالل آباااد مقاارر شااد .امااا بااه اثاار
اختالفات با اعضاى اين گروپ ،خصوصاً مير رحمت اهلل همايون و ديگران ،يا شايد هام
افشاى هويت اصلى اش ،زندگى در افغانستان برايش نا ممکن شده در ماه اپريال ١٩٢٥
به سفارت انگليس در کابل مراجعه و اجازه خواست به خانه اش در امرتسر هند بريتانوى
برگردد .چون اساناد اساتخبارات هناد نشاان مياداد کاه عزياز هنادى باا سافارت روسايه در
کابل نيز ارتباط نزديک داشت ،اجازۀ برگشت به هند را نيافت.364
عزيز هندى در ارتباط با فعاليات هااى روسايه در سارحدات آزاد افغانساتان باه آن منااطق
سفر هاى متعدد داشت  .به استناد راپور هاى راسکلنيکف ،سافير شاوروى در کابال کاه
به جاى سوريتس فرستاده شد و همزماان باه عناوان نمايناده کمينتارن در کابال مسائوليت
ادامۀ کار مخفى در سرحدات آزاد افغانستان را به عهده داشت ،غالم محمد عزيز (عزيز
هندى) بناا باه توصايۀ محماد علاى 365رهبارى مرکاز سايد آشاان (؟) در بااجور را باه عهاده

 . 364اسناد محرمانۀ آرشيف هند بريتانوى L/P&S/20/12/
 .365محمد على يکى ديگر از هندى هاى مهاجر بود که براى ايجاد يک مرکاز زيار زميناى در کابال
وحمايت از فعاليت در مناطق قبايلى سرحد آزاد ،به تااريخ  ٥جناورى  ١٩٢١باه کابال فرساتاده شاده
بود .او بحياث نخساتين جاساوس کمينتارن در کابال  ،در پيوناد تنگاتناگ باا سافارت شاوروى بار
عالوۀ وظيفۀ خطير پخش شبکۀ جاسوسى در هند وافغانستان ،ارسال پنهانى رهبران به اصاطالح
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داشت .امااز موجوديت چنين مرکزى بنام سيد آشان در باجور بدون از راپور هاى محماد
على و راسکلنيکف ،در هيت جائى ديگر نه در راپور هاى استخبارات انگلايس ،و ناه در
نشاارات و کتااب متعاادد مربااوط بااه مبااارزات مساالحانۀ انقالبيااون هناادى در ساارحد آزاد،
اسمى برده نشده است .به نظر ميرسد اين مرکز هم مانناد راپورفعاليات هااى مبالغاه امياز
عزيز هندى به محمد على تنها روى کاغذ باوده باشاد کاه منظاور آن باازى دادن روس هاا و
استفاده از بودجۀ باشد که به اين منظور اختصاص داده شده بود.366
اسناد موجود در آرشيف روسيه نشان ميدهد که مسکو اميدوار باود باه کماک گساترش
کارهاااى زياار زمينااى ،تااالش هاااى ضااد بريتااانوى اسااتخبارات شااوروى و کمينتاارن در
افغانستان ادامه يافته و گسترش يابد .لذا محمد على جاسوس کمينتارن در افغانساتان
باااه راساااکلنيکف پيشااانهاد نماااود تاااا در بااااجور ياااا منااااطق مهمناااد «مرکاااز» جديااادى را
سازماندهى کند کاه زيار پوشاش انجمان رسامى فرهنگاى و معاارف باا چاپخاناه و مکتاب
فعاليت کند .او از نماينده کمينترن در افغانستان ،راسکلنيکف ،خواهش کرد براى ساه
ماه نخست براى ايان مقاصاد ،ده هازار روپياه تخصايص دهاد .عاالوه بار ايان مبلا ،.پاالن
محمد على  ١٢٠٠٠روپيه ديگر را به شکل کمک مالى ساالنه به رهبران مجاهدين کاه از آن
به نام «کميته رهروان جهاد» ياد شده است ،در نظر گرفته بود .محمد علاى ميدانسات کاه
بدون همکارى نزديک با ايان ساازمان پار نفاوذ در سارحدات آزاد نميتواناد پالنهاايش را
پياده کند ،لذا از آغاز سال  ١٩٢١به «کميته رهروان جهاد» ماهانه يک هزار روپياه کماک
مااالى ميکاارد امااا رهباارى اياان سااازمان بااه عزيااز هناادى اجااازه ناادادتا در چمرکنااد فعالياات
نماياادو گوياکميتااه انترناساايونال سااوم را ايجاااد نمايااد .افاازون باار آن ،بااه خاااطر رفتااار
خصمانه با عزيز ،وى ناگزير گرديد ،به روستاى سيد آشان باجور برود.

جنبش رهائي بخش ملى هند به روسيه و قاچاق اسالحۀ روساى باه قبايال سارحدات آزاد را باه عهاده
داشت (تيخانف ،سياست قدرت هاى بزرگ در افغانستان و قبايل پشتون ص .)٧۸
 . 366مثالً به حوالاۀ تيخاانف در گازارش راساکلنيکف در بااره کاار هناد از تااريخ  ١دسامبر  ١٩٢١تاا
يکم ماه مى  ، ١٩٢٢آرشيف تاريخ اجتماعى و سياسى روسيه ،فوند  ،٥۴۴دوسيۀ مخصاوص ،٣
صااندوق  ،١٠٥صاافحۀ  ،١۴۴ذکاار شااده اساات کااه "مرکااز ساايد آشااان در باااجور را غااالم محمااد عزيااز
رهبرى مى کرد که بناا باه توصايه محماد علاى باه ايان کاار گماشاته شاده باود .عزياز کاه ياک نظاامى
کاااادرى باااود ،توانسااات در مياااان جواناااان باااومى دبساااتانى را «باااراى پااارورش انقالبياااون پتاااان»
سازماندهى کند و کار را در ميان ساپاهيان انگليساى آغااز کناد .او توانسات دساتگاه چااپ را باه
کوهستان برساند و آغاز به چاپ آثار تبليغى نمايد.
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تيخانف به رويت اسناد آرشيف روسيه در رابطه با اين مرکز و يکى از شابنامه هااى عزياز
هندى که در آن افغان ها به گناه پايان دادن جنگ باا انگلايس هاا و امضااى قارارداد صالح
مااورد اهاناات قرارگرفتااه و "خااوک" خوانااده شااده بودنااد ،از برافروختگااى چيچياارين،
کميسااار خلااق در امااور خااارجى روساايه شااوروى ،ياااد نمااوده مينويسااد کااه چيچياارين
ناگزيربود شخصا مداخله کند تا جلو اين گونه خودسرى ها را که منجر باه تيرگاى رواباط
با افغانستان مى گرديد ،بگيرد .او عالوه ميکند که راساکلنيکف همچناان باه ايان بااور
بود که هرگاه عزيز «به پخش اين گونه «چرند و پرنادها» کاه باا روحياه سياسات ماا در هناد
مغايرت دارد ،ادامه بدهد ،بايد روابط با اين مرکز را پايان داد» .تيخانف مينويساد کاه
سرنوشت آتيه اين مرکز کمينترن را از روى اسناد آرشيفى نمى تاوان پيگيارى کارد .چناين
بر مى آيد که تالش هاى آن پس از چندى پايان يافته باشد.
عزيز هندى در ماه جنورى سال  ١٩٢٩از مقامات انگليسى در کابل اجازۀ برگشت به هند
را بدساات آورد ،امااا قباال از هزيماات بااه هنااد يکبااار ديگاار بااراى ماادت کوتاااهى درکاباال
بازداشت شد .عزيز هندى در ماه نومبر  ١٩٢٩به جريدۀ "انقالب" در الهاور نوشات کاه در
کابال يااک "انجماان کمااک ملااى" را تأساايس کاارده اساات  .او در يااک مکتااوب ديگاارى بااه
تاااريخ  ٢٩مااارچ  ١٩٣٠بااه جرياادۀ "ماايالپ" جريااان مالقاااتش را بااا راجااا مهناادرا پرتاااب
سنگها ،سابق رئيس دولت جال وطن هند در کابل ،شرح داده از پالنش براى ايجااد ياک
گروپ همکارى با کمپاين "نافرمانى مدنى" گاندهى صحبت نمود.
به رويات اساناد محرماناۀ آرشايف هناد بريتاانوى ،عزياز هنادى از جاسوساان معااش خاور
سفارت روسيه در کابل هم بود .بعد از آنکه روس ها مؤفق نشدند ،موافقت دولت اماانى
را بدساات آورنااد تااا از افغانسااتان بحيااث يااک دهليااز بااراى ارسااال اساالحه و عمااال شااان
استفاده کنند ،خواستند ايان کاار را بصاورت مخفياناه و قاچااقى از راه بدخشاان ،کنار و
چتاارال انجااام دهنااد .ممکاان اساات مسااافرتهاى متعاادد عزيااز هناادى بااه چمرکنااد ،پايگاااه
نظامى آزاديخواهان هندى در مجاورت کنرجز همين پالن بوده باشد.
بااه رواياات پسااران غااازى ميرزمااان خااان کناارى ،يکااى از مهاااجرين هناادى کااه بااه غااازى
ميرزمان خان کنرى مراجعه نموده و به او پيشنهاد نموده بود که در بدل امتيازات ماادى
چشمگيرى با روس ها همکارى نموده ،مانع فعاليت هاى شان در کنر نشود .شايد همين
عزيز هندى بوده باشد ،چون بعد از آنکه روسها مؤفق نشدند غازى ميرزماان خاان کنارى
را تطميااع و همکااارى اش را بااراى اسااتفاده از موقعياات حساااس کناار جلااب کننااد ،عزيااز
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هندى هم دساايس ،تخرياب و پروپاگناد هاايش را علياه غاازى ميرزماان خاان کنارى آغااز
کرد.
عزيز هندى در ماه اپريل  ١٩٣٠به هند بريتانوى برگشت  .وى در امرتسر باه تااريخ  ٢٠ماى
 ١٩٣٠در يک جلسۀ عام گفت که هدفش آزادى هند بوده و در آيناده خاود را وقاف خادمت
به کشورش خواهاد کارد .مقاماات هناد بريتاانوى راپاور هااى را بدسات آوردناد کاه وى باا
عدۀديگرى تالش ميورزد تا يک تشکيالت جداگانۀ کمونيستى در شمال هند را ايجاد
و عضااويت بااين الملاال سااوم 367را حاصاال کنااد .عزيااز هناادى بااه تاااريخ  ٢۸اگساات ١٩٣٠
بازداشت و به زندان مرکزى امباال فرستاده شد.
عزيز هندى در ماه جون  ١٩٣٢از امرتسر به فقيار محماد يکاى از مهااجرين هنادى طرفادار
بلشويک ها طى نامۀ خواهان کمک شده و گفت که روسها ممکن کماک کنناد .اوبعاد از
تقسيم هند در پاکستان ساکونت اختياار کارد ،اماا ديارى نگذشاته باود کاه توساط افاراد
قبايلى اختطاف و براى مدت  ١٦سال در سرحد آزاد افغانساتان گروگاان نگهداشاته شاد.
تاريخ وفات عزيز هندى  ١٠فبرورى  ١٩٧١و محل وفاتش الهور نشان داده شده است .368

 . 367بين الملل سوم ياا کمونيسات انترنشانل کاه خالصاۀ آن کمنتارن اسات ) (1919–1943ياک
مؤسسۀ کمونيستى بين المللى بوده که در ماه مارچ  ١٩١٩در مسکو تأسيس شده بود.
Sharma, Jagdish Saran (1972). The National Biographical Dictionary . 368
of Inda, p27
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فصل هفتم
افغانستان در چنبرۀ بازى بزرگ رقابت هاى شوروى و انگليس

شاااه امااان اهلل خااان در مرحلااۀ ديگاارى از "بااازى باازرگ" مثاال امياار شااير
على خان درسال  ١۸٧۸در تنگناى بين شير و خرس قارار گرفات  .او در
قبال رقابت هاى بين دو ابرقدرت در شمال و جنوب افغانستان سياست
بيطرفى را اختيار کرد .وى اعالم داشت که مى خواهد بى طرفاى جادى
را هاام در مناساابات بااا انگلاايس و هاام در مناساابات بااا روساايه شااوروى
تعقيب کند و افغانساتان را باه کاارزار کشامکش هااى دو قادرت مبادل
ننمايد.
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مناسبات و مشکالت دولت امانى با همسايۀ بزرگ شمالى اش
نويسندگان و مؤرخين در رابطه با مناسبات غازى امان اهلل خان با اتحاد جمااهير شاورى
سوسياليستى روسيه نظريات ضاد و نقيضاى ارائاه داده ،و اکثاراً در چهاارچوب فکارى
خودشان ،وى را از پادشااه ليبارال ،پادشااه سوسياليسات ،و پادشااهى کاه مارکسيسات
نباااود اماااا سياسااات خاااارجى او باااه نفاااع روس هاااا باااود تاااا ياااک پادشااااه شاااجاع  ،غاااازى،
اميرالمؤمنين و خليفۀ مسلمين جهان تقبيح و يا ستوده اند ،و برخى حتى پا فراتر نهااده
وى را تکفير نموده ،نزديکى وى به اتحاد شوروى را آغاز بدبختى هاى امروزى ملات ماا
دانسته اند.
درک درست مشاکالت دولات اماانى باراى حفاک اساتقالل کشاور در باازى بازرگ دو ابار
قدرت رقيب و دسايس و کشمکش هاى ديپلوماتيک شان در افغانستان باه تحقيقاات
بيشااتر ضاارورت دارد .تحقيقاااتى کااه نشااان دهااد دولاات امااانى تااا چااه اناادازۀ در کااارزار
جلوگيرى از پيروزى پالنهاى ابرقدرت هاى رقيب در افغانستان مؤفق بدر آمد ،دفاع
از داعيۀ مسلمانان آسياى مرکزى تا چه انادازۀ مناساباتش را هام باا انگلايس هاا و هام باا
بلشويک ها به مخاطره انداخت ،و دولت امانى تا چه حدى به هدف اصلى که دستيابى
به پشتوانه حقوقى استقالل کشور و دسات ياافتن باه عضاويت جامعاۀ آزاد جهاانى باود،
رسيد.
آيا براستى عقده در برابر انگليس باعث نزديکى افغانستان با روس و کمونيزم شد؟
آيااا دوسااتى روس هااا و طبيعاات “بلشااويزم” منشااأ مخالفاات و دشاامنى امااان اهلل خااان بااا
انگليس ها 369بود؟
آيااا سياساات خااارجى شاااه امااان اهلل خااان بااه نفااع روس هااا بااود و روس هااا توانسااتند از وى
بحيث وسيلۀ فشار بمقابل انگليس ها استفاده نمايند؟

 . 369حضرت محمد صادق المجددى در صفحۀ  ۴٩خاطرات سياسى خود مينويسد که «امان اهلل
خااان عقياادهّ بااا انگريااز هااا يااک دشاامنى خيلااى عجيبااى داشاات و از وقاات طفولياات الااى روزيکااه از
سلطنت استعفا ميکرد سياست او تماماً مخالف انگريز ها بود و يقاين دارم کاه الاى حاال کاه وقات
تحرير اين سطور اسات (ليال يکشانبه هفاتم جماادى االول  )١٣٥٥مطاابق (جاوالى  ١٩٣٦مايالدى)
بهمان تعصب خود پافشارى دارد...اگرچه اين سياست او بر ياک اسااس ديناى قاائم نباود ،بلکاه از
دوستى روس ها و طبيعت (بالشويزم) نشئت کرده بود.»...
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آيااا دوسااتى امااان اهلل خااان بااا روس هااا مااانع همکااارى هاااى او بااا مبااارزين آسااياى مرکاازى
گرديد؟
درياان بخااش خااواهيم کوشاايد بااه اياان سااؤالها جااواب گفتااه و سااعى کناايم تااا باار چگااونگى
مناساابات و مشااکالت دولاات امااانى بااا اتحاااد جماااهير شااوروى خصوص ااً توطئااه هااا و
دسايس انگليس ها در خرابى مناسبات بين افغانستان و اتحاد شوروى روشنى اندازيم.

سابقۀ رقابت هاى روسيۀ تزارى و امپراتورى استعمارى انگليس
قبل از جنگ  ١٩١٩افغان و انگليس که در نتيجۀ آن افغانستان باه اساتقالل کامال دسات
يافت ،و قبل از پيروزى انقالب اکتوبر  ١٩١٧روسيه که بلشاويک هاا را بقادرت رسااند،
افغانستان در مرکز رقابات هااى دو امپراتاورى و قادرت بازرگ عصار يعناى انگلايس و
روسايۀ تازارى قارار داشات ،کاه در تااريخ بناام باازى بازرگ ) (The Great Gameثبات
شده است  .گرچه اين قادرت هااى بازرگ نتوانساتند افغانساتان را تحات اشاغال مساتقيم
خود در آورند ،اما هم روس ها و هم انگليس ها توانستند قسمت هاى از خاک افغانستان
را جدا سازند و در حقيقت سرحدات افغانستان را همين دو قدرت تعين کردند.
سياست توسعه طلبى دولت تزارى روس از قرن شانزدهم يعنى دوران ايوان سوم ( Ivan
 )IIIدر سال  ١٥٠٥آغاز و تا پترکبيار ( Peter Iياا )Pyotr Alexeyevich Romanov
در ساااال  ١٧٢٥مااايالدى اداماااه يافااات  .روسااايه دريااان دوران باااا اساااتفاده از سياسااات
اساتعمارى اش باه بزرگتاارين کشاور جهااان تباديل شااده و در ساال ١٧٢١ماايالدى رساماً بااه
امپراتورى روسيه مسما گرديد.
حااادود چهااال ساااال بعاااد ازتشاااکل امپراتاااورى روسااايه درشااامال افغانساااتان ،درجناااوب
افغانستان نيز امپراتورى استعمارگرانگليس در قارۀ هند مسلط شد ،و باراى تسالط بار
کشورهاى ديگار و پيشارفت باه مرزهااى روسايه دو باار بار افغانساتان لشاکر کشايد و باا
مقاومااات شاااديد و مباااارزۀ ماااردم افغانساااتان درجنگهااااى اول و دوم افغاااان و انگلااايس
روبروشااد کااه خااود داسااتان ديگاار و بياارون از موضااوع اياان تحقيااق اساات ،و باادين ترتيااب
افغانستان در محراق رقابت هاى دو ابر قدرت روسيه و انگليس قرار گرفت.
آرزوى پتر کبير در رسيدن به منابع طبيعى هند و آبهاى گرم بحر هند ،خيلى قبل از تسلط
بلشويکها در روسيه ،افغانساتان را در صادر توجاه امپراتاورى روسايه قارار مياداد .در
آغاز قرن  ١٩حکومت روسيه تصميم گرفت اطالعاتى دربارۀ افغانستان گاردآورى نماياد

244

بازرگنى دوزۀ اامىن و وتطئه اهى انگليس

و تماس هاى با فرمان روايان آن برپا نمايد .بعد از اساتقرار در آساياى مرکازى ،370پااول
اول ( ) Paul Iامپراتور روس در سال  ١۸٠٠با ناپليون بوناپارت فرانساه ائاتالف نماوده
پالن حملۀ مشاترک بار هناد بريتاانوى را طارح نماود .پاروژۀ اورنبارگ ياا کمپااين هناد در
جنااورى  ،١۸١٠توسااط پاااول اول ،آغاااز شااده ،بااه جناارال اورلاارف اماار شااد از اورنباارگ ،و
بخارا و خيوا با  ٢٢هزار عسکر و  ٢۴توپ مارش کند .انگليسها که نميخواستند سرمايه
گذارى کمپنى شرقى شانرا در هند از دست بدهند ،نخست در  ٢۴دسمبر  ١۸٠٠کوشيدند
ناپليون را از بين ببرند و بعد از ناکامى اين تالش شان توطئۀ کشتن تزار روس را تمويل
کردند .واقعات ساه مااه اول ساال  ١۸٠١خطارات بزرگاى را متوجاه امپراتاورى اساتعمارى
بريتانيا ساخته بود .اما جنرال روسى هنوز به اورنبرگ نرسيده بود که امپراتور پاول اول
به تحريک سفير انگليس (کنت دوپالهن) شب  ١١ماه مارچ  ١۸٠١از طارف افساران نظاامى
پتروگاااراد و همراهاااى پسااارش در اطااااق خاااواب خاااوددر قصااار سااان ميکايااال شاااهر سااان
پيترزبورگ کشته شد ،و نقشۀ حمله بر هناد از راه افغانساتان باه اثار توطئاۀ انگلايس هاا
ناکام شد ،و يکاى از اولاين فارامين امپراتاور جدياد روسايه ،الکسااندر ،هام امار توقاف
حمله بر هند بريتانوى بود.
دولت تزارى روس بار ديگر بعد از آنکاه اياران را باه زور سار نيازه و معاهادات گلساتان و
ترکمانچاى تحات نفاوذ خاود درآورد ،در صادد آن شاد کاه توساط اياران و باه ناام اياران در
افغانسااتان نفااوذ سياسااى نمايااد . 371در تااالش هاااى سااال  ١۸٣٧حکوماات محمااد شاااه
قاجاربراى تسخير هرات  ،در قواى حمله آور ايرانى مشاورين و قطعات عسکرى روسى
نيز شاامل بودناد .باه گفتاۀ روانشااد غباار “دولات روس دولات اياران را بغارض اساتيالى
هرات سوق نمود و حکام هرات را تطميع کرد کاه هارات باه قنادهار الحااق خواهاد شاد ،و
ايران را وعده داد که هرات و قندهار هاردو زيار نفاوذ اياران قارار خواهاد گرفات .ايان تنهاا
نبود ،بلکاه دولات روس مصامم شاد کاه کابال [اميردوسات محماد خاان] را باا نشاان دادن
باغهاى سرا و سبز و وعدۀ استرداد پشاور ،در مدار ديپلوماسى و نفاوذ خاود درآورد و
کاباال را بااراى تجزيااۀ کشااور افغانسااتان بدساات ايااران ،رفيااق راه خااود قاارار دهااد .کناات
سيمونت سفير روس بدربار ايران لمحۀ از تطبيق اين نقشه نياسود.372

 . 370منطقۀ آسياى مرکزى از چند امارت تشکيل گرديده بود که مشهور ترين آنهاا بخاارا ،خوقناد
(فرغانه) و خيوا بودند.
 . 371غبار ،مير غالم محمد ( ،)١٣٦٦ص .۴٩۴
 372همانجا
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انگليس ها ميخواساتند قبال از آنکاه روس هاا در آساياى مرکازى تاا دريااى آماو برساند،
خود تا سواحل آمو رسيده باشند .لذا در بهار سال  ١۸٣٩بر افغانستان حمله نمودند ،کاه
منجر به جنگ اول افغان و انگليس شد.
در دهااۀ  ٦٠و  ٧٠ساادۀ ناازدهم اقاادامات تهاااجمى روساايه در اسااياى مرکاازى ادامااه داشااته
سرزمين هاى پهناورى از درياى اورال تا پامير و از درياى خزر تا کوه هاى تيان شان را به
روسيه ملحاق سااختند .دريان هنگاام تاجياک هاا ،قزاقهاا ،تارکمن هاا و قرغياز هاا دولات
نداشااتند و در آسااياى مرکاازى تنهااا سااه دولاات فئااودالى فرمااانروائى ميکاارد :خااان نشااين
خيوا ،خان نشين خوقند و امير نشاين بخاارا .روس هاا باه سارعت شاهر هااى ترکساتان را
گرفتنااد .در ماااه جااون  ١۸٦٥بزرگتاارين شااهر اسااياى مرکاازى تاشااکند را اشااغال و در ماااه
جنورى  ١۸٦۸با خاان نشاين خوقناد قارارداد تجاارتى را امضاا و در مااه بعاد خادايار خاان
حاکم خوقند ،خود را زير فرمان امپراتور روسيه اعالم کرد .در ماه ماى هماين ساال جنارال
کاوفمن سمرقند را گرفته بطرف بخارا نزديک ميشاد ،کاه اميار بخاارا نااگزير باه جناگ
خاتمه داده و تحت الحمايگى روسيه را قبول کرد.373
از اهداف مهم سياست استعمارى انگليس در منطقه يکى هم دفاع از مناافع شاان در نايم
قارۀ هند و مهار کردن آرمانهاى توسعه طلبى روسايه در رسايدن باه آبهااى گارم بحار هناد
بود که بخشى از “بازى بزرگ” را تشکيل ميداد .گُسترش نفوذ روسيه در آسياى مرکازى
ساابب شااد تااا انگلاايس هااا نيااز گامهاااى متقااابلى بردارنااد .جاسوسااان انگلاايس بااه آسااياى
مرکاازى رخنااه کاارده تااالش ورزيدنااد زمينااه را بااراى تبااديل اياان ساارزمين پهناااور (کااه در
همسايگى روسيه قرار داشت و بازار طبيعى فروش کاال هاى روسى بود) به بازار فاروش
کاال هاى انگليسى و تختاۀ خياز باراى اقادامات خصامانه در برابار روسايه فاراهم نمايناد.
توجااه حکوماات روساايه هاام بااه آرزوى برپااايى مااانع باار ساار راه رخنااۀ انگلاايس در آسااياى
مرکزى ،به افغانستان به عنوان طبيعى تارين ماانع موجاود باراى جادا نگهداشاتن هناد از
آسياى ميانه جلب گرديد.374
در دوره سلطنت دوم امياارشيرعلى خان  ،پيشروى روس هااا بطرف سرحدات افغانستان
بر نگرانى دولت انگليس افااازود .انگلاااايس هاااا بااااراى جلاااوگيرى از برخااااورد منااااافع دو
ابرقدرت ،طرح ايجاد يک منطقۀ بى طرف ميان متصارفات آسايائى روسايه و انگلساتان
 . 373پارسيدس ،موسى  -ترجمۀ عزيز آريانفر ( ،)٢٠٠١صفحات .١۸-١٦
 . 374ولودارسکى ،ميخاييل  -ترجمۀ عزيز آريانفر( ،)٢٠٠١ص.٣٥
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را پيشاااانهاد نمودناااااد .آنهاااااا باااااراى تعين سرحدات افغانستان و روسيه يکنفر نماينده
سياسى خود رابه روساااااايه فرستادند تا در مورد سرحدات شمالى افغانستان با مقامات
آن کشور گفتگو و مذاکره نمايد .اين مذاکرات از سال  ١۸٦٩تااا ١۸٧٣م حدود چهار سال
طول کشيد و باالخِره در سال اخير دولت روسيه آمادگى خود را براى تعين خط سرحدى
نشان داد و بر اثر آن نمايندگااان روسيه وانگليس ،شاااهزاده گورچاااکوف

(Prince

)Gorchakoveوزيار خارجاۀ روس و الرد گرانويال ) (Lord Granvilleوزيار خارجاۀ
انگلساااااتان ،خط سرحدى را که از درياچه ويکتوريا (زورکاااااول ياااااا زور قااااال) تا خم آب
امتداد دارد تعين و تثبيت کردند .با تثبيت ايان خط سرحدى که طول آن ( )١۸٠٠کيلومتر
ميباشد و درياى آمو را دربر ميگيرد ،دولاااات روس بااااا دولاااات انگلاااايس ،باااادون آنکااااه
مدعيان اصلى يعنى دولت افغانستان و اماارت بخاارا از موضاوع تعياين سارحدات آگااه
باشند ،موافقه نمود که افغانستان از روشان و شغنان و بخارا از بدخشان و واخان صرف
نظار نمايااد و مارو و اراضااى تاارکمن نشاين اطااراف آن خااارج از خااک افغانسااتان باشااد ،و
افغانستان را خارج منطقۀ نفوذ خود بشمارد.
روس ها در دوران امارت امير عبدالرحمن خان  ،برخالف توافق نامۀ سال  ، ١۸٧٣يکباار
ديگار باه پيشاروى شااان بطارف جناوب اداماه داده در  ١۴فباارورى  ١۸۸۴باه مارو پيشااروى
نموده و در ساال  ١۸۸٥منااطق پنجاده و آق تپاۀ افغانساتان را اشاغال نمودناد .بعاد ازيان
واقعااه و تلگاارام تهديااد آميااز ملکااۀ انگلسااتان بااه الکساااندر دوم ،تاازار روس ،عساااکر
روسى از پيشروى بيشتر به خاک افغانستان خوددارى نموده ،حاضر شدند نمايندۀ خود
را براى مذاکرات تعين سرحد شمال غربى افغانستان به لندن بفرستند .مذاکراتى کاه باه
قاارارداد سااال  ١۸۸٧بااين هنااد بريتااانوى و روساايه تاازارى انجاميااد و بااه اساااس آن خااط
سرحدى ريجوى تعين و نواحى ديگر از سرزمين ما نيز مجزا گرديد.375
روس ها در اوايل قرن بيستم ،بعد از شکست در مقابل جاپان ،يکبار ديگر از پيشاروى
و حمله بار هناد دسات برداشاته و بارقياب انگليساى خاود معاهادۀ مشاهور  ١٩٠٧را امضاا
نموده  ،قبول کردناد کاه افغانساتان را خاارج سااحۀ نفاوذ خاود دانساته  ،هايت نماينادۀ باه
افغانسااتان نفرسااتاده و در امااور سياسااى مربااوط بااه افغانسااتان بااه حکوماات انگلاايس
مراجعه نمايند .اين قرارداد که مسئلۀ تجزيۀ ايران بين دو امپراتورى استعمارگر را نياز
در بر ميگرفت ،باا روى کاار آمادن بلشاويک هاا و ابالغياۀ رسامى وزيار دفااع بلشاويک
ها لئو تروتسکى لغو شد.
 . 375عارض ،غالم جيالنى ( ،)٢٠٠٣ص .٥٦
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پاليسى روسيه در مراحل اول بعد از انقالب اکتوبر
لغو قراردادهاى استعمارى امپراتورى تزارى
دولت جديد بلشويک ها از اسرار و قراردادهاى خائينانۀ امپراتاورى تازارى روس پارده
برداشاات  ،و آنهااا را لغااو نمااود .درياان جملااه قاارارداد  ١٩٠٧انگلسااتان و روساايه نيااز کااه
افغانستان را قلمرو نفوذ انگليس ها شناخته بود ،لغو شد .به گفتاۀ Arnold Joseph
 Toynbeeآرنولد توينبى يکى از مؤرخين و مشاورين ارشد حکومت بريتانيا در اماور
بين المللى خصوصاً شرق ميانه ،تنها انگيزۀ که افغانستان تحت ساحۀ نفوذ انگليس ها
قرارداشته باشد ،مؤقتاً برداشته شده و خطر فشار از شمال بر افغانستان رفع شاد .لناين
شخصاً در اعالميه اى که در  ١۴دسمبر  ١٩١٧به امضاى او صادر شده بود ،اين عهدناماه
را از اعتبار ساقط دانسته و تاکياد کارد کاه هرگوناه قارادادى کاه باا اساتقالل ،حاکميات
ملى ،تماميت ارضى و آزادى ايرانيان [و افغانها] مغايرت داشته و آن را محدود کناد از
اين لحظه بى اثر و ديگر وجود خارجى که بتوان به آنها استناد کرد ،نخواهند داشت.376
پشتيبانى از آزادى مسلمانان درقاره هاى آسيا و افريقا
راپور ها و اخبار جنگ جهانى اول ،فروپاشى امپراتورى روسيۀ تزارى و سالطۀ خاانوادۀ
روماااانف ،انقاااالب فبااارورى  ١٩١٧و تأسااايس واقااادامات حکومااات مؤقااات کرنساااکى
) ،(Kerenskyو بااه تعقيااب آن انقااالب اکتااوبر  ١٩١٧روساايه ،و امضاااى معاهاادۀ صاالح
روسيه با آلمان  377قسماً از طريق مطبوعات سانسور شادۀ هناد بريتاانوى باه افغانساتان
ميرسيد و در سراج االخبار  ،که حيثيت ارگان نشراتى مشروطه طلبان و آزاديخواهان را
پيدا کرده بود ،منتشر ميشد .چنانچه سراج االخباار افغانياه ماتن تلگارام فرساتاده شادۀ
کميتۀ ملى هند(مؤرا  ٢٢آگست  )١٩١٧عنوانى مسلمانان روسيه را نشر کرد که در آن از
مسلمانان روسيه بخاطر پشتيبانى شان از آزادى مسلمانان در قااره هااى آسايا ،و افريقاا
تشکر نموده و اقدامات حکومت مؤقت کرنسکى را در بارۀ آزادى کشور هاى تحات ساتم
 . 376مقالااۀ لغااو قراردادهاااى اسااتعمارى عليااه ايااران توسااط بلشااويکهادر سااايت هاااى مختلااف
انترنت .
 . 377قرارداد  ١٥دسامبر سال  ١٩١٧ميالدى بلشويک ها در رابطه با ترک مخاصمه باا امپراتاورى
هاااى آلمااان و اتااريش کااه در منطقااه برساات ليتوفسااک امضااا شااده و بنااام قاارارداد صاالح برساات
ليتوفسک معروف است.
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و تقبيح ادامۀ استثمار  ٣١٥مليون هندى هاى که توسط استعمارچيان بريتانوى صورت
گرفته است ،ستود .
لنين رهبر دولت جديدالتأسيس روسيه بعد از احاراز قادرت باه تااريخ  24ناوامبر 1917
ضاامن نشاار ابالغيااه يااى بااه اساام مساالمين دنيااا اعااالم نمااود کااه عااالم اسااالم مااى توانااد از
حمايت انقالبيون روسايه اساتفاده نماياد .انقالبياون روسايه باا کماال جاديت باراى آزادى
ملل اسالم کوشش خواهند کرد .لنين مى افزايد که در اين موقاع کاه حتاى مسالمانان هناد
تحت ظلم و ستم بيگانه کوبيده شاده اناد ،بار ضاد اساتعمارگران باه پاخاساته اناد ،نباياد
ساکت نشست ،فرصت راغنيمت شماريد و دشمن را از کشاور خاود دور اندازياد .ماا زيار
بياارق خااود ملاال مظلومااه را بااراى اسااتخالص جاااى مااى دهاايم  .اى مساالمانان روساايه ،اى
مسلمانان مشرق زمين ،در اين راه تجديد حيات عالم ،از جانب شما انتظار هم عقيادگى
و مساعدت را داريم.378
پشتيبانى از پان اسالميزم بحيث يک نهضت انقالبى
افغانستان يکاى از اولاين کشاور هااى شارقى باود کاه از ساتم اساتعمار آزاد گردياده باود.
لنين ،رهبر جمهورى شورا ها که به استقرار و گسترش روابط با افغانستان توجه شايانى
داشاات ،بااه تاااريخ  ٢٧نااومبر  ١٩١٩طااى نامااۀ شخصااى بااه غااازى امااان اهلل شاااه نوشاات کااه
«افغانستان يگانه کشور مستقل مسلمان در جهان است ،مردم آن وظيفاۀ بازرگ تااريخى
دارند تا متحداً در آزاد ساختن مسلمانان کار کنند .و آناانرا باه شااهراه آزادى و اساتقالل
رهنمايى کنند."379.
گريگورياان وارتان باه قاول از مناا بينادرا ناتهاا راى  ، M. N. Royيکاى از انقالبياون
هندى ايکه به لنين نزديک بود ،مينويسد که لنين به جنبش هاى آزاديبخش مساتعمرات
به رهبرى بورژوازى ملاى از نگااه تااريخى باه ديادۀ نياروى انقالباى مترقاى ميدياد .دريان
رابطه  ،حتى پان اسالميزم جنبش انقالبى تلقى شده و سزاوار پشاتيبانى جنابش جهاانى

 . 378طبيبى ،لطيف ،در آينۀ تاريخ  :نگاهى به اشغال نظامى افغانستان توسط شوروى .
Gregorian, Vartan. (1969). The emergence of modern Afghanistan . 379
(ظهور افغانستان مدرن)  ،ص .٢٣٢
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کمونيستى بود .به گفتۀ وارتان لينن حتى امان اهلل خان را تشويق نمود تا رسيدن به پان
اسالميزم بحيث يک هدف ادامه دهد380.

حمايت از حق استقالل و حاکميت افغانستان
معاهااده صلح"برساات ليتوفسااک"ميان دولاات شااوروى ودولاات آلمااان از حااق حاکمياات و
استقالل افغانستان جانبدارى کرد .درفقرۀ هفتم معاهدۀ مذکور ذکر شده بود که «دولت
هاى ايران وافغانساتان هردومساتقل اناد .ضاميمۀ هايت دولات ديگارى نماى شاوند .ودول
امضا کنندۀ صلح مؤظفند که استقالل سياسى واقتصادى اياران وافغانساتان رامحتارم
شمارند»381.

سااراج االخبااار ضاامن اظهااار امتنااان از دولاات هاااى آلمااان ،اطااريش ،مجارسااتان ،ترکيااه،
بلغارستان و روسيه ،تصديق ،قبولى و محترم شامردن اساتقالل سياساى و اقتصاادى و
حاکميت و ملکيت تامۀ افغانساتان  ،ازيان معاهاده اساتقبال کارد .قابال يادآوريسات کاه
اين تحوالت که هدف آشکار آن صالح طلباى و ضاديت باا امپريااليزم باود ،اثار خاود را بار
ملااى گرايااان ،روشااانفکران و اسااتقالل طلبااان افغاااان و آزادى خواهااان هندداشاات  .اماااا
بااااارخالف آنچاااااه برخاااااى از ماااااؤرخين خصوصااااااً ماااااؤرخين روساااااى بصاااااورت مبالغاااااه
آميزمينويسااند ،اياان معاهااده و تااأثيرات انقااالب اکتااوبر روساايه هرگااز محاارک اصاالى
مباارزات اسااتقالل طلباى درافغانسااتان وعامال مهاام واثرگاذار در ساالطنت اماان اهلل خااان
واعالن استقالل نبوده است .
برسميت شناختن استقالل افغانستان اولتر از هماه توساط روسايه ،و از باين رفاتن خطار
تهديد از شمال از يکطرف و دشمنى مشترک با انگليس ها از طرف ديگر بر افکار غازى
امااان اهلل خااان در رابطااه بااا اسااتقرار روابااط ديپلوماتيااک و دوسااتانه بااا اتحاااد جماااهير
شوروى تأثير داشت .
آغاز مناسبات ديپلوماتيک
از جملۀ اولين اقدامات دولت جديد افغانستان تحت قيادت غازى امان اهلل خاان ،تاالش
براى تأسيس مناسابات ديپلوماتياک باا کشاور هااى آزاد جهاان باود .هنگاميکاه خطاوط

 . 380همانجا.
 . 381سراج االخبار افغانيه ،شمارۀ  ٢٣سال هفتم( ،به حوالۀ پوهاند سيد سعدالدين هاشمى) .
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اساسى سياست خارجى دولات اماانى بصاورت تادريجى شاکل گرفات ،نخسات موضاوع
پااان اسااالميزم و تحکاايم همبسااتگى مساالمانان جهااان و بعااداً عااادى ساااختن تاادريجى
مناسبات با بريتانيا براى حفک استقالل و منافع افغانستان در رقابت هاى باين شاوروى
و انگليس نيز بر آن افزوده شد.
دولت جديدبراى معرفى وبر قرارى روابط دپيلوماتيک با کشور هااى آزاد جهاان ،حتاى
قبل از آنکه انگليس ها مجباور شاوندآزادى کامال افغانساتان را باه رساميت بشناساند،
ضمن ارسال مکاتيبى به کشور هاى متعدد جهان استقالل کشور را اعالم نمود.
چون هردو کشور افغانساتان و روسايه باه اساتقرار و گساترش رواباط ضارورت داشاتند،
يعنى هم امان اهلل خان به يک متحد در برابر بريتانيا نيااز داشات ،و هام روسايۀ شاوروى
مى خواست به هر قيمتى که باشد دشمن خود ،بريتانياى کبير ،را تضاعيف نماياد ،و در
برابر اين دشمن مشترک (انگليس) به دوساتى و اتحااد افغانساتان نيااز داشات روسايه
يکى از اولين کشورهاى بود که باه تااريخ  ٢٧ماارچ  ١٩١٩رساماً اساتقالل باى قيدوشارط
افغانستان را به رسميت شناخت.
امااان اهلل خااان بااه تاااريخ  ٧اپرياال  ١٩١٩مکتااوبى بااه لنااين فرسااتاده نوشاات کااه “ دولاات
افغانستان که تا حال بنا بر بعضى عوارض از شرف مخابرات و مکالماات و مناسابات باا
دولت هاى معظمه و ملت هاى مکرمۀ همنوع خود برکنار مانده بود .چون آن دوست معظام
مهربانم اعليحضرت رئيس جمهور دولت معظمۀ روسيه به اتفااق ديگار رفقااى انساانيت
شااان فخاار و شاارف صاالح و صااالح بنااى آدم و اعااالن حرياات و مساااوات دول و ملاال عااالم را
اکتساب نماوده اناد بناا ًﺀ علياه ايان نخساتين دفعاه اسات کاه بناام ملات مساتعد باتکامال
افغان از طرف دولت مستقل و آزاد افغانستان با ارسال اين نامه و داديۀ خودم را بختياار
ميشمارم“382

 . 382مناسبات افغانستان و اتحاد شوروى در سال هاى  ١٩٣٩-١٩١٩چاپ کابل – ص ،٢باه حوالاۀ
سيد رسول ( ،)١٣٧۸ص .٥٣
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در همااين تاااريخ محمااود طاارزى ،وزياار امااور خارجااۀ افغانسااتان نيااز مکتااوبى عنااوانى
چيچاارين ،کميسااار ملااى امااور خارجااۀ روساايه فرسااتاده و از او خااواهش نمااود کااه نامااۀ
اعليحضرت مان اهلل خان ،پادشاه ملت بزرگ و آزاد افغانستان را به مطالۀ لنين برساند.

هنوز جنگ سوم افغان و انگليس آغاز نشده بود که به تاريخ  ٢١اپريل  ١٩١٩امان اهلل خاان
با فرستادن پيام تازۀ براى لناين اعاالم کارد کاه هيئات ديپلومااتيکى را باه رياسات سافير
فوق العاده اش ،جنرال محمد ولى خان به اروپا مى فرستد ،و اولاين پاايتختى کاه هيئات
افغااانى از آن بازديااد خواهااد کاارد ،مسااکو اساات  ،کااه در آن محمااد ولااى خااان اجااازه دارد
گفتگاو هاائى نماوده و زمينااه را باراى برپاايى دوساتى ميااان هاردو کشاور و تاأمين منااافع
متقابل فراهم کند.
اعتمادنامااۀ جناارال محمااد ولااى خااان ساافير فااوق العاااده بااه دول خااارجى غاارض شناسااايى

 .23اعتمادنامۀ جنرال محمد ولى خان سفير فوق العاده
افغانستان آزاد و جديد و تحکيم مناسبات با هر دولتى که بمنافع طارفين عقاد رواباط را
آرزومند باشند383.

اعتمادنامه

 . 383شهرانى ،عنايت اهلل ( ،)٢٠٠٧/١٣۸٥ص .٢٠١
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فرمان هذا تصديق ميکند که جناب جاللتمآب جنرال محماد ولاى خاان سافير فاوق العاادۀ
دولت عليه افغانستان برياست اعضاى کرام هيئت سفارت مرخصاۀ ماذکور اختياار دارد
که براى معرفى افغانستان آزاد جديد و تحکيم مناسبات با هر دولتاى کاه بمناافع طارفين
عقد روابط را آرزومند باشد ،و مقاوالت دولوياه و تجارياه و بار اساتخدام ماردم خارجياه
در افغانسااتان ،و تحصاايل تسااهيالت بااراى تعلاايم افغااان در خااارج و خرياادارى بعضااى
اسباب الزمه ،مبادلۀ آنرا بکند .و تهيۀ تقويم آن  ...نمايد.
تحرير فى يوم چهارشنبه  ٢٦ماه عقرب ١٢٩۸
امير امان اهلل
لنين به تاريخ  ٢٢مى  ٣١/١٩١٩ماه ثور  ١٢٩۸در پاسخ به مکتوب امان اهلل خان نوشت :
«خاادمت جاللتمااآب اعليحضاارت امااان اهلل خااان امياار مملکاات افغانسااتان ادام اهلل اقبالااه
العالى .نخستين نامه از طرف ملت مستقلۀ افغاان کاه مشاتمل بار درود دوساتانه باه ملات
روس و خباار دهنااده از جلااوس آن اعليحضاارت باار اورنااگ تاجاادارى مملکاات افغانسااتان
بود ،بما رسيد .در جواب آنطرف حکومت کاارگران و کشااورزان و از طارف عماوم اهاالى
روسيه به فرستادن اين نامه که مشتمل سالم دوستانه است به ملت آزاد و مساتقل افغاان
که آزادى خود را با کمال دالورى از تسلط جبين خارجه مدافعت کرده است ،مبادرت ماى
نمااائيم  ...ارادۀ آن اعليحضاارت را در عقااد مناساابات دوسااتانه بااا اهااالى روساايه بااا کمااال
خوشى استقبال کرده از آن اعليحضرت خواهش ميکنيم که نمايندگان حکومت کاارگران
و کشاورزان را به شهر کابل روانه نمائيم .برقارار شادن مناسابات دپلوماساى فيماابين دو
دولات باازرگ روس و افغاان باعااث خواهااد شاد کااه ايان دو ملاات دساات ياارى و معاوناات بااه
هماديگر داده هرگوناه ساؤ قصادى را کاه از جاناب غاارتگران خارجاه بار آزادى و ملال آنهااا
واقع شود ،دفع و برطرف نمايند».
برقرارى مناسبات ديپلوماتيک بين افغانستان و اتحااد جمااهير سوسياليساتى روسايۀ
شوروى ضربۀ مساتحکم و حساساى باود کاه بار مواضاع دشامن مشاترک شاان ،بريتانياا،
وارد شد .تالش ها و توطئه هاى انگلايس در بارهم زدن ايان مناسابات در صافحات بعادى
ذکر خواهد شد.
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براوين ،ديپلمات پيشين روسيه تزارى که براى مادت طاوالنى در اياران کاار کارده باود و
چندين زباان شارقى را ماى دانسات و در اوضااع سياساى در شارق مياناه خاوب وارد باود،
بحيث نخستين ديپلومات شوروى به کابل تعين شد.384
يورى تيخانف استاد شرق شناسى پوهنتون علاوم فدراسايون روسايه ،باه گاواهى اساناد
آرشيفى روس  ،براوين و مولوى برکت اهلل ،صدراعظم حکومت مؤقت هناد در کابال ،را
کاااه در مااااه ماااارچ  ١٩١٩در تاشاااکند مالقاااات کااارده بودناااد ،از پيشاااآهنگان مناسااابات
افغانستان و شوروى ميداند .او مينويسد که « به گمان غالب آن ها مهام تارين مساايل را
باه بررساى گرفتنااد .روشان اساات ،برکات اهلل و باراوين بسااتن قارار داد آينااده نظاامى ميااان
افغانستان و شوروى را چون صحنه تازه يى از «بازى بزرگ» در آسياى ميانه ارزيابى ماى
کردنااد .چنانچااه بااراوين در يکااى از نامااه هاااى خااود بااه کميسااارياى خلااق در امااور خااارجى
نوشت « :تاريخ روسيه ثبوت ترديد ناپذيرى منبى بار تمايال راساخ و از پايش تعياين شاده
روسيه به سوى خاور و به ويژه باه ساوى آساياى مياناه و هناد در دسات ماا ماى دهاد .دسات
سرنوشت روسيه تزارى را به ساوى هناد کشاانيد و هماان دسات اماروز روسايه شاوروى را
بدان سو مى کشااند .در هناد باياد مساايل جهاانى فيصاله شاود و ايان مساايل باا برخاورد
روسيه با انگليس حل مى گردد».

385

برکت اهلل يکى از شخصيت هاى معروف آزاديخواهان هنادى باود کاه در جرياان مباارزات
خود  ،بخصوص در روابط افغانستان و روسيۀ شاوروى و ماردم آساياى مياناه نقاش مهام
داشت  .محققين روسى باساتناد اساناد آرشايف دولات ترکساتان روساى مينويساند کاه
برکت اهلل قبل از رسيدن محمد ولى خان به مسکو ،وظايفى را در چوکات يک هيئت غير
رسمى از سوى شاه افغانستان داشت و درپى جستجو و جلب طرفدارى باراى افغانساتان
بوده است ،کاه در آن دوران ايان اقادامات در لفااف مخالفات باا دشامن مشاترک انگلايس
عنوان ميشد .وى به تاريخ  ٦ماه مى در يک مصاحبه با راپاورتر ايزويساتيا اعاالن کارده
 . 384براوين  Bravinبحيث اولين نماينادۀ روسايه در افغانساتان باه تااريخ چهاارم ساپتمبر ١٩١٩
وارد کاباال شااد .سااوريتس  Suritzبااه تاااريخ  ٢٦دساامبر  ١٩١٩بحيااث جانشااين وى تعااين شااد.
راسکولينکوف  Raskolinkovاز  ١٧جوالى ١٩٢١ .سفير باود .ساولوويف  Solovieffاز  ١٦مااه
نومبر  ١٩٢٣بحيث شارژدافير ايفاى وظيفه مينمود .ويرنروالتار  Werner Walterباه تااريخ ٢٩
فبرورى  ١٩٢۴بحيث شارژدافير تعين شد .ساتارک  Starkسافير ديگار روسايه باه تااريخ  ٢٦جاون
 ١٩٢۴به کابل رسيد.
 . 385تيخانف ،يورى  -ترجمۀ عزيز آرانفر ( ، )٢٠١٠ص٦٣
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بااود کااه او نااه يااک کمونيساات اساات و نااه يااک سوسيالساات ،بلکااه يااک وطنپرساات و
نشنلست آسيايى است که ميخواهد بريتانيا از آسيا خارج ساخته شاود و اظهاار کارد کاه
روس ها و نشنلست هااى آسايايى بااهم متحادين طبيعاى ميباشايم  .ايزويساتيا در هماين
شااماره نوشاات کااه او بحيااث يکااى از اشااخاص بساايار مااورد اعتماااد امياار جديااد بمنظااور
استقرار مناسبات دائمى با روسيۀ شوروى ،بحيث سفير فوق العااده باه مساکو فرساتاده
شده است.386
برکاات اهلل بااه تاااريخ  ٢٢ماااه اپرياال  ١٩١٩در نخسااتين يادداش ات گزارشااى خااود بااه لنااين
پيشنهاد کرده بود که حکومت بلشويکى در مبارزه با دشمن مشترک بلشويسم و اسالم (
انگليس ) تسهيالت ارزشامندى را باه افغانساتان ارائاه نماياد .او پيشانهاد نماود تاا باا
امير جديد افغانستان برضد « تسلط انگليس بر هند» پيمان نظامى ببندد و خواهش کرد
يک مليون پوند استرلنگ و جنگ افزار براى آماده سازى جنگ باا انگلايس باه دساترس
کابل بگذارد .387برکت اهلل ميخواست کاه فعاليات هااى آساياى مياناه را باا جنابش ترقاى
خواهى و ضد استعمارى افغانستان مرتبط سازد.
تعين نماينده کل اختيار شوروی برای سراسر آسيا در کابل
اتحاد با افغانستان براى تحکايم موقاف بلشاويک هاا در «چهاار راه آسايا» ارزش خااص
داشاته و بااه گفتااۀ تيخاانف بااراى روساايه شااوروى دورنمااى داراى مقياااس جهااانى را مااى
گشااود .او ميگويااد کااه لنااين يااک چنااين وظيفااه پاار مساائوليت بسااتن پيمااان اتحاااد بااا
افغانستان را تنها مى توانسات باه ياک شاخص ماورد اعتماادش -باه ياک حزباى آزماوده
شده بسپارد .چون براوين چنين کسى نباود ،388ازايان رو ،در کارملن تصاميم گرفتناد او
را از کرسااى نماينااده تااام االختيااار در کاباال تبااديل نماينااد .بااه تاااريخ  ٢٣جااون  ١٩١٩يااک
بلشويکى قديمى با تجربۀ پيش از انقالب -ياکف (يعقوب) سوريتس به کابال فرساتاده
شد.
در اعتمادنامه سوريتس ،که توسط لنين و قره خان معاون کميسارى خلاق در اماور خااره
امضأ شاده باود ،آماده باود« :از ناام حکومات کاارگرى -دهقاانى جمهاورى سوسياليساتى
 . 386هاشمى ،سيد سعدالدين ( ،)٢٠٠۴ص .١۸۴
 . 387تيخانف ،يورى  -ترجمۀ عزيز آرانفر ( ، )٢٠١٠ص ٦٢
 . 388براوين ،در ماه جنورى  ١٩٢٠کناره گيرى کرد و از بازگشت به مايهن خاود دارى ورزياد و پاس
از چندى به گونه مرموزى کشته شد.
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فدراتيف روسيه شوروى ،از سوى شاوراى کميساارياهاى تاوده ياى رفياق ساوريتس ...باه
عنوان سفير فوق العاده و نماينده تام االختيار روسايه شاوروى در آساياى مياناه گماشاته
مى شود و وظايفى که به وى سپرده مى شود[ ،تامين ] مناسبات ديپلماتيک با خلق هاى
مستقل بلوچستان ،خيوه و بخارا و خلق هاى هند ،کشمير و تبات کاه باه خااطر آزادى ماى
رزمند ،است .به رفيق سوريتس از ساوى حکومات کاارگرى -دهقاانى صاالحيت داده ماى
شود مناسبات مستقيمى با کشورهاى موجاود و حکوماات رو باه تشاکل و هماه ساازمان
هاى انقالبى داراى هدف رهايى خلق هاى آسياى ميانه از تصاحب خاارجىی برپاا نمايناد.
او صالحيت دارد نمايندگان خويش را خود بگماارد .وارد گفتگوهااى مساتقيم و ياا غيار
مسااتقيم از طريااق نمايناادگان خااود شااود و موافقاات نامااه هااا و اساانادى را از نااام حکوماات
کارگرى -دهقانى با تاييد حکومت مرکزى در مسکو با آن ها امضا نمايد»389.
معاهدۀ افغانستان و شوروی
اولين معاهده بين افغانستان و شوروى بتاريخ دهم مااه حاوت  ١٢٩٩شمساى مطاابق باه
 ٢۸ماه فبرورى سال  ١٩٢١ميالدى به امضا دو طرف رسيد .به موجب اين معاهاده طارفين
اسااتقالل يکااديگر را بااه رسااميت شااناخته و متعهااد شاادند کااه بااا ه ايت دولاات ثااالثى در
موافقت نامۀ نظامى و سياسى که ضرر به يکى از طرفين معاهده برسد ،وارد نشوند.
به اساس فقرۀ ششم اين معاهده روسيه ترانزيت آزاد و بى محصول اموال ادارات دولتى
افغانستان را چه در خود روسيه و چه بالواسطه در خارج از روسيه خريدارى شده باشاد،
قبول کرد.
دراين معاهده دولت روسيه متعهد شاد کاه سارزمين هااى را کاه در منطقاه مارزى در قارن
گذشته متعلق به افغانستان بوده است باه ايان کشاور بااز گرداناد .و باه دولات افغانساتان
کمک نقدى و مادى نمايد.
درياان معاهااده طاارفين آزادى ملاال مشاارق را باساااس خودمختااارى و بموافقاات خااواهش
عمومى هر ملت ملال آن قباول نماوده و در فقارۀ هشاتم آن اساتقالل و آزادى حقيقاى دولات
بخارا و خيوه را بهر طرز حکومتى که بموافق خواهش ملل آنها باشد ،قبول کردند.

تغيير پاليسى روسيه بعد از استحکام پايه هاى قدرت دولت شورا ها
 . 389مناسبات افغانستان و شوروى ،1969 -19 19 ،مسکو ،1971،صص.14-13.
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مناساابات افغانسااتان و روساايۀ شااوروى در اواياال دوسااتانه و صااميمى بااود .لنااين رهباار
شاوروى باه اسااتقرار و گساترش رواباط بااا افغانساتان توجاه خاااص داشات  .باه تاااريخ ٢۸
فبرورى  ١٩٢١اولين معاهدۀ دوستى و مودت دولتين امضا شد.
با توجه به موقعيت جغرافيايى و سياسى افغانستان ،دوساتى باا افغانساتان باراى روس
هااا خصوص ااً در رابطااۀ بااراه انااداختن اقاادامات انقالبااى در هنااد اهمياات زياااد داشاات ،و
بهترين دهليز و مناسب ترين راه کم و بيش هموار براى رخناه باه هندوساتان تلقاى ميشاد.
به همين ترتيب دشمنى با افغانساتان ماى توانسات هار گوناه اقادامات انقالبياون هناد را
فِّّلّج ساخته و بگفتۀ "يورى تيخانف" ماؤرا روساى  ،مياان روسايه و هناد دياوار رخناه
ناپذيرى به سان «ديوار چين» برپا کند .به گفتۀ اين مؤرا ،نه تنهاا خصاومت ،بلکاه حتاى
بيطرفى افغانستان براى روسيه زيانبار پنداشته ميشد .چون بيطرفى افغانستان  ،مانع
نفوذ آنها در ميان قبايل سرحد آزاد که «روح انقالب» مسلحانه در هند شامرده ماى شاد،
گشته و ميتوانست آنها را در مبارزه بر سر هند از حاميان مهمى محروم سازد.
دولت امانى در آغاز به اين گمان که بلشويک ها اهداف ضد امپرياليساتى دارناد ،و از
آزادى تمام ملت ها پشتيبانى ميکنند ،تا حدى به انقالب روسايه خوشابين باود .اماا ايان
خوشبينى بعد از مدتى جايش را به بدبينى داده و به تيره گى روابط دو کشور انجاميد.
در شکل گيرى مناسابات خاارجى دولات اماانى خصوصااً باا روسايۀ بلشاويکى نيارو هااى
مختلف ومغلقى نقش داشتند:
امير بخارا :از يکطرف با روسيۀ شوروى در جنگ بوده ،از کمک وحمايت محدود غاازى
امان اهلل خان استفاده نموده  ،از طارف ديگار باا دشامن وى (انگلايس هاا) نياز مناسابات
حسنه داشته و حمايت ميشد.
انقالبيون هند در کابل :از يکطرف با انگليس ها در جناگ باوده ،از کماک وحمايات غاازى
مااان اهلل خااان اسااتفاده نمااوده ،از طاارف ديگاار بااا روس هااا نيااز مناساابات خيلااى حساانه و
دوستانه داشته ،و ميخواستند مشترکاً از افغانستان بحيث ياک پايگااه باراى فعاليات
هايشان در هند بريتانوى استفاده کنند.
هند بريتاانوى :هام مخاالف دولات اماانى در افغانساتان باوده و هام باا روسايۀ شاوروى و
انقالبيون هند مخالفت داشت  .اماا باا اميار بخاارا مناسابات حسانه و دوساتانه داشاته از
مخالفين دولت روسيه در آسياى مرکزى حمايت ميکرد
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روساايۀ .شااوروى :از جنگجويااان قبااايلى ساارحد آزاد و انقالبيااون هناادى حماياات نمااوده،
ميکوشيد با وعدۀ کمک به دولت امانى اجازۀ اساتعمال افغانساتان بحياث ياک پايگااه
عليه هند بريتانوى را بدست آورد.

تيره گى روابط افغانستان و روسيه در عهد امانى
غازى امان اهلل خان ميکوشيد در رقابت هاى بين انگليس و روسايه نقاش مساتقل داشاته
باشد .برخالف ادعا هاى که دولت امانى باا روسايه مناسابات خيلاى نزدياک و دوساتانه
داشت ،و گويا عقده در برابر انگليس باعاث نزديکاى باا روس و کماونيزم شاده باود ،ايان
مناسبات داراى فراز و نشيب هاى متعدد بوده و سياست مستقل دولت امانى سبب شاد
که تا اواخر سال  ١٩٢٢روس ها با دو شکست بزرگ روبرو شوند .شکسات اول دساتگيرى
 ۸نفار از هنادى هاااى کمونيساتى باود کااه در روسايه آماوزش ديااده بودناد و چاون روس هااا
نتوانستند آنهاا را از طرياق افغانساتان باه هناد انتقاال دهناد ،مجباور شادند تاا آنهاا را از
طريق واخان ،پامير و چترال بفرساتند .شکسات دوم خاروج تقريبااً تماام انقالبياون هنادى
يى بود که در افغانستان فعاليت داشتند.
عواملى که بر مناسبات دوستانۀ افغانستان و شوروى تاأثير منفاى بجاا گذاشات،متعدد
بوده که از جمله ميتوان موارد آتى را ذکر کرد:
أ.

تخطى از مواد تعهدنامه و کمک به افغانستان

طورى که قبالً ذکر شد ،با امضاى معاهادۀ افغانساتان و روسايه ،دولات روسايه متعهاد
شده بود تا سرزمين هاى منطقه سرحدى را که در قرن گذشته متعلق به افغانساتان باود،
به ايان کشاور بااز گرداناد ،و باه دولات افغانساتان کماک نقادى و ماادى نماياد .همچناان
درين معاهده طرفين آزادى ملل شرقى را باساس حق خود اراديت و مطابق به ميال خاود
شان قبول نموده و در فقرۀ هشتم آن استقالل و آزادى حقيقى دولات بخاارا و خياوه را بهار
طرز حکومتى که خواهش ملل آنها باشد ،قبول کردند .اما باا اساتحکام پاياه هااى دولات
شوروى در منطقه ،پاليسى روسيۀ شوروى تغير نموده و باا ادغاام سارزمين هااى بخاارا،
خيوه و پنجده در جمهوريت هاى آسياى مرکازى و تعوياق اناداختن کماک هااى موعاود،
آشکارا از مواد تعهد نامه تخطى نمودند.

258

بازرگنى دوزۀ اامىن و وتطئه اهى انگليس

ب .بدعهدى در پشتيبانى از مفکورۀ پان اسالميزم
تنااقض باين گفتااار و کاردار رهباران شااوروى در پشاتيبانى از پاان اسااالميزم بحياث يااک
نهضت انقالبى بزودى به يکى از مساايل بسايار مهام ماورد اخاتالف باين دولات اماانى و
بلشويک ها تبديل شد .مثالً رهبر شوروى از نهضات پاان اساالميزم بحياث ياک نهضات
ضد امپرياليستى و انقالبى پشتيبانى نموده و در اولاين مالقاات باا جنارال محماد ولاى
خاان دروازى ،سافير و نمايناادۀ خااص غااازى اماان اهلل خاان ،بااه تااريخ  ١۴اکتااوبر  ١٩١٩و
ديدار دوم و آخرى وى که بعد از يکنيم ماه صورت گرفت ،تأکياد ورزياد کاه افغانساتان
بحيث يگانه کشور اسالمى مساتقل در آسايا «رساالت خطيار تااريخى را بادوش دارد کاه
خلااق هاااى دربنااد مساالمان را پيرام اون خااود گاارد آورده و آنااان را بااه راه آزادى و اسااتقالل
رهنمائى کند».
از طرف ديگر رهنماود لناين در تزهااى مرباوط باه مسائلۀ ملاى و مساتعمراتى کاه در مااه
جون ساال  ١٩٢٠قبال از دوماين کنگارۀ انترناسايونال کمونيساتى منتشار گردياد ،باا ايان
نهضاات مخالفاات کاارده و از لاازوم مبااارزه عليااه پااان اسااالميزم و جريانااات نظياار آن ،کااه
ميکوشند جنبش رهائى بخش ضد امپرياليزم اروپا و امريکا را با تحکايم موقعيات خاان
ها و مالکين و آخند ها و غيره توأم سازند  ،صحبت ميکرد390.

محقااق روسااى ميخائياال ولوسدارسااکى معتقااد اساات کااه لنااين آشااکارا بااا انديشااۀ پااان
اسالميزم  ،که امان اهلل خان در تفاوت باا پادر و پادرکالنش باه آن ارج ميگذاشات ،باازى
ميکاارد ،و هاادف چنااين بااازى آن بااود کااه پاااى افغانسااتان را در اقاادامات ضااد انگليسااى
مسکو در جهان اسالم بکشاند .391اما اين اقدامات عوض اينکه به سود مسکو بر ضاد
انگليس عيار شود ،در عمل برضد بلشويک ها قارار گرفتناد ،زيارا اماان اهلل خاان آرزوى
ايجاد «فدراسيون آسياى مرکزى» زير سر پرستى کابل را داشت392 .

دولت امانى که آرزوى اتحاد سرزمين هاى دوکرانۀ رود آمو را داشت ،طبعاً نميتوانست
در رابطه باا مباارزۀ تحميال شاده بار ماردم آساياى مرکازى همادردى نشاان ندهاد ،لاذا باه
رزمندگان آسياى مرکزى که بعد از انقالب اکتوبر عليه حکومت شوروى مى جنگيدناد،

 . 390لنين ،کليات آثار ،جلد  ،٣١چاپ چهارم روسى ،صفحات .١٢۸ – ١٢٢
 . 391ولودارسکى ،ميخاييل  -ترجمۀ عزيز آريانفر( ،)٢٠٠١ص .١٧٠
 . 392همانجا  ،ص .١٧١
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و به نام باسماچى ها 393ياد ميشادند ،کماک ميکارد .وى همچناان در جاواب درخواسات
سايد مياار عااالم خااان ،394اميار بخااارا ،افااراد و مااوادى را باه کمااک وى فرسااتاد .بااه گفتااۀ
گريگوريااان ، 395پاليسااى هاااى افغااان در رابطااه بااا آسااياى مرکاازى از همبسااتگى پااان
اسالميستى فراتر رفته ،امارت مستقل بخارا ميتوانست بحيث حايل (بفار) علياه روس
ها و منافع شان در افغانستان مورد استفاده قرار گيرد.
در اسناد استخبارات انگليس نيز ذکر شده است کاه اماان اهلل خاان باراى حمايات از اناور
پاشااا ،بااه بخااارا واحاادى را متشااکل از  200سااپاهى پياااده نظااام بااا دو فياال و بااا چناادين
مسلسل زير فرماندهى برگد فاضل احمد خان ،گسيل کرد.396

 . 393باساماچى در زباان ترکاى باه معناى ماردان مسالح سارکش و يااغى اسات کاه در ادبياات
سياسى روسى به معناى راهزن و يااغى باه کاار رفتاه اسات  .باسام مچيان متشاکل از گروههاايى از
مسااالمانان آساااياى مرکااازى بودناااد کاااه برضاااد حکومااات شاااوروى در ساااالهاى  ١٩٢٥ -1917م
ميجنگيدند .رهبران باسماچيان با وجود اختالفى که در طيف اهداف آنان ديده مىشاود ،افارادى
بودنااد کااه بااراى مقاصااد مااذهبى يااا ملااى مىجنگيدنااد .در طااى کمتاار از صااد سااال کااه از نهضاات
باسااماچيان مىگااذرد ،اظهارنظرهااا دربااار ترکيااب فرهنگااى ،زمينااه هاااى پيدايش اى و علاال
موفقيتهاى نخستين و شکست نهايى آنان بسيار متفاوت بوده است .مؤرخان شوروى کاه هماواره
جناگ بااا باسااماچيان را بااه عناوان بخشااى از دورۀ «جنااگ داخلااى» موردبررسااى قاارار دادهانااد،
کوشايده اناد تاا بار ويژگاى يااغيگرى باساماچيان و تاأثير مخارب آناان در اقتصااد منطقاه تأکياد
کرده ،نقش دول خاارجى چاون بريتانياا را در تحرياک و حمايات از آناان پراهميات جلاوه دهنادی در
حالى که در برخى از منابع غيرشوروى ،حرکت باسماچيان به عنوان نمودى از پان تورانيسم و گاه
به شکل نمايشى از قيام آزادىخواهانۀ يک ملت ارزيابى شده است .
 . 394ساايد مياار محمااد عااالم خااان ( ،)١۸۸٠ - ١٩۴۴آخاارين امياار بخااارا بااود .بااا وجااودى کااه از سااال
 ١۸٧٣خانات بخارا تحت الحمايۀ امپراتورى روسيه قارار گرفتاه باود ،اميار در اداره اماور داخلاى
آزادى عمل داشت و نظاام سالطنت مطلقاۀ خاود را داشات  .اميار بخاارا پاس از حملاۀ روز  ٢ساپتمبر
 ١٩٢٠ميالدى نيروهاى ارتش سرا شوروى ناچار باه دوشانبه و از آنجاا باه کابال رفات و در همانجاا
درگذشت  .وى در سال هاى پناهندگى در افغانستان عالوه بر ارتباط با باسماچيان خاطرات خاود
را به نام تاريخ حزن الملل بخارا به زبان فارسى نشار کارد کاه ياک کااپى آن نازد ايان مؤلاف موجاود
ميباشد.
Gregorian, Vartan. (1969). The emergence of modern Afghanistan . 395
(ظهور افغانستان مدرن)  ،ص .٢٣٥
 . 396اسنادمحرمانۀ استخبارات انگليس ،آرشيف هند .L/P&S/20/ B289

260

بازرگنى دوزۀ اامىن و وتطئه اهى انگليس

در سال هاى  1920-1919دولت اماانى باا توجاه باه «همبساتگى اساالمى» باا آماادگى از
مهاجرين منااطق شاوروى ساازى شاده آساياى مرکازى پاذيرايى کارد .باراى آن هاا زماين و
انواع کمک هاى ديگر داده شد .براى مثال ،در ترکستان افغانى به امر وزير عدليه براى
مهاجرين ترکمن کمک مادى (در هر ماه  ٣.٥باورى گنادم و کماک نقادى  30روپياه باراى
يک بار به هر عضو خانواده) تأديه گرديد.397
 .4صدور انقالب شوروى به شرق و شوروى سازى کشور هاى آسياى مرکزى
شوروى سازى منطقۀ اسياى مرکزى يکى از عوامل ديگرى باود کاه باعاث تيرگاى رواباط
کاباااال و مسااااکو در عهااااد امااااانى شااااد.
سياست دولت افغانستان که ميکوشيد
از مباااارزۀ مسااالمانان همساااايۀ شاااان در
برابااااار حکومااااات شاااااوروى پشاااااتيبانى
نمايااد ،از طاارف دانشاامندان و محققااين
مورد بررساى متضاادقرار گرفتاه برخاى
آناارا “پشااتيبانى بااى آاليشااانه و اظهااار
دلسااااوزى و همبسااااتگى اسااااالمى"398

دانسته و برخى هم آنرا ماجراجوئى غيار
دوساااااتانه نسااااابت باااااه روسااااايه ،پاااااان
اساااالميزم و تاااالش الحااااق خااااک هااااى
ديگران مى داند”.

 .24سيد عالم خان امير بخارا

بااه گفتااۀ داکتاار کمااال عبااداهلل يااف ،روابااط
ميااان کاباال و مسااکو بااا آزمونهاااى سااختى روبااه رو شااده بااود ،زياارا جمهااورى فاادراتيف
شوروى سوسياليستى روسيه با شوروى سااختن منطقاه آساياى مياناه از ساال  1917تاا
سال  1920و سراسر دهاه بعادى ،دورنمااى مباارزه ملتهااى باشانده منطقاه باراى تعياين
سرنوشاات ملىشااان را تيااره و تااار ساااخته بااود .در پاسااخ بااه اياان تاادبيرها ،کاباال و محافاال
اجتماااعى افغااانى مىکوشاايدند از مساالمانان همسااايه در مبااارزه شااان دربراباار حکوماات
شوروي پشتيبانى کنند.

 . 397بويکو ،والديمير /ترجمۀ آريانفر ،عزيز ( .)٢٠١٠دولت و اپوزيسيون در افغانستان . .
 . 398نظيف اهلل شهرانى
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 .5تجاوز روسيه به جزيرۀ درقد بين درياى آمو
بحااران بزرگتاار در مناساابات افغانسااتان و روساايه در ماااه دساامبر سااال  ١٩٢٥بااا اشااغال
نظامى جزيرۀ درقد در درياى آمو توسط عساکر روسى را داد .شمارۀ فوق العادۀ جريدۀ
امان افغان به تاريخ  ٢٧قوس نوشت که "...شنيده شده است که دوائار سياساى و حرباى ماا
در کابل  ،درين روز هاى اخير ،در مقابل يک امار واقاع ماناده اسات کاه آنهام تجااوز ياک
قطعۀ عسکر اتحاد جماهير شوروى بار خااک مقادس ماا در منطقاۀ درقاد واقاع حکاومتى
کالن بدخشان ،و قتل يک نفر تهانه دار افغانى است .تشويش و غيظى که خبر اين حملاۀ
ناگهاانى در تمااام مااردم افگنااده اساات ،نهاياات مادهش اساات ."...غااازى امااان هلل خااان بااروز
جمعه  ٢٥دسمبر ،در وقت نماز ،در مسجد گفت که روس ها به جزيرۀ درقد حمله کرده اند
و افغانها حاضرند خون خود را بريزند .بهتر است در مجادلاه کشاته شاويم تاا آنکاه مانناد
لقمۀ قرط شويم  .گرچه روسيه بعاد از سافربرى قاواى نظاامى افغاان از کابال و قنادهار باه
هاارات و ازکاباال بااه بدخشااان و ماازار جزياارۀ مااذکور را تخليااه نمااوده ،و بااراى جلااوگيرى از
تکرار چنين حوادثى معاهدۀ بيطرفى و عدم تعارض  ٣١اگسات  ١٩٢٦را امضاا نماود ،اماا
اين حادثه چشم هاى امان اهلل خان را در رابطه با احتماال خطار نفاوذ شاوروى از شامال بااز
نمود.
 .6سازماندهى گروه هاى مخالف دولت امانى (صدور انقالب شوروى به شرق ونخستين
سازمان هاى چپ افغانستان)
بعااد از پيااروزى انقااالب کمونيسااتى در روساايه در سااال ١٩١٧م و تشااکيل اتحاااد جماااهير
شاااوروى سوسياليساااتى ،حااازب کمونيسااات ايااان کشاااور ،اتحادياااۀ از احااازاب انقالباااى
کشورهاى ديگر به وجود آورد که اصطالحاً کُمينمتِارمنم خواناده ميشاد و وظيفاه آن حمايات
از انقالب کارگرى بود .در همين راستا،روز اول سپتمبر  ١٩٢٠به ابتکار حزب کمونيست
روساايه بلشااويکى اولياان کنگااره باازرگ رهبااران حاازب کمونيساات کشااورهاى آساايائى و
آفريقائى تحت عنوان «کنگره ملل ستمديده مشرق زمين» در شهر باکو در ساحل درياى
خزر برگزار شد .هدف از اين اجالس کاه بايش ازيکهازار نمايناده کمونيسات در آن شارکت
داشااتند ايجاااد هماااهنگى ميااان احاازاب کمونيساات کشااورهاى آساايائى و آفريقااائى بااا
يکديگر و همسو ساختن حرکت آنها با حزب کمونيست روسيه بود.
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از جمله اهداف عمده کنگره باکو بررسى راههاى بوجود آوردن تشکيالت کمونيستى در
کشااورهاى ايااران ،ترکيااه ،عااراق ،سااوريه و افغانسااتان و سااپس صاادور دسااتاوردهاى
ايدئولوژيکى انقالب بلشويکى به اين کشورها بود.
به گفتۀ داکتر والديمير بويکو ،يک محقق ديگر روسى ،در سال  1919تا اوايل 1920
گروه هاى افغانى داراى جهت گيرى چپ راديکال ،ايجاد و حمايت شدند .اين پدياده در
شرق و به خصوص در افغانستان به پيمانه چشمگيرى به صادور انديشاه هااى انقالباى و
مداخالت سياسى -ايدئولوژيک مستقيم پيوند مى خورد.

399

کميته مرکزى انقالبيون جوان افغانى در سال  1920در بخارا به وجود آمد ،که رئيس آن
شخصى به نام حاجى محمد يعقوب باود ،واعضااى آن بيشاتر افغاان هااى باشاندۀ بخاارا
بودند که هاوادار انقاالب در افغانساتان بودناد .حکومات افغانساتان کاه از ايان موضاوع
آگاااهى داشاات ،تقاضاااى بازگردانياادن اتباااع خااود بااه ماايهن را نمااود .مگاار بخااارا از آنااان
حمايااات نماااود .هااادف عماااده ايااان ساااازمان ،واژگاااونى سااااختمان سياساااى موجاااود در
افغانستان ،برقرارى اداره جمهورى ،اعالم شد .براى رسيدن به اين هدف ،در نظر بود باا
کمک دولت شوروى «غُند هاى سرا» ايجاد کنند و کار نشراتى و تبليغى را پيش ببرند و
براى قيام عساکر و ماردم افغانساتان در برابار دولات موجاود» زميناه ساازى کنناد .در نظار
بااود تااا شااعبه اياان سااازمان در مناااطق ماارزى ترکسااتان (کرکاااه ،کوشااکا ،تختااه بااازار و
ديگرجاها) و سپس در خاود افغانساتان (در مزارشاريف ،هارات و جاا هااى ديگار) ايجااد
گردد.
بويکااو بااه اسااتناد آيااين نام اۀ داخلااى کميتااه مرکاازى انقالبيااون جااوان افغااان ،نتيجااه
ميگيرد که بنيانگذاران اين سازمان ،هم به شيوه هاى ساخت ابازارى ،از جملاه اقادامات
تروريستى ،اميدوار بودند ،مگر تا کنون کدام اطالعاى در بااره اقادامات عملاى کميتاه
پيدا نشده و رد پاى آن ديگار در ساال 1921ناپدياد شاد .طراحاان اساتراتيژيک مساکو
تالش مى کردند به هار گوناه کاه شاده ،باه فرساتادگان مخصاوص خاود در آساياى مرکازى
کمک نمايند .آنها از جمله جا هااى را باراى افغاان هاا و نياز ايرانياان و هنادى هاا باه طاور
متمرکز در پوهنتون کمونيستى رنجبران خاور اختصاص مى دادند.
ولودارسااکى نيااز در اثاار شااوروى هااا و همسااايه هاااى جنااوبى شااان ايااران و افغانسااتان
مينويساااد کاااه «...در قلمااارو جمهاااورى خاااودگردان سوسياليساااتى ترکساااتان شاااوروى و

 . 399والديمير بويکو ،افغانستان در مراحل نخست توسعه مستقل ،ترجمۀ آريانفر.
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جمهورى سوسياليستى توده يى بخارا سازماندهى گروه هاى دشمن با اماان اهلل کاه آئاين
نامه هاى برنامه يى آنها نزديک به مارکسيزم – لننينيازم باود ،باا آهناگ پرشاتابى جرياان
داشت .400
انگليس ها حيران بودند کاه باراى چاه حکومات [جدياد] بخاارا از گروهاک هااى مخاالف
امان اهلل خان که متشکل از «جنايت کاران گريزيان از زندان و مرتادان رنگارناگ اناد» در
سرزمين خود حمايت مى کند و يا دست کم به آنان اجازه تبارز مى دهد .در نامه ماؤرا 13
مى  1921وايسراى هند بريتانياوى به دفتر سياسى اداره سياست خارجى آمده است که
«هر گاه اين کار دست کسى ديگرى است ،آنگاه استقالل بخارا چاه معناا دارد؟ افازون بار
آن ،حکوماات کنااونى افغانسااتان خااود را انقالبااى مااى شاامارد .در اياان مااورد دلياال بااراى
انقالب در صورتى که در کشور هم اکنون روان است ،چيست؟»
 .7فعاليت هاى استخباراتى روسيه
برويت اسناد استخباراتى موجود در آرشيف هاى روسيه و دفتر هند بريتانوى ،کاه فعاالً
در دسترس محققين قرار دارند ،روس ها از همان آغاز روابط خود با دولت اماانى دسات
باااه تأسااايس شااابکه هااااى جاسوساااى در افغانساااتان زدناااد .فعاليااات هااااى جاسوساااى و
اطالعاااتى روس هااا شااامل جمااع آورى اطالعااات راجااع بااه حکوماات افغانسااتان ،روابااط
افغانسااتان بااا کشااور هاااى خااارج و بصااورت خاااص روابااط بااا انگلاايس هااا ،جمااع آورى
اطالعات در بارۀ آلمان هاى مقيم کابل ،تأسيس شابکه هااى جاسوساى در سارحدات آزاد
و ميان قبايال ،نفاوذ درباين مهااجرين بخاارا و تشاويق ايشاان جهات بازگشات باه بخاارا،
نفوذ در بين هندى هاى مقيم کابل و استخدام بعضى از ايشان براى جاسوسى ميشد.
به استناد خااطرات آقاابکوف 401ماامور ساازمان جاسوساى روس در افغانساتان کاه بناام
"معاون ادارۀ اطالعات و مطبوعات سفارت روس در افغانستان ايفاى وظيفاه مينماود،
قبل از وى و "والتر" ،مأمورين سازمان اسختبارات روس در مزارشريف تحت پوشش
قونساال فعالياات ميکردنااد .روس هااا قونساال افغانسااتان در تاشااکند را بعااد از دعااوت،

 . 400ولودارسکى ،شوروى ها و همسايه هاى جنوبى شان ايران و افغانستان ،ص .١٧٧
 . 401آقابکوف ( )Georges Agabekovمأمور دستگاه استخبارات  ،و اولين مأمور عاليرتبۀ
استخبارات روسيه بود کاه در ساال  ١٩٣٠باه غارب گريخات و کتاب افشااگرانۀ او سابب دساتگيرى
وسيع عمال استخباراتى روس در شرق نزديک و آسياى مرکزى گرديد.
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دواى خواب آور خورانده و اسناد قونسالگرى را ربودناد .آنهاا اطالعاات مهام را از قاواى
پوليس کابل ميخريدند ،کسانى را که به جاسوسى به انگليس ها مظنون بودناد ،توساط
دادن پول به رئيس پوليس کابل ،باه زنادان ماى انداختناد ،اساناد مهام دولتاى را توساط
کارمندان و متخصصين آلمانى يى که باه عقاياد کمونيساتى معتقاد بودناد ،بدسات ماى
آوردند.
اين جاسوس روسى در رابطه با سفر غازى امان اهلل خان به روسيه مينويسد کاه " درتماام
مااادت اقامااات اميااار درخااااک شاااوروى ،ماااا او را بوسااايلۀ ماااامورين " گ.پ.ياااو" شااابکۀ
استخباراتى شوروى آنزمان} درمحاصره داشتيم و همانطور که قابالً گفتاه ام ،پسارژنرال
"ساموئيلوف" را هم بعنوان پيشاخدمت مخصاوص او انتخااب کارده باوديم .افغاان هااى
اطراف امير چون به هيچوجه حدس نمى زدند که اين شخص به زبان فارسى مسلط است ،
لذا با کماال آزادى در حضاورش صاحبت ميکردناد و او نياز عينااً گفتاه هااى آناان را باه ماا
تحويل ميداد و به اين ترتيب برما معلوم شد که توقف امير در مسکو وپاذيرايى هااى ماا
بهيچوجااه نتوانسااته او را افسااون نمايااد و از مسااافرت و ازمجمااوع اطالعااات دريااافتى
متوجه شديم که اميرامان اهلل خان در اثار مساافرت باه اروپاا باه کُلاى تغييار عقياده داده و
توجه او از شوروى به سمت کشورهاى غرباى کشايده شاده اسات  . . .عباور او از ترکساتان
شوروى با چند حادثه همراه شد که يکى از آنهاا  ،سارقت دو جاماه دان اميار باود" .ک  .پ .
يو" ابتدا خيال ميکرد که اين دو جامه دان حاوى اسناد و مادارک باا ارزشاى اسات  ،ولاى
پس از يافتن آنها معلوم شد که فقط محتوى وسايل شخصى هستند"...
.8

توطئه هاى انگليس

راجاااع باااه توطئاااه هااااى انگلااايس در قباااال بااارهم زدن رواباااط افغانساااتان و روسااايه بعاااداً
معلومات مفصل داده خواهد شد .ليون پوالدا ،نويسندۀ کتاب اصالحات و اغتشااش،
به نقل از يک افغانى که معلوماات مؤثاق راجاع باه رواباط غاازى اماان اهلل خاان باا روسايه
داشاات ،مينويسااد کااه امااان اهلل خااان بااه بلشااويک هااا اعتماااد نداشااته و از ايشااان نفاارت
داشت .ولى براى زجر و اذيت انگليس ها با روس ها در محضر عام از در محبت و دوستى
پاايش آمااد ميکاارد .پااوالدا معتقااد اساات کااه امااان اهلل خااان ميتوانساات فعاليتهاااى ساارى
داشته باشد ،اما وى به آزادى خواهان ملى گراى افراطى هند و رهبران مهااجرين هنادى
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مقيم کابل  ،با وجود اينکه ميدانست ايشان با بلشويک ها همدست اند ،بصورت علنى
کمک ميکرد .402
انگليس ها نه تنها از نزديکى روابط روسيه با دولت امانى هراس داشتند ،بلکاه از نظار
آنها فعاليت هاى غازى اماان اهلل خاان خطارات ساه گاناۀ آتاى را متوجاه هناد بريتاانوى هام
ميساخت : 403
–

امان اهلل خاان عقياده داشات کاه افغانساتان بحياث ياک دولات مساتقل حاق تأسايس
روابط دوستانه را با روسيه دارد.

–

از وجايب يک پادشاه مستقل مسلمان است که از برادران مسلمان خاود کاه در هناد
اسير اند ،پشتيبانى کند.

–

بالخااره تأساايس روابااط بااا اقااوام مااأوراى خااط ديورناادرا ،کااه بااا افغانسااتان ارتباااط
نژادى ،مذهبى و تاريخى دارند ،و بريتانيا در معاهدۀ  ١٩٢١اين حقيقات را اعتاراف
و از حقوق طبيعى افغانستان شناخته است ،مجاز ميدانستند.404

لذا از همين سبب بود که بقول ولودارسکى ،محقاق روساى ،انگلايس هاا بجااى تجزياه و
تحلياال واقعبينانااه و انديشاامندانۀ اوضاااع [مناساابات افغانسااتان و روساايه] بااه مشااى
سرسختانۀ پشت پاازدن باه مناافع افغانساتان اداماه ميدادناد و در پاى تعاويض اماان اهلل
خان با شخصى که «برترى اتحاد با بريتانياى کبير» را درک کند ،بود.405

 . 402ليون پوالدا ،اصالحات و اغتشاشات در افغانستان  ، ١٩٢٩-١٩١٩ص .٢۴۴
 . 403ليون پوالدا ،اصالحات و اغتشاشات در افغانستان  ، ١٩٢٩-١٩١٩ص .٢۴۴
 . 404در مکتوب ضميمۀ معاهدۀ بعد جنگ استقالل افغانستان با انگليس هاا ذکار شاده اسات کاه
وضع قبايل سرحد طرف دلچسپى هر دو دولت ميباشد ..فريزر تيتلار در کتااب خاود (افغانساتان :
انکشافات سياسى آسياى مرکزى و جنوبى ) مينويسد کاه افغانهاا حاضار نبودناد بادون مکتاوب
معاهده را امضا کنند .وى عالوه ميکند که هدف پاليسى حکومات انگلايس در  ٢٦ساال بعاد از آن
موافقه اين بود که که تا غير قانونى بودن آن اعمال را که انگليس ها مجاز دانسته بود ،بر افغانهاا
بقبوالند.
 . 405ولودارسکى ،ميخاييل  -ترجمۀ عزيز آريانفر( ،)٢٠٠١ص .١٧١

266

بازرگنى دوزۀ اامىن و وتطئه اهى انگليس

سياست و توطئه هاى انگليس در قبال روابط افغانستان و روسيه
تأسيس و انکشاف روابط ديپلوماتياک افغانساتان باا روسايه در دوران غاازى اماان اهلل
خان بدون مشکالت نبوده و حتاى در ماواردى بحراناى هام باوده اسات  .يکاى از علال مهام
بحااران در ياان مناساابات  ،در پهلااوى عواماال ديگاار  ،توطئااه هااا و دسااايس انگلاايس بااود.
آنهامتوجه شده بودند که براى کنترول توسعۀ نفوذ روس ها ،بايددر پهلوى نياز باه بهتار
ساااختن مناساابات خااود شااان بااا افغانسااتان ،هاار تالشااى را بااراى جلااوگيرى از تأساايس
مناسبات ديپلوماتيک و دوستانۀ افغانساتان باا کشاور هااى خاارجى ،خصوصاأ روسايۀ
بلشويکى که رقيب عمدۀ شان بود ،به خرچ دهند.
گفته ميشود کاه انگلايس هاا آنچاه را کاه نماى توانناد باا زور باه دسات بياورناد ،باه ياارى
چالهاااى ديپلماسااى و نيرنااگ و توطئااه بااه چنااگ مااى آورنااد .درياان جااا بااه چنااد نمونااۀ
ميپردازيم کاه عماق دساايس و توطئاه هااى آنهاا را در رابطاه باا خاراب سااختن مناسابات
افغانستان با روس ها نشان ميدهد.
پاشيدن تخم بدبينى و دشمنى بين افغانستان و روسيه
يکاى از ماأمورين انگليساى کاه دريان راه از هماه بيشاتر تاالش ورزياده و در جلاوگيرى از
بهبود مناسابات و هام بارهم زدن مناسابات و قارارداد هااى باين روس و افغانساتان مؤفاق
بوده است ،جنرال ماليسن ( )General Wilfrid Mallesonميباشد.
ويلفريد ماليسن ( )١٩۴٦-١۸٦٦تورن جنرال اردوى بريتانيا ،نه تنهاا در هندتجرباۀ کاارى
داشت ،بلکه بين سالهاى  ١٩٠٥-١٩٠۴عضويت هيئات لاوئيس ويلياام داناين را در کابال
نيااز داشاات  .جناارال ماليساان در دوران جنااگ داخلااى روساايه ،در ماااه آگساات سااال ١٩١۸
بحيث رئيس مأموريت ترکستان وظيفه داشت تا در نزديکى ماروه بمقابال بلشاويک هاا
مقاومت نموده ،از نفوذ آلمانهاا و ترکهاا در منطقاه جلاوگيرى  ،و باه دولات ماأوراى خازر
( )Transcaspianکاااه توساااط کاااارگران خاااط آهااان امتاااداد دريااااى خااازر در ساااال ١٩١۸
تأسيس و تا جاوالى  ١٩١٩در دوران جناگ هااى داخلاى روسايه علياه بلشاويک هاا اداماه
داشت ،کمک کند.406

 . 406ويکى پيدياى انگليسى
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جنرال ماليسن به تااريخ  ٢۴مااه جناورى ساال  ١٩٢٢در مجلاس انجمان آساياى مرکازى در
لندن 407گزارش داد که «بدون شاک مهمتارين و جاالبترين وظيفاۀ مأموريات ماا هماين [
برهم زدن مناسبات بين افغانستان و روسيه ] بود .در روز هاى اول ماا قاادر شاديم راپاور
ارسال ناماه هااى اميار [ اماان اهلل خاان ] و وزيار خارجاه اش باه بلشاويک هاا ،را باه هناد [
بريتااانوى ] ارسااال کناايم  ،کااه در آن اسااتقالل افغانسااتان اعااالم و بااه برقاارارى مناساابات
دوستانه ميالن نشان داده شده بود .بلشاويک هاا باا سارعت باه ايان فرصات عاالى باراى
آسيب رساندن به يگانه کشورى کاه ماانع رسايدن باه انقاالب جهاانى شاان تلقاى ميشاد،
لبيک گفتند “.
جنرال ماليسن عالوه کرد که «اين به وظيفۀ ما تبديل شد تا براى جلاوگيرى از پاالن هااى
ائتالف تهاجمى و دفاعى بين افغان ها و بلشويک ها از هيت نوع کوششى دريا .نکنايم
....با داشتن گماشتگان متعادد در هاردو طارف ،ماا از مفهاوم بسايار درسات آنچاه جرياان
داشت ،و اينکه اين دو طرف عالقمند ،تالش داشتند يکديگر را آزمايش نموده بخاوبى
بفهمند که بر يکديگر اعتمااد نماوده ميتوانناديا خيار ،اطاالع داشاتيم  .ماا وظيفاۀ خاود
دانستيم تا بصاورت غيار رسامى از سُسات پيماانى هااى هاردو طارف باه يکاديگر اطاالع
دهيم .افغان ها در آن زمان با شنيدن قيام هااى جادى ضاد بلشاويکى در سرتاسار فرغاناه،
بى باکانه به رهبران آن [ قيام ها ] نامه ها و سوغات فرستادند .ما وظيفۀ خود دانساتيم
تا اين معلوماات را هام باه اطاالع بلشاويک هاا برساانيم ..در عاين زماان ياک هيئات فاوق
العادۀ افغان [ تحت رهبرى محمد ولى خان دروازى ]به مسکو رسايده و باا اشاتياق زيااد
توسط لنين ،تروتسکى و رهباران ديگار پاذيرائى شاد .کليماۀ صاريح «اتحااد» در هماه جاا
تکرار ميشد .پيشکش هاى بزرگ کماک نظاامى ،ناه تنهاا اسالحه و مهماات گونااگون باه
شاامول طياااره هااا ،بلکااه معلمااين نظااامى و حتااى لشااکر هاام داده شااد .هيئاات افغااانى بااا
اطمين اان بدساات آوردن مؤفقياات باازرگ ديپلوماتيااک عااودت نمااود .اياان هيئاات اتحاااد
قطعى ،بازگرداندن سرزمين [ اشغالى ] و وعدۀ بزرگ اسلحه ،مهمات و پاول را بدسات
آورده بودند....وقتى قواى نظامى افغانستان بدون اجازه از کشک گذشت و بطرف ماروه
پيش رفت و قونسال هاا و عااملين افغاان در هار شاهر ترکساتان ظااهر شادند ،و ماال هااى
افغاان در هاار جاا فعااال بودنااد ،ماا در نتيجااۀ اطاالع دادن اياان جريانااات باه بلشااويک هااا،

Wilfrid Malleson (January 24, 1922). The British military mission to . 407
Turkistan, 1918–20. Royal Central Asian Journal, Volume 1922 Number 2
(مأموريت نظامى انگليس ها به ترکستان)
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اضااطراب قاباال تااوجهى را بوجااود آوردياام .بااه کشااک قااواى کمکااى فرسااتاده شااد .رهباار
حکومت بلشويکى ترکستان براى دانستن اقادامات افغانهاا باه مارو و عشاق آبااد رفات .
وى بعد از آن به کشک رفات و در نتيجاۀ تاوهين ماأمور افغاانى آنجاا ،ساخت رنجياد .باه
کشک قواى بيشتر تقويتى بلشويکى فرستاده شد .ما موضوع را به هرات اطالع داديم،
و آنهااا هاام بااه عجلااه قااواى تقااويتى خودشااانرا بااه ساارحد فرسااتادند .مااا ايناارا دوباااره بااه
بلشااويک هااا اطااالع دادياام و بااه اينگونااه بااازى ادامااه يافاات .بلشااويک هااااز پااالن هااا و
آرزوهاى افغانها شديداً نا راحات شادند .لحان آنهاا ديگار آن دلچساپى قبلاى را نداشات.
وعدۀ کمک هاى پولى و نظامى آنها به تعويق افتاده و در نهايت کامالً لغو شد .زيرا آنها
تاحدى معتقد شادند کاه افغانهاا ياک قياام بازرگ پاان اساالميک را در سرتاسار آساياى
مرکزى به راه مى اندازند”.
جنرال ماليساتن اداماه داده ميگوياد کاه « ماا در کمپااين غيار قطعاى و ناا رضاايتبخش [
جنگ سوم افغان و انگليس ] با افغان ها جنگيده بوديم  .بيش از سيصد هزار نفار اردوى
مااا در ساارحد يااک دهاام آنچااه

را هاام بدساات نياااورد ،کااه الرد راباارتس408

( Frederick

 )Sleigh Robertsبا پنج هزار مرد حاصل کرده بود .اين سقوط قهقرائى به حيثيات ماا
در آساياى مرکاازى صادمۀ بزرگااى وارد کارد ،و مااا باه تعلاايم يافتاه هاااى پارساى و ديگااران
جااوابى نداشااتيم کااه چاارا اياان اردوى عظاايم بااا تمااام مزاياااى رهباارى عااالى

"شاايمله"409

کمترين دستاوردى نداشت ..در ماه اگست به اصطالح صالحى آماد کاه آشاتى نباود .ايان
راست است که شيمله از آن خرسند شد .اما تمام توصيه هاى من نشان داد که خاود افغاان
ها به آن به مثابه يک آتش بس مؤقتى مينگريستند ،يک وقفۀ تنفسى که طى آن اميدوار
بودناااد از بلشاااويک هاااا کماااک بااازرگ نظاااامى دريافااات کنناااد .در دوران جناااگ حقيقاااى
بلشويک هاى ترکستان بدون از وعده چيز بهتارى داده نتوانساتند .. .در مااه اپريال ١٩٢٠
ماان از جريااان آوازه هاااى ازساار گياارى جنااگ راپااور دادم  .اياان بااه عنااوان کشاافيات پااوچ
خوانده شد ،اما چند روز بعد خود شيمله به مان تلگارام داد کاه افغاان هاا بار چتارال حملاه
نموده و در تمام طول سرحد نشانه هاى مختلف نگاران کنناده دياده شاده و خالصاه اينکاه
وضعيت طوريست که جنگ فوراً شروع خواهد شد .به عجله قاواى نظاامى از داخال هناد

 . 408رابرتس ،بعداً فيلد مارشال ،که بنام رابرتس قندهار هم مشهور است  ،درجنگ دوم افغان و
انگليس قوماندان قواى انگليس بود که در قندهار و جنگ ميوند با ايوب خان جنگيد.
 . 409پايتخت تابستانى هند بريتانوى .
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به سرحد فرستاده شدند .اوضاع براى چند ماه دوام و قواى ماا در سارحد باه حالات آمااده
باش بودند ،تا که اين وضع پايان يافت ».
جنرال ماليسن ادعا ميکند که امتياز و افتخارجلوگيرى از يک جناگ ديگار باا افغانهاا
بايد به مأموريت وى داده شود .او ميگويد که «افغانستان بدون کماک بلشاويک هاا در
حالتى قارار نداشات کاه جناگ را از سار بگيرناد ،و تنهاا باه هماين علات ،ناه علات صالح و
معاهادۀ آتاش بااس راولپنادى باود ،کااه جناگ از سار گرفتااه نشاد .. .جنگاى کااه بادون شااک
مليون ها [ پوند ] مصرف ميداشت ،و با وجود آن هم نمى توانستيم نسبت به سال گذشته
بيش از پنج  -شش ميلى در خاک افغانستان پيشروى کنيم  .ممکن جان هاى زياادى را در
ميدان جنگ و هم به اثر شيوع امراض از دست ميداديم  .سهم گيرى در جلوگيرى از چنين
فاجعه و مصيبت ،چيزيست که مأموريت ما باه آن فخار ميکناد .ماچگوناه توانساتيم ايان
کارى را که توضيح دادم ،انجام دهيم؟ من بعضى از بهتارين منصابدارانى را داشاتم کاه
بااه چناادين زبااان صااحبت ميکردنااد .ماان در فاصااله هاااى بيشااتر از هاازار مياال ،حتااى در
دستگاه دولتى بلشويک ها ايجنت هايم را داشتم .افراد من بصورت ماداوم در منااطقى
کااه بنظاار ماان مهاام بااود ،رفاات و آمااد داشااتند .در خااط آهاان آسااياى مرکاازى بااه مشااکل
ميتوانسااتيد قطااارى را بيابيااد کااه در آن يکااى از ايجيناات هاااى ماان نبااوده باشااد ،و هاايت
ايستگاه مهم قطار نبود که در آن دو يا سه نفر نمايندگان ما حضاور نميداشات  .ساياحين
به انواع و اوصاف مختلف هنگام عبور در جا هاى متعدد بررسى ميشدند».
تالش براى ازبين بردن و اختطاف نمايندگان تام االختيار روسيه براى افغانستان
انگليس ها دوباار توطئاه نماوده تاالش ورزيدندسافراى روسايه را در راه رسايدن شاان باه
افغانستان مورد هدف قرار دهند .بار اول اولين سفير منتخب روسيه براوين ،و بار دوم
سااوريتس ،جانشااين وى و نمايناادۀ تااام االختيااار روساايه بااراى آسااياى مرکاازى ،کاباال و
منطقه .
بااراوين ،اولااين ساافير و نمايناادۀ روساايه بااراى افغانسااتان ،بتاااريخ  ١٣جااون  ١٩١٩در
تاشکند با سفير فوق العاادۀ اماان اهلل خاان خادا حاافظى نماوده ،محماد ولاى خاان بعاد از
تأسيس قونسلگرى افغان در تاشکند ،بطرف مسکو و براوين بطرف کابل حرکت کردند.
اما ديرى نگذشته بود که هردويشان دوباره به تاشکند برگشتند و براى بار دوم مالقاات
نمودنااد .علاات برگشااتن هيئاات افغااانى اشااغال بناادر الکساندروفسااکى در درياااى خاازر
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توسط قواى نيروهاى دريايى انگليس ها بود ،از جائيکه آنها ميخواستند توسط کشتى
سفر کنند.
بااراوين و همراهااانش هاام توسااط کشااتى بااه قسامت هاااى باااالئى درياااى آمااو رفتااه و توقااع
داشتند که تحت محافظات و بدرقاۀ اردوى بخاارا از منطقاۀ بخاارا بگذرناد ،اماا عسااکر
مسلمان محلى نخواستند گويا از کسى که به هيت خدائى عقيده ندارد ،محافظت کنند.
کشتى براوين بدون نگهبانان بخاريايى در حالى که يک کشتى هماوار حامال اسالحه و
مهمات را هم کش ميکرد ،حرکت نمود .آنها در يک نقطۀ درياى آمو هنگاامى کاه از زيار
يااک صااخرۀ عظيمااى ميگذشااتند ،هاادف تياار اناادازى تفنااگ داران قاارار گرفتنااد .بااه اثاار
اصابت گلوله ،کشتى مهمات آتش گرفته شروع به انفجار کرد .براوين که درين حملاه دو
تن از خدمۀ کشتى اش را از دست داده و بمشکل جان باه ساالمت برد،دوبااره باه تاشاکند
برگشت .
دساات داشااتن انگلاايس هااا در حملااه باار بااراوين وقتااى فاااش شااد کااه در يکااى از مجااالس
ترکستان روساى ،رئايس جمهورجمهوريات ترکساتان  ،قوزاقاوف ) ، (Kozakovماتهم
شد که در جنگ با انگليس به افغان ها کماک زيااد نميکناد .در دفاعياۀ او کاه قساماً در
مطبوعااات انعکاااس يافاات ،وى اسااتدالل کاارد کااه روس هااا بخاااطرى از دادن اساالحه بااه
افغانها ميترسيدند که اين اسلحه عليه خودشان باه کاار نارود .قوزاقاوف در جاواب ياک
نامۀ انتقادى در مطبوعاات باا انادوه توضايح داد کاه هنگاميکاه باراوين باه افغانساتان
اسلحه مى بُرد و در درياى آماو ماورد حملاه قارار گرفات ،امکاان داشات آن اسالحه بدسات
دشامنان روسايه بيافتااد ،چاون انگلساتان دسااته هااى راهازن را بااراى جلاوگيرى از انتقااال
اسلحه به افغانستان بکار مى انداختند.410
قاباال يادآوريساات کااه بااا کشااف و فهمياادن شاافر مخااابرۀ روس هااا ،بريتااانوى هااا از تمااام
مکالمااات مخااابروى بااين مسااکو و تاشااکند اطااالع داشااتند .چااون آنوقاات بااين مسااکو و
تاشااکند رابطااۀ تلگرافااى وجااود نداشاات ،روس هااا از مخااابرۀ بيساايم اسااتفاده نمااوده و
انگليس ها همزمان از تمام جريانات بين مسکو و تاشکند مطلع ميشدند.
توطئۀ اختطاف سوريتس ،دومين نمايندۀ روس  ،در راه رسيدن به افغانستان ،در يکاى
از راپورهاى محرمانۀ استخبارات انگليس ذکر شده است  .جنرال ماليسن باه تااريخ ٣١

 ،Stewart, Rhea Talley (1973) . 410صفحات ١٠٧-١٠٦
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اکتوبر  ١٩١٩از مشهد راپاورداد 411کاه يکاى از ترکمناان باانفوذ ،کاه باراى ترتياب پاالن
اختطاف گروپ سوريتس از طارف مان باه ياک جاائى در جناوب "يوالتاان" فرساتاده شاده
بود ،دوباره به اين جا برگشت .او نتوانسته بود کدام نتيجۀ را بدست آورد ،و اين بخاطر
باالدستى ايست که افغان ها در تمام منطقه از مروه گرفته تا باه کشاک حاصال کارده اناد.
افغان ها براى آشتى دادن تارکمن هاا از هروسايلۀ ممکان اساتفاده ميکنناد .مرداناى را کاه
بلشويک ها زندانى ساخته بودند ،آزاد شده ،جريمه هاى تحميلاى معااف  ،و مشاکالت
به امر افغان ها  ،که بلشويک هاى محلى از آن اطاعت ميکنند ،حل ميشود.
وقتااى سااوريتس باادون اينکااه از تااالش هاااى اختطااافش آگاااهى داشااته باشااد بااه تاااريخ
يازدهم ماه نومبر به هرات رسيد ،انگليس ها از ناکامى توطئۀ شان به خشام آماده ،هنارى
دابس ) ، (Henry Dobbsسکرتر امور خارجۀ هند بريتاانوى  ،نماينادۀ افغانساتان گال
محمدخان را به دفتر خارجه احضار و ازينکه براوين تا هناوز در کابال باوده و باا اماان اهلل
خااان ديدوبازديااد ميکنااد ،از آماادن سااوريتس بااه افغانسااتان احتجاااج نمااود .نمايناادۀ
افغانساتان مداخلااه نمااوده جاواب داد کااه «اياان بخاطريساات کاه امياار حاااال آزاد و مسااتقل
است و با داشتن استقالل به آمدن نمايندگان هرکشورخارجى اجازه داده ميتواند».412
براى دانستن ساحۀ فعاليت مرکز استخباراتى انگليس ها در مشهد و تالش هايش باراى
دانسااتن حرکااات سااوريتس بااه يکااى از اسااناد محرمانااۀ ديگاار مراجع اه ميکناايم  .جناارال
ماليسن بتاريخ  ٢٩نومبر  ١٩١٩از مشهد راپور داده است کاه «مان محتاواى باطال داناى
کاغااذ هاااى سااوريتس در هاارات را بدساات آوردم  .اگرچااه پارچااه هاااى متعاادد آن موجااود
نيست ،پارچه هاى باقيمانده باراى رد ياابى دلچساپ ماذاکراتش باا افغاان هاا کافيسات .
اين اوراق قسماً چتل نويس راپورهايسات  ،کاه بعضاى از آنهاا توساط ساوريتس اصاالح
شااده اساات  .بعضااى از نکااات قاارار آتيساات« :انگلاايس هااا در مشااهد بااراى قطااع کااردن
مناسبات بين افغانستان و بلشويک ها اخبار جعلى را منتشر ميکنند».413

 . 411اسناد محرمانۀ انگليس ،تلگرام سياسى شماره ايم .دى ٠٢۴٥۸
 ،Stewart, Rhea Talley (1973) . 412ص .١٠٩
 . 413اسناد محرمانۀ انگليس ،تلگرام سياسى شماره ايم .دى ٠٢٢٦٢٦
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توطئۀ بى اعتبار ساختن و از بين بردن جمال پاشا
جمال پاشا يکى از سياستمداران و نظاميان ترک که مشاور امورتربيت قاواى عساکرى
امان اهلل شاه غازى بوده و بخاطر فعاليات هااى سياساى ضاد بريتاانوى اش معاروف باود،
ميخواست قرار داد افغانستان و شوروى هرچه زودتر تصويب شده و کمک هاى نظامى
هاار چااه بيشااتر بااه افغانس اتان داده شااود .وى در عااين زمااان ميکوشاايد تااا از تالشااهاى
انگليس ها براى تصويب قرار داد با افغانستان جلوگيرى نموده و توطئه هاى آنهاا را در
برهم زدن مناسبات افغان ها و روسيه خنثى سازد.
يکى از خطرناکترين دسيسه هاى انگليس در کابل که جمال پاشاا از آن پارده برداشات ،و
سوريتس فرصت يافت آنرا خنثى کند ،دسيساۀ تلگارام دساتکارى شاده و تحرياف يافتاۀ
سوريتس بود که انگليس ها آنرا در جنورى  ١٩٢١بدسترس جانب افغانى گذاشات  .دريان
تلگرام که امان اهلل خان و طرزى را سخت خشمگين ساخته بود ،ساوريتس ،در رابطاه باا
قرارداد افغان ها با روسيه گويا ذکر کرده بود که با قرارداد با امان اهلل خان « افغانستان
به تحت الحمايۀ ما در مى آيد. »414
تيخانف مينويسد که سوريتس به کمک جمال پاشا توانست با به دست آوردن اصل سند
رمازى کاه از ساوى انگليساى هاا ضابط و آگاهاناه از ساوى ساازمان اطالعاات و امنيات آن
کشااور تحريااف و دسااتکارى شااده بااود ،آشاانا شااود .اياان سااند ،تلگاارام رماازى سااوريتس
عنوانى فرمانده دژ کُشکا تاريخى  20اکتبر  1920بود .انگليس ها عمداً در متن تلگرام
اصلى ديپلمات شوروى ،عبارت « باه تحات الحماياه ماا در ماى آياد» را گنجانياده بودناد.
ترديد و تکذيب اين گونه تحرياف ماهراناه و عاالى کاه بار اسااس ياک ساند محارم واقعاى
صورت گرفته باشد ،معموالً پس از يک موعد بسايار دراز ممکان ماى باشاد .مگار درآن
برهه ،در کابل براى هر چيزى طال آمادۀ داد و گرفت بود .ديپلوماسى شاوروى و انگلايس
بااا شااتاب مااى کوشاايدند يکااى باار ديگاارى پيشااى بگيرنااد و افغانسااتان را بااه سااوى خااود
متمايل بسازند.
تيخانف عالوه ميکند که سفارت شوروى باا همکاارى جماال پاشاا توانسات باا ساربلندى
بحران اعتماد ميان کابل و مسکو را که از سوى سرويس هاى وياژه بريتانياا بار انگيختاه

 . 414تلگاارام تلگاارام سااوريتس بااه کميسااارياى خلااق در امااور خااارجى ،تاااريخى ،29.01.1921
بايگااانى سياساات خااارجى فدراساايون روساايه ،فونااد  ،071سااال  ،1921پرونااده ويااژه  ،3پرونااده
 ،103پوشه  ،1برگ  ،.8به حوالۀ تيخانف
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شده بود ،از باين ببارد .باا قضااوت از روى اساناد آرشايف ماى تاوان گفات کاه اطالعاات
جمال پاشا در بااره «پياام» ساوريتس بعاداً باه اساتخبارات شاوروى کماک کارد تاا شابکه
جاسوسى بسيار نيرومند زير زمينى دشمن در ترکساتان را افشاا ساازد و جلاو درز کاردن
اطالعات محرم ديپلماتيک را بگيرد .نخستين گاام در ايان راساتا ،تعاويض باى درناگ
رمز سيستم «دژ» باود کاه از ساوى سافارت شاوروى باراى ارتبااط باا کميساارياى خلاق در
امور خارجى از آن کار گرفته مى شد.
تأثير بزرگ اين سياستمدار و نظامى ترک بار اماان اهلل خاان و تاالش هااى مؤفقاناۀ ضاد
بريتانوى به سود روسيه شوروى در افغانستان او را به دشمن شماره يک باراى انگلايس
مبدل گردانيد .تالش هاى انگليسى ها مبنى بر خريدارى جمال پاشا باا شکسات رو باه رو
گرديد .از اين رو ،شبکه جاسوسى انگليس در کابل در همه جا دست به پخش آوازه هاايى
مبنى بر انجام زودرس کودتاى هوادار بلشاويکى کاه نياروى اصالى آن گوياا قطعاۀ نموناۀ
جمال پاشا خواهد بود ،زدند .مگر ،نفوذ «شير اسالم »415در ميان رهبرى افغان به پيمانه
يى بزرگ بود که کسى به اين تبليغات زهر آگين باور نمى کارد .حتاى عبدالحق،جاساوس
انگليس ،که به امير گزارش داده بود که گويا در تاشکند به چشم سر سندى را ديده اسات
که از آن بر مى آيد که «در بهار ،کودتايى در کابل روى دسات اسات کاه آمااده ساازى آن باه
دوش جمال پاشا گذاشته شده است» ،416نتوانست وزير پشين امپراتورى عثمانى را باى
اعتبار بسازد .چون به زودى ،عبدالحق به عنوان جاساوس انگلايس رساوا شاد و جايگااه
جمااال پاشااا در دربااار از اياان هاام بيشااتر اسااتوار گرديااد ،سااازمان اسااتخبارات بريتانيااا
نتوانست حريف خطرناک خود را « به دست افغان ها» از سر راه بردارد و دور بيندازد.
تالش ها و توطئه هاى انگليس براى جلوگيرى از تأسيس مناسبات سياسى افغانساتان باا
کشور هاى جهان
بعد از اعالم استقالل افغانستان ،تأسيس مناسبات ديپلوماتياک باا کشاور هااى جهاان
آزاد يکى از اولويت ها و اهداف عمادۀ پاليساى خاارجى دولات جاوان اماانى باود .هئيات

 . 415شير اسالم لقبى بود که به جمال پاشا داده شده بود.
 . 416تلگاارام سااوريتس بااه کميسااارياى خلااق در امااور خااارجى ،تاااريخى  //4.03.1921بايگااانى
سياست خارجى فدراسيون روسيه ،فوناد  ،5پروناده وياژه  ،1پروناده  ،2179بارگ  ،36باه حوالاۀ
تيخانف.
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ديپلوماتيکى که تحات رياسات سافير فاوق لعااده ،جنارال محماد ولاى خاان دروازى ،باه
اروپا و امريکا فرساتاده شاد ،از بلجايم ،فرانساه ،انگلساتان ،کشاور هااى حاوزۀ دريااى
بالتياک ،پولناد ،ايتالياا و ايااالت متحادۀ امريکاا بازدياد نماود .دولات افغانساتان بااين
سااالهاى  ١٩٢١و  ١٩٢٢مؤفااق شااد بااا کشااور هاااى فرانسااه ،ايتاليااا و جرمنااى مناساابات
ديپلوماتيک برقرار کند.
هدف مأموريت سفير فوق العاده ،محمدولى خان دروازى  ،شناساائى افغانساتان آزاد و
جديد و تحکيم مناسبات ديپلوماتيک و تجارتى با تمام کشور هاى جهان بود.
رؤيا هاى امان اهلل خان براى کشورش شامل تبادلاۀ ديپلوماات هاا باا تماام پايتخات هاا،
رفاات و آمااد تاااجرانى کااه در افغانسااتان ساارمايه گااذارى کننااد و مااال التجااارۀ افغااانى را
خريدارى واموال خود را بفاروش برساانند ،و افغانهاا را در سااحۀ تکناالوژى ( کاه بسايار
عقب مانده بودند) تربيه کنند ،بود.417
توطئه هاى انگليس براى خنثى ساختن فعاليت هاى محمد ولى خان
اين اقدام ديپلوماتيک دولات اماانى بعاد از اعاالم اساتقالل ضاربۀ بازرگ دوماى باود بار
پرستيژ و حيثيات امپراتاورى انگلايس کاه آفتااب در قلماروش غاروب نميکارد .از هماين
سبب استعمار انگليس براى ناکامى هيئت افغانى دست به کار شد ،و سخت کوشيد از
استقبال اين هيئت توسط سران کشور هاى ديگر جلوگيرى کند.
تالش براى منزوى نگهداشتن افغانستان
قبالً در رابطه با روسيه ذکر گرديد که ناکامى تالش هااى اختطااف ساوريتس ،نماينادۀ
تام االختياار روسايه در راه رسايدنش باه افغانساتان ،خشام انگلايس هاا را بار انگيخات و
هنارى داباس ) ، (Henry Dobbsساکرتر اماور خارجاۀ هناد بريتاانوى  ،باا احضاار گال
محمد خان نمايندۀ افغانستان به دفتر خارجه از آمدن ساوريتس باه افغانساتان احتجااج
نمود .دابس به جواب نمايندۀ افغانستان که « امير حاال آزاد و مستقل است و با داشتن
اساتقالل باه آماادن نماينادگان هرکشااورخارجى اجاازه داده ميتواناد» ،418بااا تکبار وغاارور
گفت که «اين يک استدالل طفالنه است .زيرا تا آنجايى که من ميدانم افغانستان در حال
( Stewart, Rhea Talley (1973). Fire in Afghanistan . 417آتاش در افغانساتان) ،ص
.١٦٧
 . 418همانجا ص .١٠٩
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حاضر يگانه کشور در جهان است که نمايندۀ بلشويک را مى پذيرد .آياا شاما ميخواهياد
بگوئيد که امريکا ،فرانسه ،ايتاليا و هالند همه آزادى خود را با قبول نکردن نماينادگان
بلشويک ،يا نداشتن مناسبات با آنها از دست داده اند؟ اين استدالل [ شما ] تنها نشان
ميدهد که افغانستان تاا حاال اولاين پرنسايپ هااى ديپلوماساى را نياموختاه اسات .تماام
کشور هاى جهان بغير از افغانستان حکومت بلشويک را دشمن خود ميدانند» .
نمايندۀ کالن کار اساتعمار انگلايس تصاور نميکارد کاه ممالاک جهاان باا ارزش دادن باه
يک کشور کوچک و استقرار مناسبات ديپلوماتيک با افغانستان  ،امپراتورى کشور
مقتدرش را توهين کرده بتوانند .انگليس هاى متکبر بعد از تالش هاى ناکاام شاان خاود
مجبور شدند ياک نماينادۀ پارلماان خاود باه ناام "اوگريادى" ( )O’Gradyرا باه دنماارک
بفرستند تا با ماکسيم ليتوينوف ) ( Maxim Litvinoveکسى که توسط وزارت خارجۀ
انگليس بحيث سفير غير رسمى و غير شناخته شدۀ روسيه قبول شده بود ،مشورت کند.
هردو نمايناده در پهلاوى تبادلاۀ اسايران زخماى جنگاى  ،در رابطاه باا شناساايى حکومات
بلشاااويک هاااا توساااط بريتانياااا و امضااااى قااارارداد تجاااارتى باااين روسااايه و انگلساااتان
مذاکراتى انجام دادند.
تالش درجلوگيرى از تأسيس مناسبات با فرانسه
هيئت افغانى در پاريس توسط وزير خارجۀ فرانساه پاذيرايى و باا رئايس جمهاور فرانساه
مالقااات نمااود .امااا در پاااريس ساافير انگلاايس بااه فرانسااوى هااا گفاات کااه باااوجود اينکااه
افغانستان ظاهراًآزادى اش را بدست آورده اسات ،ماا کماکاان ايان کشاور را قلمارو نفاوذ
خااود شاامرده .....آرزو دارياام در آيناادۀ نزديااک مناساابات نزديکتاارى بااا افغانسااتان داشااته
باشيم (تفسير و تفصيل اين آرززومندى و طرق رسيدن به آنرا که شامل توطئه هااى تارور
و کودتاه نيز ميشد ،در بخش هاى آينده مطالعه کنيد).
فشار بر ايتاليا
ايتاليا يکى از اولين کشور هاى بود که با افغانستان قرارداد تجارتى بسات و قارار باود
يک هيئت ايتالوى در ماه جوالى  ١٩١٩بطارف کابال حرکات کناد .انگلايس هاا بار دولات
ايتاليا فشار آوردند ،اما اين فشار بر آنها بدون از معطلى در سفر هيئت نتيجۀ بيشترى
نداد.
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توطئۀ نيويارک و آوردن فاطمه سلطانه يکى از بازماندگان شاه شجاع
اينکه چرا در اياالت متحدۀ امريکا باوجود آنکه هيئت افغانى به تااريخ  ٢٦جاوالى ١٩٢١
با هارديناگ (  ، )Hardingرئايس جمهاور ،مالقاات نماود ،وايان مالقاات باه ذات خاود
حيثيت برسميت شناختن دولت شاه امان اهلل و اساتقالل افغانساتان را داشات ،مؤفاق باه
تأسيس مناسبات ديپلوماتيک نشد ،عمق ياک توطئاۀ ديگار انگلايس را نشاان ميدهاد
که مطالعۀ تفصيل آن عارى از دلچسپى نخواهد بود.
هيئاات محمااد ولااى خااان دروازى بااه تاااريخ دوم ماااه جااوالى  ١٩٢١توسااط کشااتى بطاارف
اياااالت متحاادۀ امريکااا حرکاات کاارده و بااه نيويااارک رساايد .محمااد ولااى خااان بااه تاااريخ ١١
جوالى در نيويارک اظهار داشت که وى در جساتجوى تأسايس مناسابات ديپلوماتياک
به امريکا آمده است .وى عالوه کرد که شاه اماان اهلل باراى انکشااف اقتصاادى عالقمناد
سرمايه گذارى امريکا در افغانستان ميباشد.419
نيويارک تايمز  ١٣جوالى از مالقات محمد ولى خان با خبرنگاران اطالع داده نوشت که
وى آماده است راجع به منابع غنى افغانستان ،خصوصاً سنگ هاى قيمتى آن به تااجران
معلومات ارائه کند .محمد ولى خان گفت که من به کشور هاى اروپايى و امريکاا آماده
ام تابصااورت رساامى اسااتقالل افغانسااتان را اعااالم داشااته و بااه اياان قاادرت هااا از تخاات
نشينى امير جديد و پاليسى هايش اطالع دهم  .من براى برقرارى مناسبات ديپلوماتيک
به واشنگتن ميروم .
محمااد ولااى خااان قباال از مالقاااتش بااا وزياار خارجااۀ امريکااا بااه تاااريخ  ١٧جااوالى  ١٩٢١بااه
مطبوعات گفت که برقارارى مناسابات باين کابال و واشانگتن امکاناات فراواناى را باراى
سرمايه گذارى تاجران امريکايى در کابال فاراهم خواهاد کارد .وى عاالوه کارد کاه صانعت
قالين افغانستان بازار خوبى را در اياالت متحده بدست خواهد آورد.
انگليس ها که هرگز خواهان تأسيس مناسبات ديپلوماتيک و دوستى بين افغانستان و
امريکاا نبودناد ،قابالًدر پااريس توساط سافير خاود موضاوع را باه سافير ايااالت متحاادۀ
امريکا گوشزد کرده بودند.

 . 419افغانستان در سياست جهانى  -مناسبات افغان و اياالت متحده تاا جناگ جهاانى دوم ص ٢٢
(به زبان انگليسى)
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نقش و نفوذ انگليس ها را بر پاليسى خارجى اياالت متحدۀ امريکا ميتوان از يادداشت
مؤرا  ٩جوالى شعبۀ شرق نزدياک وزارت اماور خارجاۀ ايااالت متحادۀ امريکاا باه وزيار
خارجااه چااارلس ايااوانس هيااوز ) (Charles Evans Hughesبخااوبى دانساات .درياان
يادداشت راجع به سفر هيئت محمد ولى خاان دروازى ميخاوانيم کاه « وقتاى ماا راجاع باه
سفر اين هيئت [ افغانستان ] اولين تلگرام را بدسات اورديام ،ايان هيئات بطارف ايااالت
متحدۀ امريکا حرکت کرده باود  ...اگار وقات ميباود ،مان باياد از طرياق تلگارام آنهاا را از
آمدن دلسرد ميساختم ،اما آنها حاال در راه هستند .با در نظرداشت طرز برخورد سافارت
انگليس در پاريس ،که من فکر ميکنم احساسات دفتر خارجه را منعکس ميساازد ،مان
چنين استنباط ميکنم که بايد هيئت را پذيرفته ،اما تاحد امکاان باا آن برخاورد سرسارى
داشته باشيم .شما شايد فکر کنيد که پذيرفتن اين هيئت ضروريست و رئيس جمهور هم
چناين فکار کناد ،اماا ماان اطميناان دارم کاه ضاايع شاادن وقات ارزش بهااى شاما و رئاايس
جمهااور بااا اياان هيئاات ضاارورى نيساات  .تااا آنجائيکااه ماان مياادانم مااا بااه افغانسااتان کاادام
دلچسپى خاصى نداريم ،و با توجه به طرز برخود انگلايس هاا باا اهاداف ايان هيئات ،مان
فکر ميکنم که بايد به خواست آنها رضايت نشان داده و تاا جائيکاه ميتاوانيم باا مهاارت
خاص و نزاکت به اين هيئت ارزشى قايل نشويم ».
انگليس ها در عين زمان براى خنثى کردن فعاليت هاى هيئت افغاانى توطئاۀ جديادى را
بااراه انداختااه و يااک افغااان مجهااول الهويااه بااه نااام شاااهدخت فاطمااه ساالطانه ،يکااى از
بازماندگان شاه شاجاع را کاه در هناد بريتاانوى زنادگى ميکارد ،باه امريکاا آوردناد .ايان
خاانم کااه باا خااود يااک المااس  ٥٥قيراطااه بنااام «دريااى نااور» را نيااز داشات ،بااا پاسااپورت
انگليسى وارد سانفرانسيسکو شده با سه پسر نوجوانش توسط جنرال قونسال انگلايس
پذيرايى و به نيويارک فرساتاده شاده و در آنجاا توساط شاخص ناامعلومى باه مطبوعاات
معرفاااى ميشاااود .روزناماااۀ نيوياااارک تاااايمز در شااامارۀ نهااام جاااوالى  ١٩٢١تحااات سااارخط
«شاهدخت افغان با سه پسرش آمد" نوشت که شاهدخت فاطمه سلطانه از کابال ،خاواهر
شاه موجاودۀ افغانساتان دياروز باا ساه پسارش از سانفرانسيساکو وارد نيوياارک شادند.
شااهدخت کااه بعااد از کاوه نااور ،دومااين المااس معااروف را بااا خاود آورده اساات ،بااا رئاايس
جمهااور مالقااات خواهااد کاارد .روزنامااه عااالوه کاارد کااه شاااهدخت  ٣٧ساااله بااا پساارانش
شهزاده محمد هاشم  ١٩ساله ،محمد عظيم خان  ١٧ساله و محمد اکبر  ١٢سااله باراى ياک
هفته در "والدورف استوريا" [ يکى از شاندارترين هوتلهاى نيويارک] توقف ميکند تاا
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بااا رئاايس جمهااور مالقااات کنااد .ساافير بريتانيااا مشااغول ترتيااب مالقااات شااان بااا رئاايس
جمهور هاردينک ميباشد.
موجودياات فاطمااه ساالطانه بااا لباااس جااالبش در نيويااارک توجااه خبرنگاااران ،عکاسااان و
خوانناادگان امريکااائى را بخااود جلااب کاارد و نساابت بااه خباار فعالياات هاااى هيئاات افغااانى
برايشااان يااک خباار جااالبتر شااد .او در گاازارش هاااى مطبوعااات مااورد تأکيااد بيشااتر قاارار
گرفت ،هر روز بر تبليغاتش افزوده ميشد و در همه دعوتها و ضيافتهاى رسامى شارکت
ميکرد  .او در ضيافت جان ايف هايلن ) ،(John F. Hylanشاروال نيوياارک ،المااس
قشنگ«درياى نور»را چنان با طرز جاالبى باه گاردن آويختاه باود کاه ماورد توجاه مادعوين
قرارگرفته و همه از ديدن نور درخشندۀ اين الماس گرانبها سخت متعجب و بهتزده شده
بودند.
در آن ايااام مطبوعااات بااه اياان تعااداد افغااان را در نيويااارک نديااده بااود .اکثاار خوانناادگان
روزنامه ها گمان ميبردند که اين دو گروپ با هم ارتباط داشته باشند .محمد ولى خان که
از اياان وضااع ناراحاات شااده بااودو تبليغااات دربارۀشاااهدخت را بااه نفااع کشااور و بااه سااود
مأموريت هيئت نمىپنداشت از هرگونه معرفى باا ايان شاهزاده خاانم خاوددارى ورزياده و
حتى از شناختن وى انکار کرد .اما وقتى از فاطمه سلطانه پرسيده شد با محمد ولى خان
آشنا است؟ پاسخ داد که نياکان شان با هم برادر بودهاند.
انگليس ها به هدف شان رسيدند .روزنامه معروف نيويارک تايمز در شمارۀ  ١٣جوالى
عناوان «:دو عضااو خاانواده ساالطنتى افغاانى بااا هام آشاانا نيساتند» را برگزيااد .خبرنگاااران
کنجکاااو امريکااائى بمقامااات انگليسااى مراجعااه کاارده و از آنااان هاام درباااره چگااونگى
زنادگى شااهزاده خااانم افغاان جوياااى معلومااات شادند .انگلاايس هااا در پاساخشااان جااواب
دادنااد کااه اياان زن شااهدخت واقعااى و حقيقااى افغااانى مااىباشااد  .امااا آنهااا دربااارۀ هيئاات
افغانى اظهار بى اطالعى کردند.420
وزير خارجۀ امريکا باه رئايس جمهاور مشاوره داد کاه هيئات محماد ولاى خاان را بحضاور
بپذيرد ،اما عالوه کرد که فکر نميکند «تا انجام دادن تحقيقاات بيشاتر الزم ويامناساب
باشد از يک پذيرايى مؤدبانه فراتر رفت».

( . 420آتاش در افغانساتان)  ،Stewart, Rhea Talley (1973). Fire in Afghanistanص
.١٦٩
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تاريخ مالقات رئيس جمهور با هيئت افغانى  ٢٦جاوالى  ١٩٢١تعاين شاد ،اماا قبال از ايان
مالقاات ،رئاايس جمهاور امريکااا از فاطمااه سالطانه در قصاار ساافيد پاذيرائى کاارد .رئاايس
جمهور هاردينگ بجواب نامۀ شخصى غازى امان اهلل شاه کاه توساط محمادولى خاان باه
وى سپرده شد ،رضايت خاطر انگليس ها را بر آورده ساخته چنين نوشت :
«من آرزودارم مناسبات بين اياالت متحدۀ امريکا و افغانستان هميشه دوستانه باشاد،
و خرسندم درين راستا با اعليحضرت همکارى نمايم  .من مجبور هستم  ،همانطورى کاه
شفاهى به جنرال محمد ولى خان اظهار داشتم ،تأئيد کنم که در رابطه باا ايااالت متحادۀ
امريکااا ،مساائلۀ برقاارارى مناساابات ديپلوماتيااک و اقاادامات الزم توسااط کااانگريس
اياالت متحدۀ امريکا بايد مورد رسيدگى بيشتر قرار گيرد».
طورى که دياده شاد ،اينباار تاالش هاا و توطئاه هااى انگلايس باراى جلاوگيرى از تأسايس
مناسبات سياسى افغانستان با اياالت متحادۀ امريکاا باه نتيجاۀ مطلاوب رسايد .محماد
ولى خان  ،سفير فوق العادۀ غازى امان اهلل شاه به همراهى هيئت خود به تاريخ  ٣٠جاوالى
 ١٩٢١روانۀ لندن شاد .وى هنگاام عزيمات در مصااحبۀ مطبوعااتى باه خبرنگااران از دادن
معلومات بيشتر ابا ورزيده تنها گفت که «اين يک مأموريت ديپلوماتيک سرى بود ،که
اهدافش را بدست آورده نتوانست".

فصل هشتم
اصالحات علت يا قربانى اغتشاشات

«به يارى و مرحمت ايزدى حکومت عاليۀ شما چناان اصاالحاتى را کاه
براى حکومت و ملت ساودمند و مفياد باشاد ،تجاويز خواهاد کارد ،تاا
شايد ملت و حکومات افغانساتان شاهرت و ناام ونشاانى درباين جهاان
متماادن کسااب نمايااد و موقااف و موقعياات مناسااب خااود را همرديااف
قدرت هاى متمدن جهان احراز کند».

غازى امان اهلل خان
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پروگرام هاى اصالحى شاه امان الله غازى
شاه امان اهلل خان در همان اعالميۀ تاريخى  ٢۸فبرورى  ١٩١٩خود راجع باه اهادف عمادۀ
سلطنت خود گفته بود « :وقتى که ملت بزرگ من تاج شاهى را بار سار مان نهااد ،مان عهاد
بستم که بايستى دولت افغانستان مانند ساير قدرت هاى مستقل جهان در داخل و خارج
کشور آزاد و مستقل باشد .ملت افغانستان درداخل کشور آزادى کامل داشته از هرگوناه
تجاوزو ظلم مصئون و مردم فقط بايد مطيع قانون باشاندو باس .کاار اجباارى و بيگااردر
تمام رشته ها ممنوع و ملغى است  .حکومت ما در افغانستان اصالحاتى خواهد نمود که
ملاات و مملکاات مااا بتوانااد در بااين ملاال متماادن جهااان جاااى مناسااب مقااام خااود را حاصاال
نمايد .من در اجراآت امورکشور مشورت را به حکم و شاور هم فاى االمار رهبرقرارخاواهم
داد".
بعااد از حصااول اسااتقالل و کسااب شناسااائى بااين المللااى آن ،کااه نخسااتين دساات آورد و
مؤفقيت سياسى بود ،غاازى اماان اهلل خاان دسات باه ابتکاار اصاالحات جاامع سياساى،
ادارى ،اقتصادى ،نظامى  ،فرهنگى و اجتماعى زد.
به گفتۀ يکى از شعراى معاصر زبان پشتو ،در تاريخ افغانستان هيت پيشوايى مثل امان
اهلل خان به ملت و ترقى اش آنقدر عالقاۀ ديواناه وار ،عمياق ،صاميمانه و صاادقانه نشاان
نداده است .عالقۀ امان اهلل خان براى سعادت ،عصرى ساختن و ترقى ملتش ،عالقۀ يک
شاه نه ،بلکه به عالقاۀ ياک شااعر ،هنرمناد و نقااش ميماناد کاه بيشاتر باا احسااس افااده
ميشد .ولى از آنجائيکاه ملات هااى خفتاه زباان احسااس هنرمنادان و شااعران خاود را ديار
درک ميکنند ،همانطور هم احساسات نيک و عالقۀ پااک ايان شااه وطان دوسات خاود را
هنگامى درک کردند ،و اشک ندامت و افسوس ريختندکه او ديگر از آنها و آغاوش گارم
کشور عزيزش ،که تا سرحد جنون به آن عشق مى ورزيد ،بسيار دور رفته بودو امکاناات
بازگشتش وجود نداشت . .وى ديگر با وجودى که حيات داشات ،باراى ملاتش مارده باود،
وآن زبان هائى هم که به ذکرش گشوده ميشدند ،يکى بعد ديگر قلم

شدند421.

غازى امان اهلل خان ،ريفورم و اصاالحات را از شاخص خاود ،اعضااى خاانواده ،درباار و
مامورين بلند پايۀ دولت آغازنمود .آتشاۀ نظاامى سافارت انگلايس در کابال ،در يکاى از
راپورهاى خوداز مزاحمتى يادآورى ميکند که تخريب ديوار باغ ها بمنظور زيباائى شاهر

 . 421غازى امان اهلل خان دافغانستان د خپلواکد ستورى ،ص .١۸٣
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در ناحيۀ مسکونى شهر کابل ايجاد کرده و آن قسمتى از ملکيت عليا حضرت مادر شاه،
سردارعنايت اهلل خان برادر شاه وسپه ساالر محمد نادرخان را در بر ميگرفت)422( .

به گفتۀ دانشمند افغان آقاى پيکار پامير ،او با فراست کامل ميدانست که هرگااه آب از
منشأ وسرچشمه گِل آلود و ناا پااک باشاد ،کوشاش و تاپش باراى پااک کاارى آن در شااخه
هاى فرعى و پائينى ،بيهوده و عباث خواهاد باود .پاس  ،درقادم نخسات تعاداد زياادى از
زنااان و کنياازان ( صااورتى وغيرنکاااحى) اميرحبيااب اهلل خااان را ماارخص کاارد ،بااا صاادور
فرامين پادشاهى ،خريد و فروش انساان بعناوان کنياز و غاالم را کاه از دوران اساارت باار
پدر کالنش به ارث مانده بود ،ملغى قرار داده بهره کشى هااى انساان از انساان را ننگاين
و شرم آور اعالم کرد .بهمين اساس ،هزاران مرد و زن هزاره و نورستانى و بدخشانى و . . .
کااه قاابالً بااه اثاار فرمااان و اجااازۀ اميرخااون آشااام ( عباادالرحمن خااان) از بااازار هاااى کاباال
خريدارى شده بودند ،آزاد گرديدند .تعدد زوجات را ممنوع اعالم نموده و خود بارخالف
رسم شاهان ماضى ،با داشتن يک زن ( ملکه ثريا دختر محمود بيگ طارزى) اکتفاا کارد.
مصااارف سرسااام آور دربااار را کاااهش داد و خوشااگذرانى و " ديگچااه پزانااى" و تجماال
پرستى را حقير شمرد ،خودش شخصاً لباس سرتاپا سادۀ وطناى باا پيارهن يخان بساته باه
تاان کاارد و از عمااوم درباريااان خواساات تااا از عااين روش پيااروى نماينااد .بمنظورتشااويق و
تقويت صنايع داخلى ،استفاده ازتوليدات وطنى را مرجح و مثبت دانست  .شاه جاوان در
کار تشويق و تبلي .مبنى بر استفاده از توليدات داخلى تا آنجا پيش رفت که هرگااه يکاى
از متعلقااين خااودش ،درباريااان و مااامورين بلنااد رتبااه اش ملاابس بااا لباااس غياار وطنااى يااا
اروپايى مى بود ،فوراً توسط قيچى و بدون رعايات حتاى ظااهر امار ،لبااس او را قطاع و
پارچه ميکرد تا تنبيه شوند .موصوف معاشاات مساتمرى ،امتياازات قاومى و درباارى و
حتى " اساتحقاق" طعاام فااميلى سار داراناى را کاه از ساالها بدينساو از آشاپزخانۀ داخال
ارگ شاهى برايشان فرستاده ميشد ،قطع نموده زنده گى طفيلى آنان را به مسخره گرفات
و اظهار داشت که کساى کاه کاار نکناد وزحمات نکشاد ،نباياد داراى امتيااز و اساتحقاق
باشد423 .

 . 422اسناد آرشيف هند بريتانوى ،يادداشت هاى آتشۀ نظامى سفارت کابل.٣٧ ،١٩٢٣ ،
 . 423پامير ،پيکار ( ،)٢٠١٢ص .١٠٧
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اهداف اصالحات دورۀ امانى
به پيروى از آرمانهاى جنبش مشروطه خواهى ،که اماواج آن در رسااندن اماان اهلل خاان باه
کرسى اقتدار نقش داشت ،ايجاد يک نظام جديد سياسى از اولويات هااى اماان اهلل خاان
بااود .خواسااته هاااى جوانااان افغااان در پهلااوى حصااول اسااتقالل کاماال سياسااى کشااور،
اصالحات در امور ادارى و تشکيل يک حکومات مشاروطه ،کاه شااه در آن مطلاق العناان
نباشااد و مااردم هاام در تصااميم گياارى نقااش داشااته باشااند ،را در برداشاات  .گرچااه مشااروطه
خواهاان تاساال  ١٩٢۸مؤفااق باه تشاکيل کاادام حازب سياساى نشاادند ،424اماا آزاداناه بااه
فعاليت هاى سياسى خود دوام داده و روحيۀ انتقااد و قضااوت آزاد در برابار دولات را در
بين جوانان پرورش دادند 425 .

اهاداف عماادۀ اصااالحات دورۀ امااانى در قاادم اول تااأمين وحاادت ملااى و بعااد از آن ترقااى،
انکشاف و پيشارفت مملکات باود .شااه اماان اهلل خاان توجاه زياادى باه ايجااد ياک دولات
مسااتقل مرکاازى ،دورى از قبيلااه گرايااى و موضااوعات مربااوط بااه قانونياات و مشااروعيت
داشت ،و به همين منظور شخصاً سافر هاائى باه مشارقى (دوباار) ،قنادهار ،مزارشاريف و
قطغاان داشاات  .ضاامن تفتاايش دوائاار دولتااى خااود را از شاايوه هاااى تطبيااق قااانون آگاااه
ميساخت  .در ين سفر ها او را مأمورين وزارتخانه هاى مختلف همراهاى ميکارد .او ازيان
طريق ميخواست احترام به قانون را در ذهن مأمورين دولتى جايگزين ساخته و ماردم را
بااا ضاارورت پيااروى از قااوانين نافااذ شااده آشاانا سااازد .او در پهلااوى مجااازات کسااانى کااه
مرتکااب خااالف ورزى از قااوانين ميشاادند ،بااه آن مااأمورينى کااه وظااايف شااانرا درساات
پيشبرده بودند ،مکافات ميداد.
غاااازى اماااان اهلل خاااان کوشااايد تاااا توساااط سلسااالۀ از پاااالن هااااى انکشاااافى و اصاااالحى،
افغانستان را به ياک کشاور پيشارفته و مادرن ،غيروابساته و متکاى بخاود تباديل کناد.
 . 424فرقااه اسااتقالل و تجاادد در سااال  ١٩٢۸تشااکيل شااد .يکااى از اهااداف اياان حاازب اياان بااود کااه
تعصبات و يا خرافاتى را که با دين اسالم مطابقت نداشتند ،ولى از طريق عادات و عنعنات قاديم
جز اجراآت و عملکارد هااى ديناى شاده اناد ،از سياسات کشاور دور ساازد .هادف ايان حازب وضاع
قوانين سياسى ،اجتماعى و اقتصادى يى بود که براى تأمين ضروريات عمومى مردم باشند و با
ايجابات مدنيت روز تطابق نمايند .براى معلومات بيشتر به مرامنامۀ ايان حازب در فصال ضامايم
مراجعه کنيد.
 . 425برخالف دوره هاى سلطنت قبلاى و بعادى ،هايت کادام از روشانفکران سياساى افغانساتان در
دوران دولت امانى به حبس سياسى يا اعدام محکوم نشدند.
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اهااداف عماادۀ اکثاار نظامنامااه هااا توجيااه و ايجاااد يااک سيسااتم ادارۀ مرکاازى در سااطوح
مختلااف ملااى ،واليتااى ،ولسااوالى و حتااى دهااات بااود .هاادف بعضااى از نظامنامااه هااا هاام
ازدياد عوايد دولتى ،بهتر ساختن جمع آورى ماليه ،بهبود امنيت ،ارائه خدمات بسايار
مهم (بشمول معارف و مکاتب نسوان ،مطبوعات ،و رفاه عامه) ،و اصالحات کلتورى و
اجتماعى بود ،تا هويت ملى افغان ها را در سطح جهانى تثبيت کند.

مراحل اصالحات
امان اهلل خان پالن انکشافى اصالحات يا تجدد و تحول خويش را ،که در اسيا بى ساابقه
بااود ،در يااک جامعااۀ قبيلااوى پراگنااده و متفاارق آغاااز نمااود .عااواملى کااه در راه تطبيااق
اصالحات مشکالت ايجاد ميکرد ،عبارت بودند از:
 .1نيروى استعمارى که ميخواست منطقه را تحت نفوذ خود داشته باشد.
 .2روحانيون و مالهائى که در مقابل تقليل نفوذ شان مقاومت ميکردند.
 .3جامعااۀ قبااايلى کااه در آن باارخالف دورۀ اسااتبدادى امياار عباادالرحمن خااان ،بااا
احياى دوبارۀ قبايل ،سخت در مقابل کنترول دولت مرکزى مقاومت ميکرد.
بيخباارى از مراحااال مختلفاااۀ اصاااالحات و برناماااه هااااى انکشاااافى دورۀ اماااانى (بااااوجود
اختالط آنها با همديگر) سبب شده است عدۀ زيادى از نويسندگان و ماؤرخين خصوصااً
تحت تاثير رابطۀ زمانى بين اصالحات و اغتشاشات ،در مورد علت يا علل اغتشاشاات
خطاااى بزرگااى را مرتکااب ميشااوند .وقتااى جااز را از کاال جداميکننااد ،و قساامتى از پااالن
اصالحات را گرفته و از موقعيتى که در کل دارد ،مجزا ميساازند ،تجزياه و تحليلاى کاه
باااه اسااااس آن صاااورت ميگااارد،

نادرسااات و دور از حقيقااات خواهاااد باااود .ايااان اشاااتباه

مخصوصاً در مورد آن اصالحاتى واقع شده که تطبياق آنهاا باه مرحلاۀ ساوم گذاشاته شاده
بود .ولى انتقاد کنندگان برنامه هاى اصالحات مذکور را تطبيق شده خوانده و بعضاى از
آنها هم سقوط نهضت اماانى را باه آنهاا نسابت داده اناد .اقباال علاى شااه نويساندۀ کتااب
"تراژيدى امان هلل" ،و رونالد وايلد نويسندۀ کتاب "امان اهلل  -شاه سابق افغانساتان" و
عدۀ از مؤرخين افغان ما در قطار اين نويسندگان شامل اند.
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مراحل اصالحات و رابطۀ زمانى آن با اغتشاشات

اصالحات

اغتشاشات

مرحلۀ اول :بين سالهاى  ١٩١٩و ١٩٢٣
مؤفاااااق تااااارين مرحلاااااۀ اصاااااالحات باااااوده ،تشاااااکيالت
حکومتى ،اصالحات اماور ادارى  ،قاانونى  ،قضاائى و
تأسيس ميکانيزم پارلمانى درين مرحله تطبيق شدند.
اغتشااش منگال (– ١٩٢٣
)١٩٢۴
مرحلااۀ دوم  :يااک مرحلااۀ انتقااالى بااين سااالهاى  ١٩٢۴و
١٩٢۸
اين مرحله بعد از شورش منگل بود ،که سبب سستى در
سرعت پيااده کاردن اصاالحات شاد .دريان مرحلاه تعاداد
محاادود اصااالحات زياار اجاارا گرفتااه شااد ،تطبيااق دوام
داشت ،اما پيشرفت آن بطى بود.
مرحلۀ سوم  :پس از بازگشت امان اهلل خان از سفر اروپا
اياان مرحلااه از ماااه جااوالى  ١٩٢۸کااه غااازى امااان اهلل خااان اغتشااااااااااش شاااااااااينوار و
ازسفر اروپا برگشت ،تاجنورى  ١٩٢٩شاش مااه هام دوام حمالت حبيب اله کلکانى
نکرد.
قسمت اعظم برنامه هااى مرحلۀساوم باه حالات پيشانهاد
باقى ماند.

مرحلاه ساوم اصااالحات اجتمااعى حکومات امااانى ،باا بازگشات شاااه از سافر طااوالنى اش
آغازشد .شاه که از مالحظه تخنيک و فرهنگ غارب و بخصاوص از مشااهده برناماه هااى
پرقدرت مصطفى کمال اتاترک در ترکياه الهاام گرفتاه باود ،در جهات تطبياق برناماه هااى
اصالحى خود در افغانستان شتاب ورزيد.
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شاه نخست عناوين برجستۀ اصالحات ياپالن هاى انکشافى مرحلۀ سوم خود را در لوياه جرگاۀ

 ١٩٢٨مطرح و بعد از آن در خطابۀ معروف چهار روزۀ خاود اباالو و نشارکرد .ايان پاالن هاا
شااامل  ،رفااع چااادرى زنااان  ،منااع مرياادى در اردو ،ممانعاات تحصاايل ماليااان در مدرسااه
ديوبناااد هناااد برتاااانوى ،گااارفتن امتحاااان از مالنماياااان ،توزياااع تاااذکره نفاااوس باااه ماااردم
افغانسااتان ،جلااب جوانااان بخاادمت سااربازى  ،تحصاايل مشااترک پسااران و دختااران در
مکاتب ابتدائى ،اعزام جوانان افغان براى تحصيل به خارج ،منع نکااح صاغيره ،تعياين
سن ازدواج براى دختران ( ١۸سال) و براى پسران (٢٢سال) ميشد.
چون امان اهلل خان بعد از سه ماه مجبور به اساتعفا شاد ،قسمت اعظم برنامه هاى مرحلۀ سوم
اصالحات هم به حالت پيشنهاد باقى ماند.
پروفيسور ليون پوالدا نويسندۀ کتاب اصالحات و اغتشاشات  ١٩٢٩-١٩١٩در افغانستان مينويسدکه
متاسفانه همه افسانه ها ،ساخت وبافت ها ،خرافات و پروپاگندهاى که بعاد ًا بار علياه اصاالحات
صورت گرفت ،همه متوجه برنامه هاى مرحلۀ سوم بودند و اعتراض کنندگان از مؤفقيات برناماه
هاى مرحلۀ اول و برنامه هاى انجام يافته ذکرى ننموده اند.

ابعاد و ساحات مختلف برنامه هاى اصالحات
اصالحات امور سياسى و ادارى
فلسفۀ ادارى غازى امان اهلل خان استوار بر دوستى  ،محبات و وفاادارى باا رعياتش باود.
او بااراى تااأمين وحاادت ملااى باار محااور حقااوق مساااوى مااردم در براباار قااانون ،و انکشاااف
سياسااى مملکاات ،اولااين قااانون اساسااى کشااور را بنااا م «نظامنامااۀ اساسااى دولاات عليااه
افغانستان» تسويد و به تاريخ  20حمل  1322شمسى (مطابق با  ١١ماه اپريال 1922م )
به تصويب  ۸٧٢نفر از ارکان دولت و سران قبايل حاضر در لويه جرگۀ جاالل آبااد رسااند.
مطابق به ماده شانزدهم قانون اساسى « تمام اتبااع افغانساتان برطباق شاريعت و قاوانين
دولت از حقوق و وجايب مساوى برخوردار بودند426».

غازى امان اهلل خان معتقد بود که با وضع يک قاانون ليبارال و عاارى از تعصابات ،تهياۀ
قاوانين و نظامنامااه هاااى امااور ادارى  ،تشااکيل دساتگاه پارلمااانى و تفکيااک قااواى سااه

 . 426براى متن کامل اين قانون اساسى به قسمت ضمايم مراجعه کنيد.
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گانۀ مقنناه ،اجرائياه و قضاائيه ،حاکميات قاانون را نافاذ و ياک دولات مرکازى را ايجااد
کند ،تا زمينه سااز وحادت و يکپاارچگى سياساى ملات ،قباولى مساؤليت هااى مادنى و
تغيرات مثبت اجتماعى باشد .او معتقد بود که «هندو ،هزاره ،شيعه ،سنى ،احمدزائى،
پوپل زائى نداريم ،بلکه همه يک ملت هستيم و آن افغان ».
ترتياااب تشاااکيالت حکومااات مرکااازى و وزارت خاناااه هاااا ،ترتياااب تشاااکيالت ادارى و
تقسيمات ملکى افغانستان به  ٩واحد ادارى (پنج واليات بازرگ و چهاار حکومات اعلاى
) ،وضع قانون اخذ تذکره براى تثبيت هويت تمام افراد مملکت ،قانون تأسايس مجاالس
ادارى والياااات ،پيشااانهاد تأسااايس حااازب سياساااى بناااام حااازب آزادى (فرقاااۀ اساااتقالل و
تجدد) ،تشکيل لويه جرگه ها (مجالس کبير) وشورا هاى مشاورتى ودولتاى ،اساتوارى
و توسعۀ روابط سياسى و انعقاد معاهدات با کشور هاى بزرگ اروپائى و اسايائى (مثال
انگلستان ،ايتاليا ،آلمان ،اتحاد شوروى ،فرانسه ،ترکيه ،و ايران) ،خريدن زمين باراى
ساافارتخانه هاااى افغااانى در خااارج ،لغااو امتيااازات مااالى و پااولى درباريااان و وابسااتگان
شان ،وضع قانون تقاعد مأمورين ،وتعين شکل بيرق و تبديل رنگ آن از رناگ ساياه باه
سه رنگ سياه ،سرا و سبز درين اصالحات شامل بودند.
اولين قانون اساسى کشور حاوى آزادى هاائى باود کاه افغانهاا در ساابق هايت گااهى از آن
برخوددار نبودند .لغو اسارت و بردگى و خرياد و فاروش کنياز و غاالم ،مصائونيت آزادى
هاى فردى از هرگونه تعرض و مداخلت . ،آزادى شغل و پيشه و تادريس  ،تسااوى حقاوق
اتباااع ،منااع شااکنجه و زجاار  ،مصااؤنيت مسااکن ،منااع مصااادرۀ دارائااى و تاالشااى غياار
قانونى ،ممنوعيت کار اجباارى و بيگاار ،آزادى مطبوعاات و نشارات ،محاکماات علناى
در محااااکم عدلياااه ،مصاااؤنيت مکاتياااب و مراساااالت از تجساااس ،و ضااامانت عااادالت از
مامورين دولت شامل آزادى هاى نظامنامۀ اساسى بود .
شاااه امااان اهلل غااازى بااراى ازبااين بااردن خااود ساارى هااا و بااى قااانونى هااا در مملکاات  ،عاادم
احساااس مس اؤليت و بيگانااه گااى ملاات در براباار دولاات ،و ايجاااد يااک دولاات متکااى بااه
قانون ،ادارات مسؤل دربرابر قوانين وايجاد يک سيستم منظم و عصرى ادارى کوشايد
دولت و ملت را بهم پيوند دهد .براى اولين باار ياک دساتگاه ادارى فعاال و پايادار را در
مملکاات تاساايس کاارد .هاادف اساسااى در بنيانگااذارى يااک دسااتگاه ادارى مکماال ،قيااام
روابط مستقيم بين حکومت و ملت بود.
برخااى از قااوانين (نظامنامااه هاااى) عصاار امااان اهلل خااان کااه در مسااير اصااالحات مختلفااه
ترتيب و نشر گرديد ،قرار ذيل اند:

ب ا ز رگنى د و ز ۀ ا امىن و وت طئ ه اهى ا ن گلي س
 .1نظامنامۀ ( پروگارام) مکاتاب
رشديه
 .2نظامنامااۀ ( پروگاارام) مکتااب
زراعت
 .3نظامنامۀ آذوقه
 .4نظامنامۀ ابنيۀ شهر داراالمان
 .5نظامنامااااۀ اجااااراآت تصاااافيۀ
محاسبۀ ماضيه
 .6نظامنامۀ اخذ رسوم گمرک
 .7نظامنامااااااااۀ ادارۀ مجلااااااااس (
اعالن نامه )
 .8نظامنامااۀ ادارۀ مجلاااس لاااوى
جرگه
 .9نظامنامۀ اساسى دولت علياه
افغانسااااتان ( قااااانون

 .25نظامنامه ها ()١

اساسى )
 .10نظامنامۀ اساسى وزارت جليلۀ معارف
 .11نظامنامۀ اساسيۀ جمعيت طيارۀ افغانستان
 .12نظامنامۀ استعفاى مامورين مُلکى
 .13نظامنامۀ اصول محاکمات جزائيۀ مامورين
 .14نظامنامۀ البسۀ عسکرى
 .15نظامنامۀ انتخابات مجلس شوراى ملى
 .16نظامنامۀ بلديه
 .17نظامنامۀ بودجۀ عمومى
 .18نظامنامۀ پروگرام دارالمعلمين ها و دارالمعلمات مرکز
 .19نظامنامۀ تخفيف عبارات القاب
 .20نظامنامۀ تذکرۀ نفوس واصول پاسپورت و قانون تابعيت
 .21نظامنامۀ تربيۀ اطفال يتيم
 .22نظامنامۀ تشکيالت اساسيۀ افغانستان
 .23نظامنامۀ تشويقيۀ صنايع دولت عليه افغانستان
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 .24نظامنامۀ تعليقات دولت
 .25نظامنامۀ تعليمات تفريق وظايف حکام و مامورين مربوط آن
 .26نظامنامۀ تعليمات فنى و انجينرى
 .27نظامنامۀ تعليمگاه آمران وضابطان افغانستان
 .28نظامنامۀ تعميرات پغمان
 .29نظامنامۀ تعميرات دولت
 .30نظامنامۀ تعميرات لغمان
 .31نظامنامۀ تفرياق وظاايف داخال قطعاات و دائاره لاوازم فرقاه هاا و قاول اردو و وزارت
جليلۀ حربيه
 .32نظامنامۀ تقاوى تجاريه
 .33نظامنامااااااااااااااااۀ
تقساااااااااااااايمات
ملکياااااااااااااااااااااااۀ
افغانستان
 .34نظامنامااااااااااااااااۀ
توقيف خاناه هاا
و محبوس خاناه
ها
 .35نظامنامۀ جازاى
عسکرى
 .36نظامنامۀ جازاى
عمومى
 .37نظامنامااااااااااااااااۀ
حاضااااااااااااااااااارى
مامورين
 .38نظامنامااااااااااااااااۀ
خدمات داخلياۀ
عسکريه
 .39نظامنامۀ خزانه
جات دولت

 .26نظامنامه ها ()٢
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 .40نظامنامۀ داک خانه ( خدمات پُستى)
 .41نظامنامۀ رتبه هاى عسکرى دولت مستقلۀ افغانستان
 .42نظامنامۀ رخصتى مامورين
 .43نظامنامۀ رسالۀ طرز تحرير وثايق شرعيه
 .44نظامنامۀ زراعت للمى (زراعت در زمين هاى بى آب)
 .45نظامنامۀ شرکت عمران
 .46نظامنامۀ فرقۀ استقالل و تجدد
 .47نظامنامۀ فروش امالک سرکارى
 .48نظامنامۀ فروش اموال تحويلخانه هاى سرکارى
 .49نظامنامۀ قونسلگرى دولت عليه افغانستان
 .50نظامنامۀ کارگزارى ماليه
 .51نظامنامۀ کلوپ سياه وسرا وسبز
 .52نظامنامۀ اليحۀ ادارۀ مساکين
 .53نظامنامۀ اليحۀ تطبيق رتبه هاى جديد و عتيقۀ عسکرى
 .54نظامنامۀ ماليه
 .55نظامناماااااۀ ماموريااااات وکيااااال
التجاره
 .56نظامنامااااۀ محاااااکم شاااارعيه در
باب جرايم
 .57نظامنامۀ محصول مال مواشى
 .58نظامناماااااۀ محکماااااۀ شااااارعيه
درباب معامالت تجارتى
 .59نظامنامااااۀ مااااديريت محاساااابۀ
وزارت جليلۀ خارجه
 .60نظامناماااااۀ ماااااديريت و دفتااااار
اوراق و مديريت مکتوب
 .61نظامناماااااااۀ ماااااااديريت هااااااااى
مامورين وزارت
 .62نظامنامۀ مراسم تعزيه دارى

 .27نظامنامه ها ()٣
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 .63نظامنامۀ مطبوعات
 .64نظامنامۀ مفردات پروگرام مکتب معمارى
 .65نظامنامۀ مقياسات
 .66نظامنامۀ مکاتب خانگى
 .67نظامنامۀ مکتب خورد ضابطان افغانستان
 .68نظامنامۀ مهاجرين
 .69نظامنامۀ ناقلين به سمت قطغن
 .70نظامنامۀ نشانات معارف
 .71نظامنامۀ نشانهاى ذيشان دولت عليه مستقلۀ افغانستان
 .72نظامنامۀ نکاح ،عروسى ،ختنه سورى
 .73نظامنامۀ نهررزاق قسمت شمال
 .74نظامنامۀ وزارت جليلۀ حربيه
 .75نظامنامۀ وظايف مامورين زراعت مربوط وزارت تجارت
 .76نظامنامۀ وظايف مستوفيان و سر رشته داران اعلى و مامورين ماتحت شان
 .77نظامنامۀ هدايات صورت فيصلۀ قتل و حبس دوام که در محاکم عدليه آينده بر وفق
آن فيصله تحرير شود.
اصالحات امور قضائى
براى اولين بار اساس سيستم مستقل قضائى در عصر غازى اماان اهلل خاان گذاشاته شاد.
تاسيس محاکم مراتب سه گانه و تدوين و تطبيق قوانين عصرى مدنى ،جزائى و تجارتى
از جملۀ اصاالحات سيساتم قضاائى بودناد .قابال ياداوريسات کاه نباودن قضاات آشانا باا
قوانين عصرى مانع پيشرفت اين برنامه گرديد .غازى امان اهلل خاان مجباور باود تاا تربياۀ
قضاااات عصااارى از قضاااات و مفتاااى هائيکاااه باااه قاااانون شاااريعت آشااانا بودناااد ،اساااتفاده
کنااد.افغانها از تحااوالت و اصااالحات وارده در سيسااتم قضااائى خوشاانود بااوده اسااتقبال
نيک نمودند ،اما اين قوانين جديد ازعايدات و رشوه ستانى قضات و مفتى ها کاست،
و ازهمين سبب با مخالفت آنها روبرو شد.
اصالحات امور فرهنگى
در عصر غازى امان اهلل خان مطبوعات توسعۀ قابل مالحظۀ نمود .پاليسى عمدۀ نشرات
و مطبوعات دورۀ امانى بر محور استقالل سياسى ،وطندوستى و ملات دوساتى ،اتحااد
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و اصااالحات مااى چرخيااد .نظامنامااۀ مطبوعااات راه نشاارات آزاد و بااى سانسااور را باااز
نموده ،در مرکز و واليات زمينۀ نشر و پخش جرايد و مجالت متعدد را آماده ساخت .
از جملۀ نشرات آن دوره ميتوان از جرايد و مجالت آتى نام برُد :
أ.

آيينۀ عرفان

-

ابالغ

-

اتحاد خان آباد

-

اتحادمشرقى

-

اتفاق اسالم

-

اردو

-

ارشادالنسوان

-

اسالم

-

اصالح

-

افغان

-

الغازى

-

امان افغان

-

انيس

-

بيدار

-

پشتون ژغ

-

ثروت

-

جريدۀ مکتب

-

حقيقت

-

ستارۀ افغان

-

سراج اطفال

-

طلوع افغان

-

عسکرى

-

مجموعۀ صحيه

-

معرف معارف

-

نسيم سحر

-

نو روز
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تاسيس مکاتب صنايع ،رسامى ،فلمبردارى ،نجارى ،معمارى ،زراعت و تعمير صالون
تياااتر در پغمااان ،آغاااز حفريااات آثااار باسااتانى توسااط فرانسااوى هااا ،تاساايس مااوزيم و
کتابخانه هاى عمومى نيز شامل تحوالت ثقافتى اين دوره شمرده ميشوند.
اصالحات امور تعليم و تربيه
تاسيس مکاتب متعدد بشمول مکاتب تلگاراف ،دارالعلاوم عرباى ،رشاديۀ مساتورات،
رشديۀ جالل آباد ،رشديۀ قنادهار ،رشاديۀ هارات ،رشاديۀ مزارشاريف ،رشاديۀ قطغان،
تاادبير مناازل زنانااه ،مکتااب طبيااه و بيشااتر از  ٣٢٢باااب مکاتااب ابتدائيااه در تمااام واليااات
کشااور ،تاادريس مضااامين عصاارى نخساات توسااط معلمااين هناادى و بعااد از آن توسااط
معلمااين فرانسااوى ،تعلاايم اجبااارى ابتاادائى ،تاساايس کااورس هاااى سااواد آمااوزى اوالً
بمنظور آموختن سواد و بعداً براى فراگرفتن مضامين دينى و مضامين عصرى (که خاود
امااان اهلل خااان شخصااً در بعضااى ازياان کااورس هااا درس ميااداد) ،تاساايس مکتااب اصااول
تحرياار بااراى مااامورين محاساابه و ادارى ،تاساايس مکتااب حکااام بااراى آمااوزش حکااام و
مامورين پائين رتبه ،مکتب اصول دفترى براى تربيۀ مامورين ماليه ،تدريس لسان هااى
فرانساوى ،آلماانى و انگليسااى در مکاتاب امانيااه (اساتقالل) ،امااانى (نجاات) و غااازى،
استخدام معلمين سيار براى کوچى ها ،تاسيس پشتو ټولناه (اکاادمى پشاتو) ،تاسايس
انجمن حمايت از نسوان ،تاسيس اکادمى پوليس ،تاسيس دو مکتب دختر ها (کاه يکاى
توسط ملکه ثريا و ديگرى توسط مادرش وارسى ميشد) ،اعزام يکتعداد دختران جهت
تحصيل به ترکيه ،و فرستادن يکتعداد پسران براى تحصيالت عالى باه فرانساه و آلماان
از جملۀ تحوالت امور معارف اين دوره بشمار ميرود.
تعداد مجموعى شاگردان معارف تا سال  1927بال .بر ( پنجاه و يکهزارنفار) گردياد .در
ليسااه هااا و مکاتااب رشاادى و مساالکى (باادون از مدرسااۀ نظااامى) باايش از سااه هاازار نفاار
مشغول تحصيل بودند ،مطبعۀ معارف فعال و بيش از  ١٣٣جلد کتاب درساى باه تعاداد
 ٦٩٣٥٧٥از طرف وزارت معارف طبع گرديد ،و صدها معلم تربيه و به جامعه تقديم شاد
و ده ها آموزگار خارجى از کشور هاى ايتالياا ،فرانساه  ،آلماان  ،ترکياه  ،ساويس و غياره
استخدام شدند.
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اصالحات امور مالى و اقتصادى
تشااکيل سيسااتم جديااد و بهتاار جمااع آورى ماليااات ،تبااديل ماليااات جنسااى بااه ماليااات
نقاادى ،روى کااار کااردن سيسااتم پرداخاات ماليااۀ مسااتقيم ،لغااو ماليااات ناگهااانى و غياار
معقااول مثاال ساارچربى بااى بااى ،تاادوين محصااول جديااد گمرکااى بااراى تشااويق واردات و
صادرات ،لغو ماليات داخلى براى انکشاف تجارت داخلاى و خاارجى ،ترتياب احصاائيۀ
حيوانات براى جمع آورى مالياۀ مواشاى ،ساروى اراضاى باراى جماع آورى بهتار مالياات،
درآوردن محاسبات دولتى بشکل عصرى ،بميان اوردن واحد جديد پاولى بناام افغاانى،
اولين چااپ باناک ناوت ،تاسايس باناک ملاى ،تعياين بودجاۀ سااليانه و تنظايم عواياد و
مصااارف دواياار دولتااى ،توسااعۀ تلفااون و تلگااراف ،ساااختن جاااده هاااى جديااد و تاارميم

 .29اولين خط ريل
سرکهاى قديم ،اصالح خدمات پستى ،افتتاح اولين پروگرام هوانوردى ملکاى ،تعميار
يکتعداد پلها ،روى دست گرفتن سيساتم آبرساانى ،بهاره باردارى از معادن ذغاال سانگ
رخام ،پيشنهاد و قراردادهاى سروى و استخراج معادن ،تشويق تجارت و قانون حمايت
از حقاوق تااجران ،تشاويق زارعااين و ساهم گارفتن در نمايشااات زراعتاى ،فعاليات اولااين
شااارکت ساااهامى ،پروگااارام توساااعۀ جااانگالت ،افتتااااح اولاااين مکتاااب زراعااات و وزارت
زراعت ،ايجااد محااکم خااص تجاارتى ،تاسايس شارکت هااى مختلاف و متناوع تجاارتى
ماننااد شاارکت ادويااه ،شاارکت ثماار ،شاارکت اتحاااد مااوترداران ،شاارکت باارق ،شاارکت هاااى
قالين و قره قلُ و ده ها شارکت ديگار ،وارد کاردن و بکاار اناداختن فابريکاه هااى متعادد
توليدى و صنعتى مانند گوگرد سازى ،سمنت ساازى ،چرمگارى ،بااروت ساازى ،تارميم
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موتر ،صابون سازى  ،نخ تابى ،پارچه بااقى ،پشامينه باافى ،نجاارى ،ياخ ساازى ،روغان
کشاى ،اساالحه سااازى وغيااره ،تاساايس ستيشاان هاااى توليااد باارق در شااهر کاباال ،پغمااان،
قندهار و جالل آباد ،تمدياد اولاين خاط آهان ازماشاين خاناه (دهمزناگ) الاى داراالماان،
بميااان آوردن ادارۀ جاانگالت جنااوبى و مؤسسااات نساال گياارى اسااپ و پيلااه ورى و غيااره،
طرح و پياده نمودن پاالن تورياد و بکاار انادازى دساتگاه هااى دکماه ساازى ،قندساازى،
پروسس لبنيات و حفک ميوه ،برقرارى خط پُست هوايى بين کابل و واليات بزرگ کشاور
و نيز بين کابل و کشور هاى خارجى مانند ترکيه ،ايران ،هند و شوروى ،چاپ و اساتفاده
از اولين تکت پُساتى" افغانساتان ،تکميال بناد آب غاازى و بناد ساراج غزناى و غياره از
جملۀ دست آورد هاى اقتصادى پيشواى انقالباى افغانساتان ،غاازى اماان اهلل خاان باود،
که مرامش تعمير بنيوى و اساسى افغانستان بوده ،آرزو داشات تحاول اساساى و بنياادى
را در افغانستان وارد کند.
اصالحات امور نظامى
ترتيب تشکيالت جديد اکاادمى نظاامى و ورود اساتادان خاارجى کاه اکثار شاان تارک هاا
بودند ،تشکيل قطعۀ نمونه تحت قيادت استادان ترک ،تشکيل قاواى هاوائى (مشاتمل
باار  ١١طياااره) ،اعاازام  ٦٥شاااگرد بااه روساايه و فرانسااه و ايتاليااا درياان رشااته ،تاساايس
تعليمگاه هاى مختلفۀ مسلکى ،فرستادن شاگردان براى تحصايل رشاته هااى نظاامى باه
اتحاد شوروى و ترکيه ،تعليم سواد آموزى در اردو ،تقويۀ فابريکاۀ حرباى کابال ،تورياد
مهمات جنگى بشمول توپ هاى دافع هوا ،و موتر هاى زره پوش از خارج در ريفورم هااى
نظامى شامل بودند.
اصالحات امور اجتماعى
تاساايس شاافاخانه هاااى ملکااى و نظااامى ،آغاااز فعالياات زايشااگاه ،تاساايس انجماان سااره
مياشت (هالل احمر) ،آغاز فعاليت ساناتوريم بيگتاوت پغماان ،تاسايس دارالمجاانين و
يتيم خانه ها ،آوردن آب آشاميدنى از پغمان به کابل درين جمله شامل بودند.
دانشمند افغان ،پيکار پاامير ميگوياد کاه «باسااس غابن و ساتمگرى ،عادم برناماه هااى
اصالحى و آموزشى ،دامن زدن به موهوماات و ظلمات گساترى شااهان و امياران ماضاى،
کوهى از مشکالت ناشى از عقبمانى ها و موانع اجتمااعى پايش پااى اعليحضارت اماان
اهلل خان و دولت ناو بنيااد وى قارار گرفتاه باود و چاون شااه آرزومناد اصاالح جامعاه و رفاع
عقبمااانى هاااى اجتماااعى بااود و نظاار بااه فطاارت نيااک و نيااات خياار خواهانااه ى خااويش
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نميتوانست آنهمه سياهى و موانع اجتماعى را بنگرد وباى تفااوت بار اورناگ قادرت در
ارگ شاهى بنشيند .بنابران ،خود را ناگزير ميدانست ماوازى باا اقادامات و طارح برناماه
هاى اقتصادى (باساس انديشاه هااى مشاروطه خاواهى و تعهاد ش در قباال آياين انساانى
اين جنبش) ،در بخش امور اجتماعى نيز کار و تالش بعمل آورد .پس  ،طبعااً اصاالحات
اجتماعى وى درگوشه هاى رسوم ،عادات ،تماايالت فاردى و سانت هااى ديار پااى درون
جامعه نيز تداخل مينمود .مثالً ،شاه ميديد که اتباع وى هر کدام (حد متوسط) پنج متر
پارچه را که عمدتاً ازخارج وارد ميشاد ،بحياث دساتار باه دور ِسار ِخاويش ماى پيچانَاد و
هرگاه تخمين شود که در آن روزگار ،ده ملياون نفار دساتار پانت متاره باه سار ميکارده اناد،
ساندى درسااال ،تنهااا بخاااطر رعاياات داشااتن
جمعااً پنجاااه مليااون متاار پارچااه ى نخااى يااا اُ
دسااتار بااه مصاارف ميرساايد کااه نااه تنهااا از رهگااذر اقتصااادى ضااربه ى بزرگااى محسااوب
ميشد ،بلکه از نظر حفک و نگهدارى ،شست و شو و فعاليت هاى روز مره ى اقتصادى –
اجتماعى نيز خالى از اشکاالت نبود .بناابران ،باراى ملات عزياز خاويش مشاوره داد تاا در
عوض دستار از کاله ساده و آنهم ساخت وطن استفاده نمايند( .که بعداً مشکل ساز شد)
«شاه در اين زمان ،با سنجش منطقى که بعمل آورده باود ،اساتفاده از کااله " قاره قُال" در
داخل کشور را جواز نميدانست ،زيرا آرزو داشات باا اصاالح نسال گوسافند قاره قُال بهاره
بردارى هاى فنى و بدون ضايعات ازان ،صادرات آنرا بخارج مملکت باه منظاور فاروش و
جلب اسعار خارجى  ،کانال معقول اقتصادى دهد .وى محاسبه کرده بود که اگار مليونهاا
پوست قره قُل بعوض استعمال در داخل وطن ،به کشور هاى خارج صادر شاود ،مليونهاا
دالر را بسوى مملکت سرازير کرده موجب شگوفايى وضع اقتصادى مردم خواهد شد.
«اعليحضاارت حتااى در قساامت تارَک پياارهن و تنبااان و اسااتفاده از پطلااون درجريااان امااور
اجتماعى و اقتصادى و درساحه ى کار و فعاليت هاى روز مره  ،باويژه  ،در کاار گااه هاا و
فابريکه ها نظرات بهيخواهانه داشت  .ايشان عالوه از آنکه پوشيدن پيرهن و تنبان را که
مقاادار چناادين متاار تکااه را بااراى يکنفاار ايجاااب ميکاارد ،چااون معمااوالً گشاااده و فااراا هاام
ميبود ،آنرا موجب تنبلى و درد سر در مواقع کار و عقب ماشين آالت ميدانست .بناابران،
هميشااه بااه مااردم توصاايه ميکاارد تااا ازپطلااون يااا " باارزو" بااا يااک پياارهن و کاااله اسااتفاده
نماينااد .البتااه اياان نظاارات ،باآنکااه مفيااد وضاارورى بودنااد ،از سااوى دشاامنان ترقااى و
پيشرفت سؤتعبير گرديد و درد سر هاايى را ايجااد نماود .شااه جاوان از رواج هااى کهناه و
مصارف گازاف درمراسام جشان هااى عروساى ،ختناه ساورى ،عازادارى و امثاالهم کاه در
واقع ،حاصل و نمونه ى شارايط زناده گاى فئاودال -قبيلاه ياى در کشاوربود ،رناج بارده و
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حاکميت همچو رسام و رواج هاا در مرکاز و اطاراف مملکات را هام موجاب ورشکساته گاى
هاى ماالى و اقتصاادى افاراد وخاانواده هاا ميدانسات و هام آنارا بمثاباه عياب دردنااک در
پيکر اجتماع بحساب مى آورد ،لهذا ،با تدوين قوانين ،با تبليغات و سايع و هماه جانباه
حتا با وارد کردن فشار باالى بزرگان خانواده ها ،دراين زمينه گام هايى برداشت ،هرچند
محو کُلى آن در تحت شرايط اجتماعى آن روزگار آنهم از راه صرفاً تبليا .و تهدياد امکاان
پذيرنبود .اعليحضرت امان اهلل خان حتا بخاطر جلاو گيارى از ظلام و تعادى برحيواناات ،
قانون وضع نمود .مثالً ،نظربه حکم قانون ،نبايد کسى مرغ زنده را در بازار و دکاان و جاا
هاى ديگراز پا آويزان کند ،نبايد حيوانات را جنگ انداخت ،نبايد حيوان چهار پا را لت
و کوب کرده

به زير بارسنگين قرار داد و امثالهم 427».

 .30اولين پيلوت افغان

 .31طيارۀ که بين کابل و تاشکند پروازهاى تجارتى ميکرد
 . 427پامير ،پيکار ( ،)٢٠١٢ص.١١٣
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اغتشاشات دورۀ امانى
طااورى کااه قاابال در مراحاال اصااالحات و رابطااۀ زمااانى آن بصااورت مختصاار ذکاار شااد ،بااه
تعقيااب تطبيااق مؤفقانااۀ مرحلااۀ اول اصااالحات ،اولااين اغتشاااش مساالحانه بمقاباال رژياام
امانى در سمت جنوبى را داد .اين اغتشاش چهارده ( )١۴ماهه ،که بناام شاورش منگال و
شورش مالى لنگ نيز مشاهور اسات ،در پهلاوى تلفاات جاانى و ماالى ،تاالش هااى ملات
سازى امان اهلل خان را با موانع مواجه ساخته و سرعت پياده کاردن اصاالحات رابصاورت
قابل مالحظۀ بطى ساخت.
اغتشاش ديگر عهد امانى ،بنام شورش شينوار در شرق افغانستان بعد از بازگشت امان
اهلل خان از سفر طوالنى مدت اروپا و آغاز مرحلۀ ساوم اصاالحات در ساال  ١٩٢۸را داد،
که به تعقيب حمالت حبيب اهلل کلکانى باعث سقوط دولت امانى شد.
جريان مختصر رويدادهاى اغتشاش جنوبى
اولين شورش بمقابل رژيم امانى در بهار (ماارچ
 )١٩٢۴از منطقۀ منگل در پکتيا باه رهبارى ماال
عبااداهلل معااروف بااه مااالى لنااگ و دامااادش مااال
عبدالرشيدآغاز شد.
مقدمۀ اين اغتشااش در پکتياا از مادت هاا قبال
چيده شده بود ،اما بهانۀ آغاز آن دعواى يکى از
افراد قبيلۀ منگال باود .ايان فارد ادعاا داشات کاه
درطفوليت با دخترى نامزد شده است  .مخالفين
اياان شااخص بااه امرالاادين خااان  ،حاااکم اعلااى ،و
قاضااى شااکايت کردنااد .حاااکم اعلااى بعااد از

 .32مال عبداهلل معروف به مالى

گااارفتن رضاااايت دختااار باااه اسااااس نظامناماااۀ

لنگ

جديااد کااه ازدواج طفاال صااغير را ممنااوع قاارار
داده بود ،دعواى شخص مذکور را رد نمود .مال عبداهلل که قرار بود دعوا را فيصله کند،
و قبالً از نامزد رشاوت گرفتاه باود احتجااج نماوده گفات کاه حااکم اعلاى از حکام شاريعت
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سرپيچى نموده است 428.او به همکارى مال عبدالرشيد در دستى قارآن و در دسات ديگار
قانون جزا را گرفته درميان قبايل دسات باه تبليغاات زده فريااد ميکشايدند کادام ياک را
قبااول داريااد :قاارآن يااا قااانون را ؟ و طبع ااً مااردم ميگفتنااد :قاارآن را .بدينوساايله اومااردم را
بشورش دعوت ميکرد.
خانم ريه تاالى ساتيوارت ،نويساندۀ کتااب معاروف «آتاش در افغانساتان» را جاع باه رهبار
شورشيان مينويسد که «او قباى به رنگ سبز ميپوشيد ،که رنگ قباى پيغمبر (صلى اهلل
عليه و سلم) بود .او در فلکلور افغانستان به يک شخصيت تبديل شد .در ساالهاى اخيار
مردم سؤ استفاده اش راطورى بيان مينمودند که گويا از اسمان برايش الهام مى آماد .او
به افراد قوم منگل ميگفت کاه "بروياد زيار فاالن درخات را بپالياد ،در آنجاا پاول خواهياد
يافت" ،آنها آنجا رفته و پول در آنجا ميبود .البته ايان پاول را انگلايس هاا ميگذاشاتند،
چون ميخواستند مردم از مالى لنگ پيروى کنند»429.

به گفتۀ سيد قاسم رشاتيا «ياک تعاداد مالهاا در سامت پکتياا تحرياک شادند .اينهاا در
مقابل نظامنامهها و قوانينى که اماناهلل خان طرح کرده بود ،مىگفتند که اماناهلل خان از
قرآن دور شده و از خود قوانين و نظامنامه ساخته است430 » .

اين اغتشاش که بيش از يکسال ادامه پيدا کرد ،اهسته اهسته با پيوستن اقوام ديگر به
آن تااا لااوگر ساارايت کاارد .هااردومال بااا پشااتيبانى مااردم منگاال و ځاادران (جاادران) از شاااه
خواستند تا بعضى از مواد قانون جزاى عمومى را کاه آنهامخاالف شاريعت ميدانساتند،
تعديل کند .شاه جواب داد که قاانون ماذکور قابال باه تصاويب علمااى شارعى رسايده واز
آنها خواست تا براى مذاکره با ايان علماا باه کابال بيايناد .البتاه ماال هاا نپذيرفتناد و بناام
حفااک شااريعت اسااالمى در پکتيااا قيااام نمودنااد .دهقانهاااى پکتيااا کااه از روش مااامورين
دولاات مخصوصاااًحاکم اعلااى رنجيااده بودنااد ،بااه حماياات از آنهااا برخاسااتند ،و بعضااا
خانهاى مغرض به آنها پيوستند431 .

 . 428کاتب ،فيض محمد/ترجمۀ مکچيسنى (تذکراالنقالب/کابل تحت محاصره) ،صفحات  ١٣و
.١۴
(2000) . 429

( . Stewart, Rhea Talleyآتش در افغانستان) ،صفحات .٢٦٠-٢٥٩

 . 430طنين ،ظاهر ،افغانستان در قرن بيستم ،پيشين ،ص .۴٥
 . 431غبار ،مير غالم محمد ( ،)١٣٦٦ص .۸٠٧
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امان اهلل خان کوشيد تا با فرساتادن علمااى مناور و صااحب نفاوذ ايان مشاکل راحال کناد.
علما در بيدک لوگر با مال هاى شورشى مالقات کردند و بزودى دريافتند که مالى لناگ
ارادۀ مباحثۀ مذهبى را نداشته و رفتار مخاصمه در پيش دارد .چنانچه صراحتاً برطرفى
امان اهلل خان را تقاضا و ابالغ کردند کاه اميار جدياد را انتخااب کارده اناد .در نتيجاۀ ايان
مالقااات دولاات بااه فيصااله رساايد کااه مصااالحه امکااان پااذير نبااوده و اغتشاااش تنهااا بااا
شکستن قواى شورشيان خاموش شده ميتواند .هيئت علما نيز فهميدناد کاه خواهشاات
مالى لنگ يک موضوع سياسى بوده و به مذهب ارتباطى ندارد .مشاورين مذهبى امان
اهلل خااان مشااوره دادنااد بااراى وارسااى شااکايت هاااى مااذهبى لويااه جرگااه داياار شااود .جرگااه
پيشنهادات امان اهلل خان را بصورت عموم قبول کرده ،اصاالحات چنادى راجاع باه قاانون
جزا وغيره بعمل آمد432.

لويه جرگه با تعديل برخى از مواد برنامۀ اصالحات  ،هيئتى را به رياست حضارت شامس
المشايخ و عضويت نورالمشايخ ،وزيار عدلياه ،قاضاى القضاات ،ساردار محماد عثماان
خان و تعداد ديگار غارض ماذاکره نازد شورشايان فرساتاد تاا تاذکر بدهناد کاه تماام ماواد
قانون با شريعت اسالم تطبيق داده شده و هيت ماده يى نيست که بااسالم درتضاد باشد ،
ولى مذاکره باشورشيان نتيجه مطلوب به بار نياورد .استاد فضل غنى مجددى به روايت
از دختر سردار محمد عثمان خان (والدۀ حضرت صبغت اهلل خاان مجاددى) مينويساد کاه
مذاکرات خصوصى بين حضرت نورالمشايخ و ساردار محماد عثماان خاان و ماال عباداهلل
صااورت گرفاات و حضاارت نورالمشااايخ بساايارى از نظريااات مااال عبااداهلل را تائيااد نمااود،
ليکن حضرت شمس المشايخ در نهايت پيشنهادات مال عبداهلل را رد کرد433.

در دوران اغتشاش و جنگ هاى پکتيا تلفات زيادى به قواى دولتى و شورشيان را داد.
اکثر اين جنگها بنفع شورشيان تمام ميشد .شادروان غبار مينويسددر يکاى ازيان جناگ
هااا «هنگااامى کااه وزياار حربيااه محماادولى خااان در گرديااز تحاات محاصااره شورشاايان قاارار
داشت ،از کابل ياک قاوت  ٧٠٠نفارى بناام «عساکر جاان فادا» باا دو غندمشار باراى نجاات
وزيرحربيااه بسااوى گرديااز فرسااتاده شااد ،مگاار اياان قااوت در بياادک لااوگر مااورد شاابيخون
شورشيان قرار گرفت و تا فرد آخر از دم تي .گذشتند434.

 ، Poullada, L. B. (1973) . 432ص .١٢٢
 . 433مجددى ،فضل غنى ( ،)١٩٩٧ص .٢٣٩
 . 434غبار ،مير غالم محمد ( ،)١٣٦٦ص .۸٠۸
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دانشمند و ماؤرا افغاان آقااى سيساتانى مينويساد کاه والاى علاى احماد خاان ازننگرهاار
بکمااک وزيرحربيااه شااتافت و اگاار او بااا شاابه نظاميااان خوگيااانى و مومنااد از ننگرهااار بااه
کمک وزير حربيه به موقع نمى رسيد  ،بدون شبهه وزير حربيه باشکست مواجاه ميشاد و
پايتخت مورد تهديد جدى شورشايان قارار ميگرفات .باه هرحاال والاى علاى احمادخان باا
ورود به گرديز محاصره شورشيان را درهم شکست و شورشيان را مجبور به عقب نشاينى
و فرار نمود435.

در حين شدت اغتشاش قشلۀ عسکرى خوست تحت محاصره قرار گرفت ،بر خزانۀ دولت
در راه غزنى به گرديز حمله صورت کرفات ،تنگاى آغاو جاان لاوگر باا ياک حملاۀ ناگهاانى
شورشااايان اشاااغال شاااده و پايتخااات مساااتقيما تحااات تهدياااد واقاااع شاااد .بعاااد از چنااادى
شورشيان شهر غزنى را نيز باه محاصاره کشايده ،احماد زائاى هاا و طوطاخيال هاا ارتبااط
کابل را با پکتيا قطع نموده ،شورشيان از غزنى به استقامت کابل تا شيخ آباد و تکيه در
وردک رسيدند و مال عبداالحد و برادرش سبحان خزانۀ دولت را در شيخ آبااد باه غنيمات
بردند.
در همين جريان بود که يکنفر بنام عبدالکريم که خود را پسر امير يعقوب خان ميخواناد،
از هند بريتانوى وارد صحنه شده و دعواى اماارت نماود .ايان خبار باه سارعت در سرتاسار
افغانستان منتشر شد و بگفتۀ غبار مردم باوجود آزرده گى که از سؤ ادارۀ دولت داشتند
و در جنااگ پکتيااا اقاالً بااى طرفااى خااودرا حفااک ميکردنااد ،همينکااه دانسااتند اغتشاااش
پکتيا ماهيت مذهبى نى ،بلکه ماهيت سياسى و آنهم بمداخلۀ دولت انگليس دارد ،همه
به حمايت دولت برخاستند و بر ضد نفوذ خارجى متحد گرديدند.
بعااد از آماااده گااى و حماياات مااردم از ساامت شاامال ،مشاارقى ،قناادهار ،کاپيسااا و پااروان،
هزاره جات ،و کابل ،قواى دولتى در جبهات از مرحلاۀ دفااعى گذشاته و باه تعارض آغااز
کردند .در خود پکتيا نيز احساسات عماومى باه شاور آماده ماردم جااجى و چمکناى طارف
دولت را گرفته و هندو هاى خوست تغذيۀ عساکر دولت را بدوش گرفتند .شاهر کابال نياز
تاديااۀ معاااش سااه کناادک نظااامى اعزامااى در لااوگر را پذيرفتااه ،شاااگردان ماادارس کاباال
تقاضاى اسلحه و شموليت در جنگ را نموده  ،و بعضى از زنان کابل زيورات خاود را باه
دولت اعانه دادند.
 . 435کانديااداى اکادميسااين سيسااتانى  ،نقااش روحانياات متنفااذ درضااديت باتجااددگرايى رژياام
امانى
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محمااود طاارزى در همااين سااال
از ساافارت پاااريس دوباااره بااه
کابل آمده و مساؤليت وزارت
خارجه را باز بدوش گرفات ،و
در همين سال بود که شاه امان
اهلل خاااااااان بااااااااالى حضااااااارت
نورالمشااايخ مجااددى مشااتبه
شااده خواساات او را بااه زناادان
بفرستد ،ولى حضرت شمس المشايخ که مرد مجاهد و ضد استعمار و هم طرفادار آزادى
سرحدات از نفاوذ انگلايس باود ،ماانع ايان کاار شاد .لاذا شااه نظار باه احتراماى کاه باه ايان
شخصيت روحانى داشات ،از حابس نورالمشاايخ بشارطى منصارف شاد کاه از افغانساتان
خارج شود .حضرت نورالمشايخ هم با عايلۀ خود سرحد افغانستان را عباور نماوده و بعاد
از اداى مراسم حج در هند بريتانوى اقامت اختيار نمود.
بهر حال جنرال محمد عمرخان مشاهور باه ساور جرنيال محاصارۀ غزناى توساط شورشايان
پکتيا را در هم شکست ،و با شکست دان جنگاوران پکتيا که شيخ آباد و تکيه را اشغال
کرده بودند ،به تهديد کابل خاتمه داد .محمد امين خان غند مشر هم از قلعۀ نظامى لوگر
مدافعااه نماااوده حملاااه آوران پکتياااائى را شکسااات داد  .غااالم نباااى خاااان چرخاااى هااام قاااوۀ
اغتشاشيون را در تنگى آغوجان لوگر مغلوب کرد ،و محمد غوث خان غند مشر فراريان
شکست خورده را تعقيب نمود .سردار شااه ولاى خاان در لاوگر ماذاکره باا اغتشاشايون را
آغاز کرد و ميار زماان خاان کنارى و جنارال عبادالوکيل خاان نورساتانى هام در ميادان هااى
جنااگ لااوگر رشااادت بساايار نشااان دادنااد .رجااب عليخااان کندکمشاار قطعااۀ انشاااأت و
جانمحماد خاان تااولى مشار نورساتانى در جااديت نظاامى ماورد توجااه افساران بازرگ قاارار
گرفتند .بهرام خان سرخابى هم تمام راه هااى لاوگر را بطرفادارى دولات محفاوظ و ماأمون
نگهداشت .مردم احمد زائى نيز از صف شورشيان خارج شدند.
بالخااره بااا وارد شاادن افسااران و مااامورين دولاات بااه پکتيااا ،برقاارارى مجاادد خااط ارتباااط
کابل پکتيا ،پاک کردن کوتل تيره از اغتشاشيون ،شکست شورشيان در زرمات ،جناگ
هاى نيکه جادران ،و شکسات اغتشاشايون منگال در راه ميرزکاه ،و شکسات آخارين قاوۀ
مقاومات اغتشااش پکتياا ،فارار عبادالکريم خاان باه هندوساتان ،دساتگيرى و محاکماۀ
نظامى و اعدام رهبران شورش چون مال عبداهلل و مال عبدالرشيد وساير مال هااى دخيال
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درشورش با  ٢٥تن ديگر از سران اغتشاش  ،و زندانى شدن تعدادى از اسايران درکابال،
و مجبور ساختن تعداد ديگرى به اقامت در صفحات شمال کشور اغتشاش بزرگ پکتيا
خاتمه يافت .ببرک خان ځدران کاه يکاى از غازياان مشاهور کشاور و حاامى دولات مرکازى
بود ،نيز در طى همين جنگها بطرفدارى از دولت کشته شد436.

دو رويداد قابل يادآورى
درينجا ميخواهم در رابطه با شورش جنوبى از دو رويداد دلچسپ يادآور شوم که تاا حاال
در هيت اثرى يا به آن اشارۀ نشده و يا از نظر اين مؤلف نگذشته است .
نقش غازى ميرزمان خان کنرى و پايان دادن جنگ با جرگۀ قومى
اغتشااااااش جناااااوبى بااااايش از
يکساااال دوام نماااوده وشااادت
جناگ باا شورشايان از مراحال
مختلفااااى گذشاااات  .شکساااات
نهايى شورشيان و دستگيرى
رهبااااااران شورشااااااى منگاااااال،
بمعناااى خاااتم جناااگ نباااود .باااا
تلفااات جااانى و مااالى ناشااى از
جنااااگ ،مخالفاااات و دشاااامنى
اقااوام مختلااف جنااوبى ادامااه
داشااااااته وتاااااارس از دولاااااات و
انديشااۀ گاارفتن انتقااام (باادل)
بااااه حيااااث يااااک اصاااال مهاااام
پشاااتونولى کماکاااان موجاااود
بود .باراى خاتماه دادن باه ايان
مشکل  ،راه حل غير نظامى و
جرگاااۀ قاااومى بهتااارين وسااايله
بااود .امااا جرگااۀ رهبااران قااومى

 .33خبر بازگشت غازى ميرزمان خان کنرى از
سمت جنوبى

 . 436غبار ،مير غالم محمد ( ،)١٣٦٦صفحات  ۸٠٦تا ..۸١١
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ځدران با فرقه مشر شير احمدخان به نتيجۀ نرسيد ،وبا بازگشت لشکر از خوست ،جنگ
ځدران از سر گرفته شد .در دوران جنگ ملکان ځدران بشرطى حاضر به ماذاکره شادند،
که غازى ميرزمان خان کنرى که خود يک رهبر قاومى باود ،دريان جرگاه شارکت کناد .ايان
پيشنهاد پذيرفته شد و در جرگۀ قومى قناعت رهبران قومى حاصل شده ،با تسليم کردن
اسلحۀ به غنيمت گرفته شدۀ دولتى حاضر شدند به ضمانت ميرزماان خاان کنارى باه کابال
آمده با شاه آشتى کنند437 .

همفريااز ،وزيرمختااار انگلاايس در کاباال بااه تاااريخ  ٢٢دساامبر  ١٩٢۴درياان باااره بااه وزارت
خارجۀ خود گزارش داد که ميرزمان خان کنارى دياروز باا  ١٥٠نفار از ملاک هااى ځادران باه
کابل رسيد .ځدران ها مذاکره و پيمان با مأمورين فارسى زبان را رد کرده و گفتاه اناد کاه
باا حکومات افغانساتان تنهاا از طرياق ميااانجيگرى يکاى از پشاتون هاا حاضار باه مااذاکره
ميشوند .ميرزمان خان خود ش مسؤليت تضمين و امنيت آنها را به عهده گرفته است.
سفير انگليس به اساتناد راپاور ياک منباع ماؤثقش عاالوه ميکناد کاه ( )١ځادران هاا ياک
مقدار قابل مالحظۀ از تفنگ هاى دولتى را تسليم نموده و حاضر اند با وعادۀ عفاو شاان
تفنگ هاى باقيمانده را نيز تسليم کنند )٢( .يک تعداد زيادى از وزيرى ها و مسعود نيز
از جنگجويااان ځاادران حماياات ميکننااد ،و ( )٣عباادالکريم و مااالى لنااگ در حااال مااذاکرۀ
پناه گرفتن در منطقۀ مهمناد ماى باشاند .آتاش باس فعاالً تاا معلاوم شادن نتاايج ماذاکرات
ادامه دارد438 .

تعين جزاى اسيران منگل توسط ملکه ثريا
در دوران اغتشاش جنوبى به شمول رهبران شاورش تعاداد زياادى از جنگجوياان مخاالف
دولت هم توسط قواى محمدولى خان دروازى ،وزير حربيۀ وقت دستگيرو به کابال آورده
شاادند .در جملااۀ اساايران جنگااى تعاادادى از خااانم هاااى قباياال غلجااى و منگاال نيااز شااامل

 . 437تفصيل اين روياداد در نساخۀ قلماى سايف االماان ،اثار عبادالخالق اخاالص (صافحات -۸۸
 )۸٩ذکر شده است .در نتيجۀ فيصلۀ اين جرگه بيش از  ١٥٠نفار از ملکاان قاوم ځادران درحاالى کاه
گل محمد خان و عصامت اهلل خاان دو پسار غاازى ميرزماان خاان در ځادران باقيماناد ،باه همراهاى
ميرزمان خان کنرى به کابل آمده با غازى امان اهلل خان مالقات نموده جنگ خاتمه يافت.
 . 438اساااناد محرماناااۀ آرشااايف هناااد بريتاااانوى ،وزارت خارجاااه ،تلگااارام محرماناااۀ ٢۸٩
.371/10396

FO

306

بازرگنى دوزۀ اامىن و وتطئه اهى انگليس

بودند .به تاريخ  ٢٥ماه مى  ١٩٢٥غازى امان اهلل خان در دربار قبل از تطبيق حکام اعادام
محکمۀ نظامى خطاب به رهبران شورش گفت :
« شما افغانهای اصيل هستيد ،مرا ببخشيد اگر به خشونت وشدت با شمااتباع افغانستان وفرزنادان
خود پيش آمد ميکنم ،مگر شمابعد از اين اوالد من نيستيد ،زيرا که شما عليه من بغااوت کردياد،
شما بر اعمال مخلصانه من ،انگشت اعتراض گذاشتيد .آنها ازين قرار اند :مان مکاتاب تاسايس
کردم  ،آيا شما فکر ميکنيد که اين مکاتب را برای خودباز کرده ام؟ من آنها را برای اطفال شاما
گشوده ام .شما خواستيدکه مکاتب جديدالتاسيس دختران را بسته کنم ،چنان کردم .اکنون علمای
تمام دنيا به من نوشته اند که مکاتب برای دختران يک امر حياتى وضروری اسات  .مان پاروژه
آبياری را روی دست گرفته ام ،اين کار را هم برای خود نکرده ام ،بلکه برای شما وفرزندان شاما
کرده ام .شما برمن ،حکم قاديانى کرديد ،من قاديانى نيستم .شما گفتيدکه قاوانين جدياد مان،
مخالف قرآن کريم است ،من ازشما خواهش کردم تا نزد من بياييد و دراين موضوع باهم بحاث و
مذاکره کنيم ،مگر شما نيامديد ،درعوض دنبال شخص ماجرا جوی دهشت افگنى چون عبدالکريم
(که مدعى بود پسر اميرمحمديعقوب خان است) رفتيدو برعليه من برخاستيد وبغى کردياد .شاما
باعث قتل يک تعداد زياد عسکر(بشمول  ٧٠٠تن عسکر جانفدا) اوالد من شده ايد ،بنابرآن نماى
توانم شما را عفو کنم  ،پس شما بايد کشته شويد».

در جملااۀ  ٥۴تاان از شورشاايانى کااه اعاادام شاادند عااالوه باار مااال عبااداهلل و دامااادش مااال
عبدالرشيد ۴٠ ،نفر از سران شورشيان غلجى هاى احمادزائى و چناد نفار منگال و ځادران
شامل بودند.
در همين دوران  ،دربارى هم براى خانم هاى اسير در حرم توسط ملکه ثريا منعقاد شاد کاه
در آن ملکه باهريک از زنان اسير صحبت نماوده ،بعاد از دادن تحاايف آنهاا را آزاد نماود.
اما يک استثنا وجود داشت و آن جزاى چند نفر از دختران منگال باود .ملکاه ثرياا آنهاا را
در کاباال نگهداشااته و شااامل مکتااب نسااوان ساااخت .بااه اقااارب انهاتوضاايح داده شااد کااه
ميتواننااد يکسااال بعااد بااه کاباال آمااده و در صااورتى کااه بااه ادامااۀ تحصاايل دختااران شااان
اعتراض معقولى داشته باشند ،درخواست بردن آنها را به امير بدهند439.

 . 439اسناد آرشيف هند بريتانوى ،راپور هاى استخباراتى و مکاتيب مرباوط باه جرياان و گارايش
رويدادهاى داخلى افغانستان ،از  ١٥فبرورى تا  ١٥جون .١٩٢٥
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اغتشاش شينوار
مانند اغتشاش جنوبى ،اغتشاش شينوار نيز ربطى با اصالحات نداشته ،و مقادمات آن
از قبل چيده شده بود .ظاهراً در نومبر  ١٩٢۸کاروانى از کوچى هاى سليمانخيل در مسير
راه کوچ زمستانى شان به هندوستان باا گروهاى از سانگوخيل هااى شاينوارى برخوردناد.
کااوچى هااا بااه اشااتباه اينکااه آنهااا دزد هسااتند ،چنااد نفاارى از ساانگوخيل هااا را کشااتند.
سنگوخيل ها هم قاتلين را گرفتار و به حکومت محلى تسليم نمودند ،ولاى کاوچى هاا باه
ترتيبااى حاااکم محاال را بااا خااود همااراه ساااخته  ،آزادى خااود را بدساات آوردنااد .بااه گفتااۀ
شادروان غبار سنگوخيل ها به حکومت اعلى جالل آباد داد خواه شدند ،باز هام کساى باه
سخنان شان گوش نداد ،لهذا ضديت شينوارى ها با حکومت آغااز گردياد ،خصوصااً کاه
افااراد مشاابوه تبليغااات شااديدى راجااع بااه کفاار و بيعاادالتى دولاات در بااين مااردم شااينوار
مينمودند ،و دستهاى مخفى و منظم زمينۀ انفالق را آمااده کارده ميرفتناد440 .شاينوارى
ها دسات باه شاورش زدناد و پسات هااى نظاامى اچاين و کهاى را اشاغال و باه ذخااير بازرگ
سالح و مهمات دست يافته و با تصارف دکاه راه تاورخم  -جاالل آبااد (پشااور – کابال) را
مسدود نموده و بطرف شهر جالل آباد روآوردند .با ضعف و عدم تصميم گيارى حکومات
و برابر شدن زمينۀ سهم گرفتن در غنايم ،افراد ديگر شينوارى نيز به شورشيان پيوسته و
باازودى جااالل آباااد مرکااز والياات مشاارقى سااقوط و قصاار تابسااتانى امااان اهلل خااان بااه آتااش
کشاايده شااد .امااان اهلل خااان کااه بساايار ناوقاات متوجااه وخاماات اوضاااع شااده بااود ،قااواى
عسکرى را جهت مقابلاه باا شورشايان گسايل داشات .اماا باا اساتفاده ازتبليغاات وسايع،
انتشاااار اخباااار پياااروزى شاااينوارى هاااا ،فعاليااات جواسااايس انگلااايس مثااال عبدالواحاااد
شينوارى (مسترويد آستراليائى) و ظاهر شدن روحانيون سخنور در صحنه و ارسال پيام
ها براى قبايل ديگر ،و داير شادن جرگاه هااى متعادد ،مالياان و روحاانيون از اصاالحات
بحيااث وساايلۀ ضااد رژياام امااانى بهااره گرفتااه  ،يااک حادثااۀ ناااچيز يعنااى منازعااۀ کوچااک
قبيلوى به يک شورش بسيار بزرگى مبدل گشت و به آن رنگ مذهبى داده شد.
اگر به شرايط آتش بس که بتاريخ  ٢٩دسمبر از طرف شورشيان به غالم صديق خان چرخى
 ،فرستادۀ غازى امان اهلل خان براى مذاکرات ،سپرده شد ،دقت شاود ،باه آساانى ماهيات
سياسااى آن درک و دساات هاااى پشاات پااردۀ اسااتعمار تااا اناادازۀ شااناخته شااده ميتواننااد.
خواسته هاى شورشيان قرار آتى بودند:

 . 440غبار ،مير غالم محمد ( ،)١٣٦٦ص .۸١۸
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 -1طالق ملکه ثريا
 -2تبعيد فاميل طرزى

 -3لغو هيئت هاى نمايندگى خارجى به استثناى انگلستان
 -4لغو تمام قوانين جديد
 -5تخفيف ماليات
 -6شموليت علما

در امور دولت441

جريان مکمل رويداد هاى اغتشاس شينوار و به تعقيب آن حماالت حبياب اهلل کلکاانى بار
کابل را ميتوان در کتاب افغانستان در مسير تاريخ و آثار ديگر مطالعه کنيد.

ارتباط اغتشاشات با اصالحات
چون از يکطرف اغتشاشات از نظر زمانى بعد از مراحل مهام دورۀ اول و ساوم اصاالحات
واقع شده اند ،و از طرف ديگر پيشنهاد بعضى از ريفورم هاى اجتمااعى ماورد اساتفادۀ
تبليغاتى مخالفين دولت قارار گرفتاه ،و علات عمادۀ باه اصاطالح مخالفات ماردم بمقابال
رژيم امانى و سقوط آن خوانده شده اسات ،ايان تصاور را باار آورده کاه گوياا اغتشاشاات
نتيجۀ عکس العمل مردم بمقابل اصالحات بوده است .
ارزيااابى علاال اغتشاشااات وشکساات نهضاات امااانى بااه تحلياال و تجزيااۀ عواماال مغلااق و
پيچيدۀ آن نياز دارد .درين که اغتشاشات سبب تااخير و انقطااع برناماه هااى اصاالحى و
انکشافى و سقوط رژيم امانى شد ،هيت شکى وجود ندارد .ولاى شکسات رژيام اماانى را
بايد از ناکامى اصالحات تفکيک کرد.
براى پاسخ به اين سؤال اساسى که آيا اصالحات سبب اغتشاشاات باوده اسات ياا قرباانى
آن ،به مطالعۀ عوامل مختلف اغتشاشات و تفااوت آن باا آنچاه توساط مخاالفين ماذهبى
رژيم امانى ادعا شده است ،مى پردازيم .

 . 441تلگرام  ٢٩دسمبر  ١٩٢۸سفير انگليس در کابل به وزير امور خارجه در لندن.
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آيا افسانۀ مخالفت مردم با اصالحات و پالنهاى تجدد و پيشرفت حقيقت دارد؟
غازى امان اهلل خان مى پنداشت که اصالحات او عوامل شورش را تشاکيل ناداده ،بلکاه
حکومتش «قربانى تبادالت سياساى کاه از ساوى روحاانيون متعصاب تحرياک و حمايات
گرديده – شد است»442.اما عدۀ از ماؤرخين غرباى و پياروان افغاانى شاان اغتشاشاات را
نتيجۀ مستقيم اصالحات دانسته و علت آنرا نيز تعصاب و پساماندگى جامعاۀ افغاانى و
اشاااتباه اماااان اهلل خاااان در شاااتابزده گاااى و درک نادرسااات اوضااااع کشاااور و جامعاااه اش
ميدانند.
گريگورين نويسندۀ کتاب ظهور افغانستان مدرن تحت عنوان "اماان اهلل خاان ،قهرماان
بااد شااانس مدرنيزاساايون" مينويسااد کااه بااراى بساايارى از مشاااهده کنناادگان معاصاار
انگليس ،سقوط اماان اهلل ريشاه در باى حوصاله گاى ياک بخشاى از افغانهاا و تعصاب در
بخش ديگر آن دارد .به گونۀ مثال کوميون پلت ( )Comyn-Plattتشريح ميدهد که «اين
همان داستان کهن جوانانى است که عجله دارند ،و اگر فقط يک چيز وجود داشته باشاد
که افغانها آنرا دوست ندارند،عجله و تغيير است» .او از مايکل اوديير در روزناماه هااى
ديلى ميل و سندى اکسپرس نقل ميکند که « امان اهلل کوشش نماود راه غارب را در پايش
گيرد و بنابرين ويرانى خاودش را باا باى پرواياى و تالشاهاى ناا سانجيده ،باپايماال کاردن
سنت ها و مذهب قبايل محافظه کار و متعصبى که هيچگوناه وفاادارى باه جاز باه ناام ،باه
حکومت کابل نداشتند ،آماده ساخت ».گريگورين از ايمانوييل نيز نقل ميکناد کاه گفتاه
است «افغانها ممکن مُتعصب ترين مردمان مذهبى در روى زمين باشند و مالها عاملين
اصلى براندازى امان اهلل بودناد .».بنظراواغتشاشاات عکاس العمال ماردم بمقابال برناماه
هاى بلندپروازانه و وسيع اصالحات اقتصادى-اجتماعى بود ،مردم گويا به قبول کاردن
پيشرفت تمايل نداشته و براى مدرنيزاسيون آماده نبودند.
بااراى اينکااه باادانيم آيااا مااردم براسااتى بااا تجاادد و پيشاارفت مخااالف بودنااد ،بااه چشاام
ديدشادروان غبار مراجعه ميکنيم  .او ميگويد که «حکومت امان اهلل خان بعاد از تصافيۀ
حساب با دولات انگلايس مشاغول اصاالحات داخلاى گردياد .ماردم افغانساتان کاه طالاب
پيشرفت بودند ،جاداً باه معاضادو همکاارى دولات برخاساته از تماام ريفاورم هااى جدياد
عماال اساتقبال کردناد و چنانچاه در جناگ باا انگلاايس باا جاان و ماال باذل مسااعى نمااوده
بودند ،براى نشر معارف جديده در ماليات بدهى خود فى روپيه چند پيسه به ناام "اعاناۀ
 . 442کارگون ،ويکتور گريکوويت -ترجمۀ داکتر جالل الدين صديقى ( ،)١٣٦٥ص .۸۴

310

بازرگنى دوزۀ اامىن و وتطئه اهى انگليس

معاااارف" قباااول و در تمدياااد سااارک هاااا داوطلباناااه خااادمت و از صااانايع جدياااده و نظاااام
ديموکراتيک به شدت پشتيبانى کردند .حتى زنان کشور در مدارس داخلى ،نشر جريدۀ
"ارشاااد نسااوان" ،تاساايس انجماان "حماياات نسااوان" و غيااره داخاال فعالياات شاادند .روى
همرفته مردم در تمام اين ريفورمهاى نا آشنا بدون اندک تعصب و کهنه پرساتى از دولات
جوان افغانى حمايت و پشتيبانى نمودند .اينست که شاه توانست ريفورم هاى خاود را در
مرحلۀ اول از  ١٩١٩تاا  ١٩٢۴کامياباناه و دليراناه عليارغم دساايس خاارجى و ضاديت قاوه
هاى ارتجاعى در محل تطبيق گذارد .و اما مرحلۀ دوم ريفورم که از  ١٩٢٧تشديد شد ،باا
منافع عمدۀ که داشت در جنين خود معدوم گرديد...قضاوت کسانى که ناکامى ريفورم را
نشانۀ جمود و تعصب ملت افغان دانسته اند ،ارتباطى باا واقعيات نادارد .در واقاع ماردم
افغانستان مثل هر جامعۀ بشرى طبيعتا خواهان پيشرفت زندگى است .تاريخ افغانستان
نشان نميدهد که مردم افغانستان بر ضد تمدم و فرهنگ در هايت دورۀ قياام کارده باشاند.
»443

استاد فضل غنى مجددى ،نوۀ حضرت محمد صادق مجددى يکى از مخالفين سرساخت
امااان اهلل خااان  ،درياان باااره ميگويااد کااه « اصااالحات امااان اهلل خااان ساابب حقيقااى آغاااز
انقالب نبود .ملت افغانستان پادشاه را در تطبيق بسيارى از اصالحات همکاارى نماود،
ليکن مشکل تطبيق اصالحات و اشخاص غيار مخلاص در داخال دساتگاه دولات اساباب
کراهيت ملات را نسابت باه اصاالحات آمااده سااخت ،ناه خاود اصاالحات  .ارکاان دولات و
واليان در واليات در اشتعال انقالب نقش فعال را داشتند444».

اصالحاتى که مخالفين از آن بحيث مواد تبليغاتى استفاده نمودند
بعضى از اصالحات اجتماعى-کلتورى بخصوص آنهائى که به رساوم و عنعناات مرباوط
ميشد ،مانند مکلفيت پوشيدن لباس غربى ،آزادى نسوان و تساوى حقوق زنها ،ممناوع
قااراردادن ازدواج دختااران صااغير و تعاادد زوجااين ،فرسااتادن دختااران بااراى تحصاايل بااه
ترکيااه ،و مقااررات عليااه مصااارف گاازاف عروسااى و فاتحااه خااوانى ،از جملااۀ اصااالحات
اجتماااعى جنجااالى بودنااد ،زياارا مخااالفين دولاات از آن اسااتفادۀ تبليغاااتى نمااوده و آناارا
علت عمدۀ به اصطالح مخالفت مردم بمقابل رژيم امانى و سقوط آن خوانده اند .

 . 443غبار ،مير غالم محمد ( ،)١٣٦٦ص .٧۸٩
 . 444مجددى ،فضل غنى ( ،)١٩٩٧ص .٢٢١
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شايستۀ توجه است که اصالحات دورۀ امانى ،اصالحات جامع بوده و منظاورش عصارى
ساختن تمام افغانستان بود ،نه همقدم ساختن چند دستگاه اجتماعى يا دولتى با دنياى
پيشرفته .طور مثال در برنامه هاى اقتصادى رژيم اماانى ميبينايم کاه مقاررات مالياات و
محصااوالت ،ممااد و پشااتيبان پااروژه هاااى تجااارتى و ابتکااارات زراعتااى بااود .همچنااين
پروژه هاى اقتصادى ،پالن هاى تعليم و تربيه را ،و پروژه هاى تعليم و تربيه برناماه هااى
اقتصادى را تقويه مينمود.
وسعت و حجم پيماناۀ تحاوالتى را کاه غاازى اماان اهلل خاان روى دسات گرفتاه باود ،هام از
نوعياات اصااالحات و هاام ازياان گفتااارش درک کاارده ميتااوانيم کااه ميگفاات «آرزودارم تااا
تحولى در تمام صفحات حياتى و فعاليت هاى گوناگون مملکت خويش ببينم»445

جاى شکى نيست که شاه امان اهلل خان هم انساان و جاوان باود و بادون اشاتباه و باى عياب
نبود .بى صبر بود و ميخواسات هرچاه زودتار باه مقصادعالى و انساانى اش کاه چيازى جاز
رفاه ملت و ترقى و پيشرفت کشورش نبود ،برساد ،و در بار بعضاى ماوارد باه اصاالحات
فرعااى و غياار اساسااى هاام دساات زد ،امااا اينکااه اکثرياات ناقاادين انتقااادات شااانرا بعااد از
سقوط آن رژيم ،بدون آنکه خود پالن هاى اصاالحى را ماورد تجزياه و تحليال قراردهناد،
متوجه شخص امان اهلل خان قرار داده و او را مالمات ميکنناد ،دور از انصااف و واقعيات
است.



درست است که ريفورم لباس و مکلفيت پوشيدن لباس غربى مورد پسند مردم نبود.
ولى بخاطر بايد داشت که ساحۀ تطبيق آن خيلى محدود و آن هام منحصار باه درباار و
محافل رسمى بوده و تقريبا اختيارى بود.



درست است که آزادى نسوان باا مقاومات زيااد مواجاه شاد ،ولاى اينجاا هام حکومات
بيشتر از قناعت بخشيدن مردم تا از جبر و ستم کار گرفات ،و پروگارام ماذکور کادام
تاثيرى نداشت .



درست است که مراسام عازادارى و عروساى ماهيات قاانونى بخاود گرفات ،اماا ماردم
بطور عموم آنرا ناشنيده پنداشاته و برحساب معماول باه رواج خاويش دوام دادناد ،و
هيت مثالى ديده نشده است که در آن متخلفين به محاکمه کشانيده شده باشند.

 ،Fraser-Tytler, William K. (1967) . 445ص .٢١٣
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جادارد براى مطالعه و تحليل بيطرفانۀ ارتباط اصالحات با اغتشاشاات باه هماين نموناه
هاااى اصااالحات اجتمااااعى يااى کاااه مخااالفين آناارا علااات عماادۀ مخالفااات مااردم بمقابااال
اصالحات ميدانناد ،اشااره کنايم و ببينايم کاه آياا براساتى اينهاا ماواد منفجارۀ اغتشااش
بودند يا علل ديگرى نيز در کار بودند.
ليون پوالدا معتقد است که در تحليل پروگرام هاى تجادد ساه عامال مهام را باياد در نظار
گرفت :اول اينکه ساحۀ نفوذ اين پروگرام ها محدود به شاهر هاا باوده و در والياات بيشاتر
شکل افواهات را داشته و اصالً تقاضاى تطبيق آن صورت نگرفتاه باود .دوم اينکاه حتاى
در شهر ها نيز تاثير اين اقدامات عمدتا بر طبقۀ باال بوده ،و عوام نه از آن متااثر بودناد و
نه هم به آن عالقه داشتند .مثلى که در ماه جوالى  ١٩٢۸همفرياز ،وزيرمختاار انگلايس در
کابل ،به حکومت خويش در بارۀ رفع حجاب نوشت «تاا اکناون دليلاى دردسات نيسات کاه
نشان دهد مردم افغانستان رفع حجاب را جدى گرفته باشند» 446روزنامۀ تايمز 447راجاع
به پالن تجدد افغانستان نوشت که «براى زن هاى دهاتى افغانساتان کاه تنبانهااى فاراا و
شُل و پيراهن هاى دراز ميپوشند و موهاى خينه شاده و چاوتى زدۀ خاودرا زيار چاادر هااى
بزرگ پنهان ميکنند ،و باا شاوهران خاود باا ياک حوصالۀ بزرگاى مصاروف کاار در مزرعاه
ميباشند ،آزادى نساوان معناى نادارد» .و ساوم اينکاه شاواهد کاافى موجاود اناد کاه حتاى
قشرهائى هم که از اصاالحات اجتمااعى متااثر شاده اناد ،علياه آن مقااومتى نشاان ناداده
اند448.

پوالدا مينويسد که هرگاه اصالحات اجتماعى صرف متوجه اقشاار معادود اجتمااع [در
شهرها] بوده  ،و مورد نفرت آنها نيز قرار نداشت ،پس اين افسانۀ که مقاومت و مخالفت
بااا اصااالحات اجتماااعى اساااس اغتشاشااات بااود ،از کجااا بميااان آمااد؟ جااواب اياان سااؤال
واضح است  .ريفورم و اصالحات اجتماعى بهترين وسايلۀ پروپاگناد ،تخوياف و تهدياد
باشندگان اطراف و مناطق قبايلى بود .لذا طبقاتى که از اصالحات متااثر نشاده ،آنهاائى
که در بارۀ اصالحات تجربۀ مستقيم نداشتند ،و نميدانستند کاه اصاالحات راجاع باه چاه
چيزيست ،فريب انواع تقلب و دروغ هاى مبالغه آميز را خوردناد .عاالوه بار آن قسامتى از
اصااالحات در امااور خااانواده گااى ،کااه در جامعااۀ قبيلااوى بااه اساااس قااومى و خويشااى از
اهميت زيادى برخوردار است ،مداخله ميکرد ،و به موضوعات حساس ديگر ى هام مثال
 . 446اسناد آرشيف دفتر هند بريتانوى.L/P&S/10/289, 1929 ،
 . 447روزنامۀ تايمز لندن ،شمارۀ  ١۴ ،۸٧جوالى .١٩٢۸
 ، Poullada, L. B. (1973) . 448صفحات .١۴۴-١۴٣
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عقيااده و مااذهب تماااس ميگرفاات .از آنجاساات کااه مخااالفين امااان اهلل خااان اصااالحات
اجتماعى او را هدف مجادله و پروپاگند هاى خويش قرار دادند .مطبوعات شورانگيز و
هيجان پذير خارجى نيز اين توضيح آماده و سادۀ علل اغتشاشات را مورد استفاده قرار
داده و سرانجام به مکتب فکرى يى تبديل شد که حتى نويساندگان جادى را هام باه کجاراه
کشااانده  ،باادون تحقيااق و تفحااص بااه علاال اصاالى اغتش ااش ،گفتااه هاااى فااوق را تائيااد
کردند449.

شايعترين انتقادات بر اصالحات و رژيم امانى
أ.

در رابطه با تقويت اردو

دستۀ از نويسندگان اعتراض ميکنندکه شااه برپاياۀ گفتاه اش کاه « ديگار عصار شمشاير
گذشته و عصر قلم است» ،به کاهش بودجه و تعاداد نفارات ارتاش اقادام کارد .آنهاا مثاال
مى آورند که او مانند کمال اتاترک و رضاشاه بايد براى پياده نمودن اصالحاتش به ياک
اردوى قوى تکيه ميکرد .آنها ضعف دستگاه نظامى را سبب سقوط رژيم و اشاتباه اماان
اهلل خان ميدانند.
شواهد زيادى در دست است که شاه امان اهلل خان براى تاسيس يک دستگاه نظامى قاوى
و پايدار در چوکات اولويت هاى پالن انکشاف ملى خود کوشش هاى بى حاصلى نموده
است 450.امان اهلل خان عقيده داشت که با داليل و تعقل خواهد توانسات کاه ملات خاويش
را قناعت داده و همکارى شاانرا باراى پيشابرد پروگارام انکشاافى مملکات جلاب کناد .او
کوشيد تا پشتيبانى سياسى مردم خويش را با تشويق و ترغيب متقاعد سااختن شاان باه
اينکه برنامه هاى وى به خير مملکت و ماردم افغانساتان اسات ،حاصال نماياد.او مخاالف
اسااتعمال جباار و فشااار بااراى رساايدن بااه هاادف بااود .همچنااين طرفاادار نبااود يااک دسااتگاه

 ، Poullada, L. B. (1973) . 449صفحات .١۴٧-١۴٦
 . 450امان اهلل خان براى آموزش قواى نظاامى خاود باه تارک هاا اتکاا کارد .اولاين مشااور وى جماال
پاشا و بعد فخرى پاشا بود .اما اقدامات اوليۀ او بنا بر حسادت و کارشکنى هاى محمد نادرخان
 ،سپه ساالر و وزير حربيۀ وقت ،مؤفق نبودند .بعد از مالقات سال  ١٩٢۸امان اهلل خان باا اتااترک
يک هيئت جديد و با صالحيت ترکى تحت رهبرى جنرال کاظم بى به افغانستان فرستاده شاد ،اماا
متاسفانه اين هيئت دير و بعد از اغتشاشى باه افغانساتان رسايد ،کاه اماان اهلل خاان را باه اساتعفا
مجبور ساخته بود.
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نظاامى پار مصارف کاه باار سانگين بار عاياد ملاى تحميال کناد ،تاسايس نماياد .انکشااف
اقتصادى و توسعۀ معارف نزد وى رجحان داشت ،ولى اين برتارى طاورى کاه مخاالفينش
تعبياار کاارده انااد ،ضااعيف ساااختن ويااا حقااارت دسااتگاه نظااامى نبااود .او ميخواساات کااه
دستگاه نظاامى مملکات متناساب باا احتياجاات ياک دولات عصارى و موافاق باا آماال آن
باشااد .وسااايطى کااه بااراى رساايدن بااه مقصااد اسااتعمال کاارد ،مااورد بااازپرس قاارار گرفتااه
متواند ،ولى در شايستگى اهداف آن شک و شبه نيست451.

ب .در رابطه با مصارف گزاف ساختن قصر داراالمان
داراالمان پايتخت ادارى افغانستان در عهد شاه امان اهلل خان بود که در اوايل دهۀ ١٩٢٠
اعمااار و شااامل يااک تعااداد از دفاااتر حکااومتى  ،يااک بناااى تاااريخى و مهاام پارلمااان و
شاااروالى (شااهردارى) ميشداعضاااى دربااار و مااامورين عاليرتبااۀ دولتااى درياان پايتخاات
جديد منازل رهايشى ساختند ،و يک قطار ريل آنرا به مرکز شهر وصل ميکرد452.

سياست خارجى دولت که تا حدودى مؤفقيت هاى پيش بينى شده را همراه داشت  ،زمينۀ
کسب کمک هاى اقتصادى براى تحقق پروگرام هاى اصالحى و نوآورى ها را در ساحات
اقتصادى ،اجتماعى ،تعليم و تربيه ،عمرانى،نظامى ،و ادارى و سياسى آماده ساخت.
ستيوارت به حوالۀ يک ساند ( ٢٦دسامبر  )١٩٢٣در آرشايف ملاى ايااالت متحادۀ امريکاا
مينويسااد کااه يااک متخصااص ايتااالوى کااه بااه افغانسااتان در امااور مااالى کماک ميکاارد،
اظهارداشته است که امان اهلل خان براى پروژه هاى خود پول کافى داشت  .يک قسمتى از
آن ذخيره در اغتشاش خوست بمصرف رسيد453 .

ج .در رابطه باسفر هاى غازى امان الله خان
برخالف ادعاى مصارف کمرشکن سفر هاى غازى امان اهلل خان باه کشاورهاى اروپاايى و
آسيايى  ،بايد گفت که اين سفر ها تنها يک عمل سياسى نبوده بلکه جزو مهم برنامه هاى
اصالحات بود .او در پهلوى استحکام موضع سياسى کشور باراى تغيارات جادى بعادى
اقتصادى و اجتماعى به جلب کمک هاى الزمه نياز داشت .طورى کاه جريادۀ اماان افغاان
نوشاات «اياان ساافر بمنظااور آمااادگى شاارايط جهاات بهبااود و رفاااه و افاازايش ترقااى وطاان مااا
 ، Poullada, L. B. (1973) . 451ص . ١١٢
( ، Adamec, L.W. (1997) . 452قاموس تاريخى افغانستان – چاپ دوم) ،ص .۸٠
 ،Stewart, Rhea Talley (2000) . 453ص .٣٣٧
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صااورت ميگياارد454 ».شاااه امااان اهلل خااان توانساات توجااه حلقااه هاااى صاانعتى برخااى از
کشااورهاى اروپااائى را جلااب نمايااد .عقااد موافقتنامااه هااا و امضاااى قاارارداد هااا در بااارۀ
صدورجوازنامه باراى شارکت هااى غرباى جهات طارح و تأسايس راه هااى آهان و اساتخراج
ذخاير معدنى بر مبناى رعايت جدى اصول استقالل ملى در امر جلاب سارمايۀ خاارجى در
اقتصاد افغانستان از اهميت مهمى برخوردار بود.
غازى امان اهلل خان در گزارش مختصرى که بعاد از انجاام سافرش باروز يکشانبه  ۸ميازان
 ١٣٠٧در محضاار مااأمورين دولاات و متصااديان مکاتااب در پهلااوى قصاار سااتور (وزارت
خارجه)ايراد کرد ،گفت کاه ماى خواساتم باراى معاارف و صانايع افغانساتان خادمت کانم.
امان اهلل خان به خريدارى ها و مصارف سفرش پرداخته اظهاار داشات  :خريادارى هائيکاه
درين سفر کرده ام  ٥٣٥٠٠تفنگ جاغوردار ١٠٦ ،توپ ،هشت طياره ،پنج موتر زره پوش،
 ١٠٠٠٠کاله زره پوش ،فابريکه هاى قندسازى ،پارجاه هااى پشامى و نخاى ،دکماه ساازى،
ماشااين شسااتن پشاام ،ماشااين ساااخت مااواد کيمياااوى ،ماشااين جاکاات بااافى ٢۴ ،ماشااين
جراب بافى ،ماشين هاى حساب ،ماشين شير و مسکه ،حفک مياوه ،ماشاين تيال کشاى،
 ١۸موتر سوارى ١٢ ،موتر اطفائيه٢٠٠٠ ،دستگاه خورد و کالن راديو ،آالت جراحى ،موتر
هاى زراعت .
غااازى امااان اهلل خااان مصااارف ساافرهايش بااه خااارج را شاامرده گفاات کااه بااه تمااام اياان ساافر
مصارفى که ماکرده ايم ،بغير از خريدارى ها ،مصارف مانند خرچ عيد استقالل ،دعوت
ها ،اعانه ها به بلديه ها و شعبات و شفاخانه هاا تبليا .و افغانهااى باى بضااعت ،بخشاش
ها ،مخارج هوتل ها ،کرايه هاى ريل ،جيب خرچ هيئت  ،جملاه ناوزده لاک وپنجااه وياک
هزار افغانى .عايد از قبيل سوغات ها ،تحف و هدايا ،مبل .ياک کارور و بيسات و هشات
لااک و هشااتادو هشاات هاازار افغااانى ميمانااد .اياان را کااه اياان ساافر بااراى چااه بااود و چطااور
کامياب شديم ،کامالً باه فيصالۀ وجادانى شاما وزرا و رؤساا ،خاوانين و نماينادگان شاما
ملت ميگذارم و کافۀ علما و فضال مقيم پايتخات و تماام مملکات را متوجاه ايان حقيقات
ميسااازم ،تااا در غياااب و حضااور باادين عااواملى کااه ماان انجااام داده ام ،مشااوش و مشااتبه
نباشند .اما ميدانم که خداوند متعال بيش از آنچه آرزوداشتم مراکاميااب گردانياد .زيارا

 . 454امان افغان ،شمارۀ  ١٥اکتوبر ( ١٩٢٧به حوالۀ کارگون).
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که اين همه باعث مفاد ملت و مملکت است و فايده يى حساب کردم همان فايدۀ اسات کاه
حساب دخل و خرچ آنرا کامالً محمد حسن خان مصاحب من به وزارت ماليه داده اند455.

نويسندۀ کتاب آتش در افغانستان مينويسد که سفر هاى امان اهلل خان کاه بنظار بسايارى
ها يک تجمل گران قيمت بود ،آنقدر خرچى که آنها فکر ميکردند ،نداشت .امان اهلل خان
يک مهمان مسلکى بود .او تنهاا باه آن کشاورهائى رفات کاه بصاورت مکمال مهمانادارى
اش را قبول کردند 456.او باه ايااالت متحادۀ امريکاا بخااطرى نرفات کاه آنهاا گفتاه بودناد
مصارف سفرش را بايد خودش بپردازد .بعد ها معلوم شد که دولت امريکا به درخواست
مأمورين بريتانوى باراى دلساردى او گفتاه بودناد کاه او دريان سافر مهماان رسامى دولات
نخواهد بود.
د .در رابطه با انفاذ قوانين خالف شريعت اسالمى
نظامنامۀ جزاى عمومى ،قانون اساسى ،قانون ازدواج ،قانون تجارت ،معاارف نساوان،
موضوع تذکرۀ نفوس و سربازگيرى (خدمت زير بيرق ،و قاانون مالياات موضاوعات حااد
مباحثات لويه جرگۀ سال  ١٩٢۴را تشاکيل ميدادناداين جرگاه کاه باه تااريخ  ١٦جاوالى در
اوج اغتشاش خوست در پغمان داير شده بود ،تحت الشعاع هيجان شديد ماذهبى کاه در
اثر شورش خوست به وجود آمده بود ،قارار داشات ،و عادۀ از علمااى ديناى باا اساتفاده از
مشکالت دولت بار اول بصورت علنى عليه پاليسى هاى اصالحى دولت موضع گرفتند.
علماى دينى مخالف ،درين لويه جرگه لغو تمامى قوانينى را که به عقيده آنها باا احکاام
فقه حنفى مغايرت داشت ،تقاضا کردناد .درروز دوم جلساۀ جرگاه مولاوى محماد اباراهيم
کاموى (پدر مرحوم موسى شفيق) پيشنهاد کرد که اولتار از هماه باياد قاانون جازا ماورد
تجديد نظر قرار گيرد .علماى که درتدوين قوانين سهم نگرفته بودند از جاهاى شان بلند
شدند و به يک صدا تقاضا نمودند که قانون جزا بايد با تطبيق کامل با قوانين فقه حنفى
تعديل گردد و مقررات جناائى جدياد بشاکل فتااواى شارعى توساط علماا تهياه و بجااى
تمسک القضات ،مورد اجرا قرارگيرد .مطالبات علنى و جدى علما در اين مورد حاکى
از نگراناى شااديد آنهااا از تغيياارات جديااد در سيساتم قضااائى بااود .از جملااه تغيراتااى کااه

 . 455اماااان افغاااان ،ساااه شااانبه  ١٠ميااازان  ١٣٠٧پاااوپلزايى ،عزيزالااادين وکيلاااى ()١٣٧٩
صفحات  ٢٠۸تا .٢٢٠
 ،Stewart, Rhea Talley (2000) . 456ص .٣٣٩
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علماى دينى تقاضا داشتند ،اعاده حقوق قضات باود درماورد تعياين جزاهااى تعزيارى،
يعنى جزاى جرايم خفيف که حدود آن در قرآن مجيد تعيين نشده است.
علماى دينى ادعا داشتند که تعيين جزاى قبل از ارتکااب جارم بار خاالف احکاام شاريعت
است ،زيارا بناا بار مقاررات شارع ،نوعيات و انادازه جازا باا شارايط زماانى و مکاانى فارق
ميکند و توصيه نمودند که علماى افغانستان "باداليل قوياه و مساتنده علام خودشاان را
ضم نموده احکام اصدار نمايند" 457.آنها به اتفاق آرا تعيين ميعاد حبس را قبل از وقوع
جرم ناجايز اعالم داشتند ،به دليل اينکه در کتب فقه حنفاى ميعااد حابس تاا زماان ظهاور
اثار صالح و توبه تعيين شده است 458.همچنان تعيين جزاى نقدى يا تعزيرات بالمال را،
که امام ابو يوسف (يکى از شاگردان امام ابو حنيفه) جايز دانسته است ،رد نمودند.
امان اهلل خان کوشش نمود تا وکال را قناعت بدهد و براى قناعت شان داليل ذيال را ارائاه
نمود:
 .1اگر مجرم جزاى جرم را قبل از عمل آن بداند ،مرتکب آن نميشود.
 .2در سابق مجرمين قضات را در حالت اصادار حکام تهدياد ميکردناد و اگار جازا قابال
تعين شده باشد ،جائى براى تهديد باقى نميماند.
 .3در حالت تعين جزاى قبل از وقوع جرم ،دروازۀ رشوت مسدود ميشود.
اما کوشش هاى شاه نتيجۀ نداد ،و مخالفين عادم موافقاۀ خاود را در تعاين جازاى قبال از
وقوع جرم اعالم داشتند459.

يک مالصاحب ديگر ايراد گرفت که ترجمه مواد فقهى به زبان فارساى از حرمات ديناى آن
در ناازد عااوام خواهااد کاساات 460.يکااى از علماااى نااواحى ساارحد ماادعى شااد کااه شااايعات
نادرستى مبنى بار همکاارى دولات افغانساتان باا فرقاه هااى قادياانى در باين ماردم قبايال
قوت يافته است واصرار نمود کاه باراى رد اينگوناه شاايعات و" انساداد ماذاهب باطلاه"
بائيساات لفااک تساانن و پيااروى دولاات از احکااام فقااه حنفااى در نظامنام اۀ اساسااى اضااافه

 . 457گزارشات رويداد ها ى لويه جرگه پغمان.318 ،
 . 458همانجا ،ص .٣١۴
 . 459همانجا ،ص .٣١١
 . 460همانجا ،ص١١٦
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شود461.

شااه توضايح داد کاه علات اجتنااب از ذکار ماذهب تسانن در نظامناماه باه عناوان

مااذهب رساامى بااراى اياان بااود کااه اقلياات باازرگ اهاال تش ايّع افغانسااتان و همچنااان کشااور
دوساات و همسااايه افغانسااتان ،ايااران ،را آزرده نسااازد" ،امّااا دالياال شاااه در اياان مااورد و
موارد ديگار تاأثير زياادى نداشات و علمااى ديناى توانساتند بار تصااويب جرگاه نظرياات
خودرا تحميل نمايند.
قانون اساسى در بين رعاياى مسلمان و غير مسلمان فرق نگذاشته باود و ايان خاود ياک
موضوع نگران کننده ديگر براى علما بود .آنها اظهار نگرانى نمودند که عدم رسايدگى
به اين موضوع تخطى از شعاير دين اساالم باوده و باراى دولات اساالمى افغانساتان خطار
ايجاد خواهدکرد .حتى مولاوى عبدالواساع قنادهارى کاه در تادوين قاانون اساساى ساهم
بارز داشت ،مخالفتش را عليه ماده نهم قانون اظهار داشاته ادعاانمود کاه ايان مااده در
غياب وى به متن قانون اضافه گرديده است462.

علماى دينى همچنان تقاضا نمودند که کلمه آزادى که در ماده نهم قانون اساساى بکاار
رفته باود ،بائيسات توضايح شاود .مولاوى محماد اباراهيم کااموى بياان داشات کاه کلماه
آزادى مى تواند باه معناى آزادى ديناى و ياا آزادى فعاليتهااى ضاد اصاول اخالقاى اساالم
تعبير شود463.

شاه در طى يک سخنرانى طوالنى به اعترض مولوى کااموى پاساخ گفتاه

معنى آزادى هاى فردى را تشريح نمود و در حاليکه بيرحمى رژيم هاى سابق را بر شامرد،
اظهار تأسف نمود که علما با اينکه مدعى دفاع از عدالت اسالمى ميباشند ،در آنوقات
خاموش ماندند ولى امروز به اقداماتى که براى انکشااف عادالت اجتمااعى گرفتاه شاده
است ،ايراد گيرى ميکنند.
موضوع تعدد ازواج و نکاح صغيره مباحثات حاد و طوالنى در جريان جرگه ايجاد نماود.
شاه سعى داشت که با بيان پرابلم هاى اجتماعى که از مساائل مرباوط باه نکااح صاغيره و
تعدد ازدواج ناشى مى شدند ،عناصر مخالف رابه قبولى منع نکاح صاغيره قاانع بساازد.
شاه اعالن کرد که هدف اصلى وى از روى کار آوردن قانون ازدواج برطارف سااختن و حاد
اقااال کااااهش دادن مشاااکالت خاااانوادگى ،يکاااى از مناااابع مهااام باااى اتفااااقى و بينظماااى
اجتماعى ،همچنين مدافعه از حقوق زنان مطابق به ارشادات قرآنى و آگاه ساختن ماردان

 . 461همانجا ،ص .١٥١
 . 462همانجا ،صفحات .١٢٦-١٢٥
 . 463همانجا ،ص .١٣٦
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مسلمان از اصول عادالت قرآناى باوده اسات .باا قرائات آيتاى از قارآن کاريم در باارۀ مسائلۀ
تعدد ازدواج اظهار داشت که مردان مسلمان تنها نيم اول اين آيت را " :نکاح کنياد ياک،
دو ،سااه و يااا چهااار بااار" قبااول کاارده انااد ،امّااا قساامت دوم آناارا "و هرگاااه ميترساايد کااه
نميتوانيد اصول عدالت را مراعات کنيد پس به يک نکاح اکتفا نمائيد "،ناديده گرفته
اند 464.مولوى عبدالرشيد و محمد حسين ،که هردو جز اعضاى هيئت تميز بودند ،باار
ديگر با قرائت آيه اى از قرآن مجياد و نقال حاديثى از پياامبر اساالم( ص) ،کاه مرباوط باه
زنان بود ،ازموقف شاه در مورد حقوق زن پشتيبانى نمودند.
مولوى عبدالبشير ،يکى از اعضاى شوراى عالى دينى ،اضافه نمود کاه در اساالم تعادد
ازدواج براى لذات جسمانى مردان تجويز نشده ،بلکه براى آن جايز شامرده شاده اسات تاا
زنهاى که شوهر هاى شان را در جنگ از دسات داده بودناد ،بادون مارد سرپرسات نمانناد.
بيانات مولاوى عبدالبشاير باه حمايات از حقاوق زن و قاانون ازدواج باا اعتراضاات شاديد
مخالفان مواجه گشت .باالخره ،حضرت فضل محمد شمس المشايخ که مباحثات مجلس
را نظارت ميکرد ،پيشنهاد نماود کاه شارايط مرباوط باه ازدواج زن دوم ،ساوم و چهاارم و
تعيين جريمه

نقدى ،جهت عدول از مواد وضع شده ،از نظامنامۀ نکاح حذف گردد465.

ستيوارت نتيجه ميگيرد که مال ها فکر ميکردند که هيت انسانى حق سااختن قاوانين را
ندارد .قانون الهى توسط پيغمبر اسالم (ص) به شکل قاوانين شارعى جماع بنادى شاده و
مااال هااا آنهااا را تفسااير ميکردنااد .آنهااا نظامنامااه هااا را محاادوديت صااالحيت خااود فکاار
ميکردند.
غازى امان اهلل خان شخصاً مسلمان صادق بوده مخالفتى با مذهب نداشت  .اماا او مانناد
جاادش ،امياار عباادالرحمن خااان ،عقيااده داشاات کااه مؤسسااات مااذهبى بدساات اشخاصااى
افتاده است که هدف ديگرى جز استثمار سياسى و اقتصادى مردم نداشته  ،و ماذهب را
براى بدست آوردن منافع شخصى اساتعمال ميکنناد .بنظار نويساندۀ کتااب اصاالحات و
اغتشاشااات در افغانسااتان ،شاايوه هاااى را کااه امااان اهلل خااان بااراى اصااالح امااور مااذهبى
اتخاذ کرده بود ،همه مولاود افکاار وى و خاماۀ طارز تفکار اوسات .بنظار او تعايلم و تربياۀ
مالهاى اطراف قدم اول و مهم بشمار ميرفت .وى در عين حال تصميم داشت تاا از قادرت
مال ها در تعليم اطفال و صالحيت شان در اماور قضاائى بکاهاد ،زيارا اصاالح آن اماور از
 . 464گزارشات رويداد هاى لويه جرگه ،صفحات .١٢٩ -١٦٧
 . 465همانجا ،ص .٧٣
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ايجابااات همقاادم ساااختن افغانسااتان بادنياااى معاصاار بااود .مؤسسااات مااذهبى در حيااات
افغانها موقعيت پايدارى داشتند .مؤسسات مذهبى و علمااى ديناى ناه تنهاا در مراکاز و
شهر ها نفوذ اقتدار خويش را پهن ساخته بودند ،بلکه هيت قريه و يا قلعاۀ نباود کاه در آن
مال وجود نداشته باشد .قبايل و حتى کاوچى هاا تحات نفاوذ شاان قارار داشاتند .بعضاا باا
کوچى ها در حرکت و بعضا در توقفگاه هاى کوچى به انتظار آمادن شاان ميبودناد .قاواى
نظااامى نيااز زياار تاااثير مااال هااا بااود .پياار گاارفتن و مريااد شاادن در اردو شاايوع داشاات .تمااام
طبقااات اجتماااعى تحاات تاااثير عميااق مؤسسااات مااذهبى بااوده و از ارزش هاااى مشااترک
پيروى ميکردند .مال ها بشکل غير رسمى اما مؤثر پخش کننادۀ تبليغاات در تماام نقااط
کشور بودند.
استادفضل غنى مجددى درين رابطه مينويسد که «مخالفين امان اهلل خان  ،اعماال اماان
اهلل خان را وسيلۀ مناسب براى سقوطش دانستند و از حرکات بى وقت وى استفادۀ بزرگ
نمودنااد .حبيااب اهلل خااان و طرفاادارانش امااان اهلل خااان را شااخص بااى دياان و التااى معرفااى
کردنااد درحااالى کااه امااان اهلل خااان انسااان مساالمان و بااا عقيااده بااود و نساابت بااه پادشاااهان
گذشتۀ افغانستان در عقايد شخصى مستقيم تر بود و در نوشيدن شراب و زنا ،و داشتن
کنيز و خيانت به ملت از بسيارى زعماى گذشتۀ افغانستان پااکتر باود .کساانيکه بعاد از
امان اهلل خان آمدندبسيارى از قوانين اسالمى را احترام نکردندو حتى وعاده هائيکاه در
قرآن کريم به امضأ رسانيده بودند بدان احترام نکردند و در قتل مخالفين شان زياده روى
کاارده تعاادادى را ظالمانااه بااه قتاال رسااانده و تعاادادى را بااه زناادان انداختااه و تعاادادى را
خالف قوانين بين المللى از افغانستان فرار نمودند466».

پااوالدا بااه رواياات اظهااارات يکااى از اهاال خبااره مينويسااد کااه « مشااکالت امااان اهلل خااان
بااارهبران مااذهبى اساسااً مشااکل سياسااى بااود ،نااه مااذهبى .در اواياال چااون امااان اهلل خااان
طرفدار ترک ها ،مخالف انگلايس هاا و باا پاان اساالميزم همکاار باود ،ماال هاا طرفادار و
پشتيبان وى بودند .ولى اين وضاع باه تادريج تغيار يافتاه و بعضاى ماال هاا نظار خاويش را
راجع به وى تبديل کردند .علت اين تحول ضعف در عقاياد ماذهبى اماان اهلل خاان نباود ،و
مال ها ميدانستند که امان اهلل خان آدم مذهبى اسات .علات واقعاى خاوف تطبياق پاليساى
هاى امان هلل خان بود .اين پاليسى ها که شامل تاسيس يک دساتگاه مانظم و فعاال ادارى
بود ،در دو سطح با منفعت رهبران مذهبى بر ميخورد :رهبران مذهبى در شهر ها و مراکز
حکومتى وظيفۀ قاضى ،مفتى و محرر را اجارا و ازيان مادارک بشامول فيصالۀ دعااوى و
 . 466مجددى ،فضل غنى ( ،)١٩٩٧ص .٣٠٣
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رشوت عايدات مداوم داشتند .آنها ميدانستند که تاسايس دساتگاه ادارى پااک و پيارو
به قانون ،به نفوذ سياسى و اقتصادى شان صدمه خواهد زد .آرزوى امان اهلل خان اين بود
که فعاليت آنها را داخل چوکات قانونى سااخته ،و ماهيات عصارى باه آنهاا داده و آنهاا را
در پيشبرد وظايف عنعنوى شان ماهر و با کفايت سازند .يعنى علمااى ديناى در دساتگاه
ادارى دولاات سااهم فعااال داشااته و مسااؤليت خااويش را بحيااث يااک فاارد جامعااه قبااول دار
گردند.
در اطراف اوضاع وخيمتر بود .اصالحات تعليم و تربيۀ اطفال کاه اماان اهلل خاان آنارا جادا
تعقيب ميکردبه منافع مال تصادم ميکرد .عالوه بر آن ،بعضى از اصالحات ادارى مانناد
جمع آورى ماليات و جلب عساکر منافع ملک ها را با خطر مواجه ميکرد .با آنکاه ريفاورم
هاى ادارى ربطى با مذهب نداشت ،ولى مال هاا کاه متحادين طبيعاى اقتادار و قادرت در
دهات بودناد ،ازيان تغيارات متضارر ميشادند .لاذا آنهاا باه شاکايات خاود رناگ ماذهبى
دادند.

ارزيابى علل اغتشاشات و شکست نهضت امانى
در صفحات قبلى راجع به پروگرام هاى اصاالحى و انکشاافى دورۀ اماانى و ارتبااط آن باا
اغتشاشات صحبت شد .در صفحات آتى عوامل و عناصر مختلفى را مطالعه ميکنيم که
در کاميابى اغتشاشات و شکست رژيم امانى نقش هاى عمده يا فرعى داشتند.
اما قبل از آنکه به استناد اسناد و مدارک موجاود باه تفصايل بپاردازيم ،باراى درک بهتار
موضوع باه ساراغ روياداد هااى قبال از اغتشاشاات ميارويم ،و ميبينايم کاه آياا جرياناات
عقب پارده کاه منجار باه خيرگاى رواباط و تهدياد قطاع مناسابات سياساى انگلايس هاا باا
افغانستان و خروج خانم ها و اعضاى سفارت انگليس ،آنهام در آساتانۀ هاردو اغتشااش
جنوبى (منگل) و مشرقى (شينوار)شد ،تصادفى بوده يا با اغتشاشات ربط داشت .
رويداد هاى قبل از اغتشاش خوست
سياست جديد پيشروی در مناطق قبايلى آزاد (نيو فارورد پاليسى)
روابط افغانستان باا انگلايس هاا هميشاه از جاروجنجاال هااى منااطق سارحد آزاد متااثر
بوده است .بگفتۀ فريزر-تيتلر وزيرمختار سابق انگلستان در کابل ،تخم تمام جنجال ها
و اختالفات متعادد در مناسابات افغانهاا و انگلايس هاا در هماين جاا کاشاته شاده اسات.
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استعمار انگليس هميشه کوشيده است تا اين منطقه را تحت تسلط خود نگهادارد .اماا
اين کاار ساهل و آساان نباوده اسات .پاليساى انگلايس هاا در رابطاه باا سارحد آزاد مراحال
مختلف آتى را طى کرده بود :
.1

پاليسااى ساارحدات بسااته يااا مساادود يااا )Boarder

 : (Closedيااک سياساات

محافظه کارانه باوده و بعاد از اشاغال پنجااب اتخااذ شاد .مشخصاات مهام سياسات
سرحدات بسته اين بود که سرحدات خود را در مقابل حماالت قبايال حفاک کنناد ،از
تعاارض باار مناااطق قبااايلى خااوددارى کننااد و در امااور داخلااى آنهااا مااداخلت نکننااد.
اصااطالحات قباياال آزاد ،ساارحد آزاد ،عالق اۀ غياار ،ياغيسااتان و غيااره هاام از همااين
زمان مروج شدند.
 .2سياست پيشروى يا فارورد پاليسى  :بعد از ترک سياست دفااعى سارحدات بساته
اتخااااذ شاااد  .دريااان مرحلاااه انگلااايس هاااا ميخواساااتند باااا اشاااغال منااااطق سااارحدى
افغانستان را هم مثال هندوساتان باه يکاى از مساتعمرات شاان تباديل کنناد .آنهاا در
دوران سى سال بين سالهاى  ١۸۴٩و  ١۸٧٩بيش از  ٣٧مرتباه بار منااطق سارحد آزاد
تجاوز نظامى نموده و به مقاومت شديد باشندگان اين سرزمين مواجه شدند.
.3

تاسيس ايالت جداگانۀ سرحدى شمال غرباى :نائاب الساطنه الرد کارزن در ساال ١٩٠١
مناااطقى را کااه در جنااوب ساارحد افغانسااتان قاارار داشااتند ،و قاابال توسااط حکوماات
ايالاات پنجاااب اداره ميشاادند ،تحاات ادارۀ نااو تاسيسااى قاارارداد .او اياان اقاادام را
بخاطر دفع بهتر حمالت قبايل ،بهتر ساختن عمليات نظاامى و توجاه بيشاتر باه ايان
منطقۀ مهم ساتراتيژيک اتخااذ نماود .بادين ترتياب ايان منطقاه بادو قسامت منااطق
اساتقرار يافتااه تحات ادارۀ انگلاايس هاا و مناااطق قبااايلى ياا ايجنسااى هااى کااه مثاال
پاکستان امروز مستقيما به حکومت مرکزى ارتباط داشتند ،تقسيم شدند.467

دولت هاى افغانساتان هام آرزو داشاتند کاه ايان منااطق باه حاال آزاد و بحياث ياک منطقاۀ
حايل که نه به بريتانيا و نه به افغانستان متعلق باشد ،باقى بمانند.
انگليس ها که بعد از جنگ سوم افغان و انگليس ،منتظر فرصتى بودند تا قبايل آزاد را
براى اينکه در جنگ به افغانستان کمک کرده بودند ،سرزنش کنند در سال  ١٩٢٣يکباار
ديگاار سياساات نااوين پيشااروى و پيشااقدمى بااه مناااطق ساارحد آزاد را اتخاااذ کردنااد .در
مرحلااۀ اول بريتانيااا خواساات تااا قبيلااۀ مسااعود و قباياال ديگاار وزيرسااتان را تحاات اداره و

 . 467زمانى ،عبدالرحمن ( ،)٢٠١٠صفحات  ٣٠تا .٣٥
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سلطۀ خود درآورد .ايجاد پوسته هاى نظامى و احداث سرک ها و خط آهن براى اتصاال
آنها ،بخشى ازاين سياست ادارۀ حکومت هند بريتانوى در وزيرساتان را تشاکيل مياداد
که با مقاومت شديد مواجه شد.
بمبارد قريه هاى قبايل آزاد توسط طيارات بريتانوى و احتجاج رسمى دولت افغانستان
نيو فارورد پاليسى انگليس ها در مناطق قبايل آزاد منجر به تياره شادن شاديد مناسابات
افغانسااتان و انگلاايس گرديااد .پااس از ساااختن قشاالۀ عسااکرى (اردوگاااه) بريتانيااا در
رزمک و به تعقياب آن قياام قبيلاۀ مساعود ،حکومات افغانساتان رسامابه تااريخ  ٣١مااه
جنورى  ١٩٢٣راجع به بمباردمان وزيرستان توسط آتشبارى توپخانه و طيارات اعتراض
خااود را بااه ساافير بريتانيااا در کاباال سااپرد ،و بااه اتکاااى مااادۀ  ١١معاهاادۀ افغانسااتان و
انگلستان و مکتوب هنرى دابس ،468در برابر اقادامات بريتانياا در وزيرساتان احتجااج
ک ارد .درمااادۀ  11قاارار داد افغااان و انگلاايس آمااده بااود کااه «هاار يااک از دولتااين عليتااين
عاقاادين خااود شااانرا بالمقاباال در خصااوص حساان نياات ديگاار و مخصوصااً در باااب نيااات
خيرانديشانۀ خود شان نسبت به اقوامى که متصل حدود خود شان سکنى دارناد مطمائن
نموده از روى اين ماده تعهد مينمايند در آتيه از عمليات نظامى کاه زيااد اهميات داشاته
باشد ،براى برقرارى نظام در مياان اقاوام سارحدى کاه داخال دائاره هااى خاود شاان ساکنى
دارند الزم بنظر بيايد ،قبل از آنکه اينگونه عمليات شروع کرده شود ،يکاديگر را مطلاع
خواهند نمود» 469.سفير افغانستان در لندن هم به پروتست شبيه پرداخت.
جريدۀ اتحاد مشرقى هام دريان ماورد تحات عناوان درشات وحشات و خاونريزى وحشايانۀ
بريتانياى درنده خوى حيوان صفت بر قبايل سرحدى افغانستان ،تبصره کرد.

 . 468مکتااوب هناارى دابااس -رئ ايس هيااات انگليسااى گفتگوهااا بااه محمااود طاارزى -وزياار خارجااه
افغانستان تاريخى  22نوامبر  ،1922عاليق افغانستان را رسما به مسايل سارحدى اجاازه داده و
به آن احترام گذاشته است ..درين مکتوب به افغانستان اطمينان داده شده است که با اقاوام قبايال
پيشآمد سخاوتمندانه ميشود.
 . 469غبار ،مير غالم محمد ( ،)١٣٦٦ص .٧۸٢
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جرگۀ بزرگ سران قبايل در جالل آباد و ديدار غازى امان الله خان از سرحد تورخم
همزمان باا اقادامات سياساى ،احضاار ديپلوماات انگلايس باه وزارت خارجاه و احتجااج
وزير مختار افغانستان در لنادن ،اماان اهلل خاان باه جاالل آبااد رفات و در آن جاا ياک جرگاۀ
بزرگ سران قبايل هردو طرف سرحد آزاد را برگزار کرد.

 .34غازى امان اهلل خان در لباس افريدى ها
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 .35بازديد غازى امان اهلل خان از سرحد
راپور هاى استخبارات انگليس درين رابطه نوشته اند که «بعاد از تخات نشاينى ايان باار
اول اساات کااه امياار بااا دربااارش درياان وقاات زمسااتان در جااالل آباااد بساارميبرد .بتاااريخ ٢٦
فبرورى و روز هاى بعد از آن ،امير ملبس به لباس افريدى هاا جمعيات بازرگ افريادى هاا،
مهمند ها و افغانان محلى را مالقات نماود .حادود پانج تاا شاش هازار (  )٦٠٠٠ -٥٠٠٠نفار
افريدى و مهمند در دربار حضور بهم رساندند .امير خطابه اش را بزبان پشتو ايراد کرد و
بخودش بحيث پادشاه تمام افغانها و برادرشان اشاره نمود .او اعالم داشت که پشتو را
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لسان ملى افغانستان ساخته و به تفصايل راجاع باه ضارورت وحادت ساخن گفات .»470.باه
استناد راپور هاى اساخباراتى روسايه ،در ايان جرگاه اميار مباال .هنگفتاى را باراى ساران
قبايل داد و به امکان اقدامات باهمى آينده در برابر انگليسى ها اشاره کرد471.

راپور هاى انگليس ها عالوه ميکند کاه ساخنرانى اماان اهلل خاان در بااره امکاان جهااد در
براباار انگلاايس ،مهربااانى هااايش باار مخااالفين شااناخته شاادۀ انگلاايس هااا و بااه تعقيااب آن
بازديااد از ساارحد باار تشاانج اوضاااع در مناااطق قبااايلى افاازود .تعااداد حمااالت جنگجويااان
قبايلى در اعماق مناطق هند بريتانياوى هام باار ديگار افازايش يافات  .هيجاان در منااطق
دير ،سوات و باجور بيشتر به مشاهده رسيد .مشکالت تاازۀ در وزيرساتان تحات رهبارى
آدم خان و مال الال پير ايجاد شد ،که به نارامى هاى هردو قوم وزير و مسعود منجر شد.
تشکيل قواى مليشياى خوست
انگليس ها که از پيوستن مليشياى مسلح وزيرى شان به قواى قومى و دوردادن اسالحۀ
شان بطرف انگليس ها ميترسيدند در ماه اپريال خاصاه دار هااى واناه را باه عاوض پايش
آهنگان يا سکوت وزيرستان ) (Waziristan Scoutsفرستادند ،که اين کار بر وخامات
بيشتر اوضاع افزود .دولت افغانستان هم تعداد زيادى از مليشياى باغى وزيرى را جماع
نموده و آناانرادر ياک قاواى مسالحى تنظايم نمودناد ،کاه بناام مليشاياى خوسات شاهرت
يافتند.
وخامت اوضاع و ترتيبات بسته کردن سفارت انگليس درکابل
با فهميدن حمايت و کمک هاى مالى غازى اماان اهلل خاان باه قبايال سارحد آزاد ،همفرياز
ساافير انگلاايس در کاباال بااه محمااود طاارزى وزياار خارجااه در اواياال ماااه اپرياال گفاات کااه«
حکومتش ازپاليسى تحريک آميز موجودۀ دولت افغانستان باين نتيجه رسيده است که
افغانستان با ما بعوض دوستى راه خصومت را اختيار نموده است.»472

 . 470اسناد آرشيف هند بريتانوى.L/P7S/20/B 255/1, P 132،
 . 471آرشيف دولتى تاريخ اجتماع/ى و سياسى روسيه ،فوند  ،٥۴۴دوسيۀ مخصوص  ،٣کاارتن
 ،١٠٠صفحۀ ( ٢۸بحوالۀ تيخانف).
 . 472اسناد آرشيف هند بريتانوى.L/P7S/20/B 255/1, P 133،
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سفير بريتانيا همچنان به حکومت افغانستان اخطاار شافاهى داد کاه سافارت بريتانياا باا
اين وضع شايد از افغانستان بيرون خواهاد شاد و زناان انگلايس در کابال نظار باه اوضااع
وخيم بين افغانستان و بريتانيا افغانستان را ترک خواهند گفت.
جنجال پناه بردن قاتلين افسران اردوى انگليس به افغانستان
روزنامۀ تايمز لنادن در شامارۀ شانبه  ١٢جناورى  ١٩٢۴خاود باه وخامات اوضااع در منااطق
سرحدى اشاره نموده ،به ازديااد واقعاات کشاته شادن صااحب منصابان انگليساى اشااره
ميکند .کشته شدن جگا ن فينايس  Finnisدر بلوچساتان و دو جگا ن ديگار باه ناام هااى
اور  Orrو اندرسان  Andersonدر لنادى کوتال درۀ خيبار هام بار تشانج اوضااع افازود.
انگليس ها ميگفتند که قاتلين لندى کوتل از منطقۀ نازيان ننگرهار از داخل افغانساتان
ميباشند.
روزنامۀ تايمز لندن قبال هم در شمارۀ  ١٩دسمبر  ١٩٢٣خود تحت عنوان قااتلين سارحد از
وخامت شديد اوضاع درين اواخر خبر داده نوشته بود که به خانم هاى انگليس مقيم کابل
دستور داده شده است که آن شهر را تارک بگويناد .روزناماه از رسايدن آنهاا باه پشااور هام
اطالع داده بود.
مااامورين انگليسااى قاابال هاام در مناااطق ساارحدى بااه قتاال رساايده بودنااد ،ماننااد ډگااروال
فاولکيس  Foulkesو خاانم فاولکيس کاه در ساال  ١٩٢٠کشاته شادند و قااتلين تاا هناوز
دستگير نشده بودند ،ولى کشته شدن خانم ايليس و ربودن دختارش ماولى ايلايس ،در
ماه اپريل ،و کشته شدن جگ ن اور  Orrو جگ ن اندرسان  ، Andersonو باه تعقياب
آن کشته شدن تاورن واتاس و خاانم واتاس درمااه ناومبر در پاراچناار هماه امساال صاورت
گرفته است.
در حااالى کااه جهانيااان بريتانيااارا مقصاار خااونريزى هاااى تااازه در سرحدشاامال غربااى هنااد
ميدانستند ،حکومت استعمارى انگليس با واقعه اختطاف مولى اليس ،دوشيزه هفاده
سااله انگليساى راه برونرفات از ايان تنگناا را يافاات .اختطااف دختاران و زناان جاوان بااراى
ايالت سرحدى شمال غربى يک روياداد عاادى باود .مگار حکومات بريتانياا گريختانادن
مولى ايليس را بشکل ياک تراژيادى ملاى جلاوه داد 473.بقاول تيخاانف ،محقاق روساى،
انگليس ها باا توانمنادى ،مطاابق هماه قاوانين تيااتر ،ياک دراماه سياساى را باه نماايش
( Spain, James W. (1963( . 473مناطق سرحدى پشتون ها) ،ص .١٥٥
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گذاشتند تا براى جامعۀ جهانى اقدامات جنگى شان عليه پشاتون هااى سارحد را توجياه
نمايند.
توقيف اسلحۀ خريدارى شدۀ افغانستان در بندر بمبئى
حکومت هند بريتانوى براى فشار بيشتر بر حکومت افغانستان تصميم گرفت از ارساال
اسلحه و تجهيزات نظامى که غازى امان اهلل خان از فرانسه خريدارى نموده بود و در مااه
دسمبر به بندر بمبئى رسيده بود ،انکار کند474.

پرتاب بمب هاى طيارات بريتانوى بر خاک افغانستان
در عين زمان واقعۀ ديگرى هم در سرحد وزيرستان را داد .بتاريخ دوم اپريل هنگامى که
طيارات بريتانوى وزيرى هاى تازى خيل را که در سرحد توچى در شامال شارق ميرانشااه
مورد حمله قارار ميدادناد ،چناد بماى را بطارف افغاانى خاط ديورناد پرتااب نمودناد ،کاه
تلفااات جااانى را در باار داشاات .دولاات افغانسااتان فااورا درياان رابطااه انزجااارش را بشااکل
التيماتومى نشان داده و تمام مذاکرات بين دو کشور را قطع نماود .البتاه انگلايس هاا باه
عجلاه معاذرت خواساته و بعاد از تشاکيل ياک کميسايون مشاترک و ديادار از منطقاه بااه
دولت افغانستان غرامت پرداختند.475
ترس از الغاى معاهدۀ افغانستان و انگلستان
بااا در نظاار داشاات روابااط غياار مطماائن بااين افغانسااتان و بريتانيااا اعضاااى حکوماات هنااد
بريتاانوى در حياارت بودنااد کااه اماان اهلل خااان چااه وقاات از حاق الغاااى معاهااده بااا بريتانيااا
استفاده خواهد کرد .قابل يادآوريست که پيمان سال  ١٩٢١کابل با بريتانياا ياک معاهادۀ
دوستانه نبود ،بلکه يک موافقۀ عارضى و مؤقتى سه ساله بود که رواباط همساايگى را
برقرار ميساخت .فرانسس همفريز ،سفير بريتانيا در کابال احسااس ميکارد کاه حکومات
افغانستان به زودى اين قرار داد سال  ١٩٢١را فسخ خواهد نمود.
تاارس از الغاااى پيمااان توساط غااازى امااان اهلل خااان ،در حااالى کااه يکسااال از بساار رساايدن
ميعاااد آن ماناااده بااود ،و عواقاااب وخااايم آن باار قبايااال سااارحد ،مااامورين انگليساااى هناااد
بريتانوى را مشوش و مضطرب ساخته بود .آنها فکر ميکردند که لغو ايان پيماان توساط

 . 474آدمک ،لودويک ( .)١٣٧٠روابط خارجى افغانستان در نيمۀ اول قرن بيست،ص .١٣٧
 . 475اسناد محرمانۀ آرشيف هند بريتانوى ،راپور نظامى سال  ١٩٢٥افغانستان.
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افغان ها برايشان يک ظفرمندى و برد سياسى خواهد بود ،فلهذا براى آنکه موقاف خاود
را ضاااعيف نشاااان ندهناااد ،باياااد آنهاااا ابتکاااار را در دسااات گرفتاااه و در اقااادام بااااين امااار
پيشدستى نمايند.476
چرا به عوض جنک جديد با افغانستان ،براه انداختن اغتشاش براى انگليس ها مفيد تار
بود؟
آدمک با بررسى علل روياارويى افغانساتان و انگلايس در منااطق قبايال آزاد ،علات ايان
مخاصاامت را نشاااندهى کاارده مينويسااد کااه « :بريتانيااا مااى خواساات بااه اياان ناحيااه رخنااه
نمايااد .مگاار ،فرمااانرواى افغانسااتان مااى خواساات تااا آن را همچااون يااک دولاات حاياال
نگهدارد»477.

در گذشته ها کشمکش هاى افغان ها و انگليسى ها به خاطر تالش هاى انگليس ها مبنى
بر برقرارى کنترول بر قبايل سرحدى مى توانست منجر به درگيارى نظاامى ديگارى گاردد.
مگر ،اين بار انگليسى ها بنا به ياک رشاته داليال کاه دو دليال عماده آن در زيار ماى آياد،
نخواستند مناسبات ديپلوماتيک خود را با افغانستان بر هام بزنناد .حاال چاه رساد باه در
دادن آتش يک جنگ تازه با اين کشور :
-1تاثير «تاکتيک هاى شوروی ها» بر روند رخدادهای آينده
ميخائيل ولودارسکى محقق روسى مينويسدکه «انگليس ها نيروى هوائى خود را بکار
انداختاه و آغااز باه ناابود سااختن روساتا هاا نمودناد .هماۀ اينهاا بحاران تاازۀ را در روابااط
افغانستان و انگلايس پدياد آورد...اوضااع بايش از انادازه پار تانش باود و ايان در يکاى از
نامه هاى همسر راسکلنيکف [سفير روسيه در کابال] باه پادر و ماادرش باه مساکو کاه باه
تاريخ  ٢٩جنورى  ١٩٢٣نوشته شده باود ،بازتااب يافتاه باود« :هرطاورى کاه ميخواهيدباه
قااره خااان اطااالع دهيااد – کااه هرگاااه اکنااون هنگااامى کااه افغانسااتان عمااالً بااا انگلاايس
ميجنگد ،هنگاامى کاه در مارز خاون قبايال باه زماين ماى ريازد و اميار بجاز از ماا باه کساى
ديگرى اميد ندارد ،هنگامى که روسيۀ کارگرى نميتواند از کمک به قبايل که صد سال
است کشته ميدهند و صد سال است در بناد اناد ،سارباز زناد ،هرگااه ماا ايان فرصات را از
دست بدهيم ،اينجا ديگر کارى براى ماا بااقى نميماناد ،هنگاام آن فرارسايده کاه دکاان را
 . 476آدمک ،لودويک ( .)١٣٧٠روابط خارجى افغانستان در نيمۀ اول قرن بيست،ص .١٣۸
 . 477آدمک ،ل .دبليو« ،تاريخ روابط خارجى افغانستان» ،متن انگليسى ،ص .١٦٧

330

بازرگنى دوزۀ اامىن و وتطئه اهى انگليس

ببنديم و درين ميان ،حاال پس از لوزان چقدر سود مند خواهد بود هرگاه به بريتانيا ناخن
افگار آنرا در خاور يادآور شويم478».

در ماه جنورى  ١٩٢۴جمهاورى تاوده ياى بخااراى شاوروى اعاالم نماود در صاورت تجااوز
انگلايس بااا همااه نياارو بااه کمااک افغانسااتان خواهااد شااتافت .اياان جمهااورى خااود مختااار
شااوروى گويااا بااه ابتکااار خااود! آماااده بااود بااا بريتانياااى کبياار [در صااورت تجاااوز آن بااه
افغانستان] وارد جنگ شود .به همه جهانيان روشن باود کاه پشات سار ايان دولات «دسات
نشانده» ،شوروى ايستاده بود که در ظاهر بدون آن که با بريتانيا اعالم جنگ نمايد ،مى
توانست از طريق بخارايى ها به امان اهلل به پيمانه بزرگى جنگ افازار و مشااور بفرساتد.
افزون بر اين ،تاا ايان دم هام اسالحه خريادارى شاده از ساوى اميار در اروپاا از طرياق خااک
شااوروى بااه افغانسااتان مااى رساايد .اياان گونااه ،سياسااتمداران و نظاميااان در لناادن نمااى
توانستند روى يک جنگ آسان سنجش نمايند.
شااوروى از افغانسااتان از مجااارى ديپلوماتيااک هاام حماياات مااى کاارد .راکفسااکى ،ساافير
شوروى در لندن به حکومت بريتانيا پيشنهاد کرد کشورش آماده است براى تانش زداياى
در منازعه افغان و انگليس ،ميان دو کشور ميانجيگرى کند .روشن اسات ايان پيشانهاد
از سوى انگليس رد گرديد .انگليسى ها نمى توانساتند باه روس هاا ،آن هام بلشاويک هاا
اجازه بدهند در مسايل مرزى ميان بريتانيا و افغانستان در نقش داور ظاهر شوند479.

 -2موجوديت خطر قيام تازۀ بزرگ قبايل پشتون سرحدى
جاان ميفاى  ، John Maffeyکمشانر عماومى ايالات سارحدى شامال غرباى ،نخساتين
کسى بود که با فسخ قرار داد افغان و انگليس مخالفات کارد . .چاون ماى پنداشات کاه ايان
کااار «منجاار بااه قيااام قباياال گرديااده و بااه افغانسااتان دسااتاويز کااارايى بااراى پهاان ساااختن
گسترده تبليغات در ميان آنان مى دهد».
از همين سبب است که حکومت بريتانيا تصميم گرفت کار را به جايى نرساند کاه گاپ باه بارهم
خوردن مناسبات با افغانستان و جنگ بکشد .انگليس ها برای آن که هم بتوانند از باين المللاى
شدن منازعه جلوگيری کنند و هم بتوانند با سرعت کار اعمار پايگاه های نظاامى را در «سارحد
آزاد» به پايان برساند ،باز هم از توطئه و نيرنگ کار گرفتند و کوشيدند بوسيلۀ روحانيون و مال ها
اغتشاش را براه اندازند.
 . 478ولودارسکى ،ميخاييل  -ترجمۀ عزيز آريانفر( ،)٢٠٠١ص .١۸٥
 . 479کنت ف« .انقالب و ديپلماسى» ،مسکو ،١٩٩١ ،ص( ١٢٥ .بحوالۀ تيخانف).
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بااا بااراه انااداختن اغتشاااش در خوساات و فرسااتادن گماشااتگان شااان مثاال عباادالکريم،
انگليس ها مؤفق شدند بصورت مؤقت (براى مدت يکسال) دولت امانى را با مشکالت
داخلى سرگرم ساخته ،و تالش هاى اشغال نظامى منااطق قباايلى خصوصااً وزيرساتان را
بيشتر و سريعتر سازند.
نيروى هوايى انگليس در تيراه دهکده هاى افريادى هاا را در هام کوبياده و ناابود سااخت.
در وزيرساتان کشاايدن راه هااا و اسااتحکامات ادامااه داشاات .حکوماات بريتانيااا در هنااد از
صاارف پااول و حت اى زناادگانى سااربازان و افسااران انگليسااى بااراى بسااتن همااه کوتاال هاااى
کوهسااتانى منتهااى بااه افغانسااتان و هنااد بااا اسااتحکامات خااود ابااايى نداشاات .سااازمان
اطالعااات انگلاايس آهنااگ کارهاااى ساااختمانى را در وزيرسااتان ب اا دادن اياان اطالعااات
دروغين به لندن که شوروى به سال  ١٩٢٥در برنامه دارد به هند لشکرکشى نمايد ،از اين
هاام بيشااتر سااريعتر ساااخته بااود 480.قوماناادانى بريتانيااا بااراى در هاام شکسااتاندن نهااايى
مقاوماات مسااعودها و افرياادى هااا هاام فرمااان بمباااران دور دساات تاارين مناااطق نشاايمنى
وزيرستان را که باشندگان آن درگير نبرد با انگليس ها بودند ،داد .از ماه مارچ تاا اواخار
اپريل  ١٩٢٥هفتاد و دو فروند هواپيماى انگليسى در جريان  ٥٧شاب و روز روساتاهاى
جنگجويان را بمباران کردند481.

تيخااانف ميگويااد کااه مقصااد نيااروى هااوايى انگلاايس نااه تنهااا ويااران ساااختن روسااتاهاى
جنگجويان ،بلکه نابود سازى رمه هاى گوسفندان و بزهااى شاان نياز باود .انگلايس هاا باا
دچار ساختن پشتون ها با گرسنگى مى خواستند آن ها را ناگزير گردانناد تاا تفناگ هااى
شانرا به زمين بگذارند ،تا کار اشغال نظامى وزيرستان آسان شود.
اغتشاااش جنااوبى در افغانسااتان ساابب شااد کااه حکوماات افغانسااتان مشااغول مشااکالت
داخلى خودشده و کمک به جنگجويان قبايل آزاد را فراموش کند .بميان آمدن اين خاالى
سياسى از يکطرف ،و از طرف ديگر تهديد گرسنگى مرگبار ،مبارزين قبايل سارحد آزاد
را وادار ساخت تا بصاورت مؤقات دسات از مقاومات بردارناد .در نتيجاه وزيرساتان باراى
چندى آرام شد و حکومت استعمارى هند بريتانيايى مى توانست ادعاا کناد کاه سياسات
جديد پيشروى (نيو فارورد پاليسى) اش به نخستين پيروزى رسيده است .
Andrew C. Secret service: The making of the British Intelligence . 480
( ، Communit.به حوالۀ تيخانف).
( ElliotJ. Op.cit. P. 269 . 481بحوالۀ تيخانف).
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همينکه شورش پکتيا خاموش شد ،حکومت امانى يکبار ديگر به کمک و حمايت قبايل
ساارحد آزاد برخاساات و ازسياساات پيشااروى انگلاايس هااا بااا دادن اعتااراض هاااى رساامى
مخالفت و انزجار خود را نشان داد .ويکبار ديگر توطئه هاى کودتاا و باه تعقياب ناکاامى
آن اغتشاش ديگرى براه انداخته شد.

رويدادهاى قبل از اغتشاش شينوار
أ.

سفر غازى امان الله خان

غازى امان اهلل خان در اواخر سال  ١٩٢٧و اوايل ساال  ١٩٢۸م باا عادۀ از وزرا و مشااورين
خويش به بعضى از کشور هاى اروپائى

و آسيائى سفر کرد482.

به گفتاۀ داکتار کاارگون،

شاه اين سفر را از هندوستان آغااز کارد و انگلايس هاا باه آن توجاه زياادى معطاوف داشاته
کوشااايدند از آن باااراى تقوياااۀ نفاااوذ خاااويش بااار شااااه و حصاااول مواضاااع ازدسااات رفتاااه در
افغانستان بهره بردارى کنند .اما با وجود پذيرائى مجلل  ،امان اهلل خان در اولاين بيانياۀ
عمااومى خااويش انديشااه هاااى مخااالف اهااداف سياساات بريتانيااا در هندوسااتان را ابااراز
نموده و طى سخنرانى خويش در ضيافتى که در کراچى به افتخاارش ترتياب شاده باود ،و
هم در اجتماع انبوه مردم بمبئى مسلمانان و هندويان را به وحدت دعوت نماوده راجاع باه
ازبين بردن نفاقهاى ملى و مذهبى در ميان آنان تأکيد کرد483.

 . 482غازى امان اهلل خان به روز سه شنبه  ٢٩نومبر ( ١٩٢٧مطابق با  ٧قوس  ١٣٠٦ش) بعد از انجاام
مراسم وداع در ميدان قصر دلکشا از کابل حرکت نموده بعاد از ساپرى کاردن شاب در مقار باه وقات
ظهاار چهارشاانبه  ٣٠نااومبر وارد شااهر قناادهار گرديااد .اعليحضاارت بعااد از اقاماات هشاات روز در
قناادهار در اواياال صاابح شاانبه  ٩دساامبر  ١٩٢٧بطاارف چماان حرکاات نمااوده و ساااعت  ١٠:۴٥صاابح از
ساارحد افغااانى عبااور نمااود .شاااه امااان اهلل بعااد از بازديااد از دوازده کشااور هنااد ،مصاار ،ايتاليااا،
فرانسه ،انگلستان ،بلژيک ،آلمان ،سويس ،پولناد ،روسايه ،ترکياه ،و اياران باروز يکشانبه اول
جوالى ( ١٩٢۸مطابق با  ١٠سرطان  )١٣٠٧به کابل برگشت.
 . 483کارگون ،ويکتور گريکوويت -ترجمۀ داکتر جالل الدين صديقى ( ،)١٣٦٥صفحات .٢٠ -١٩
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 .36غازى امان اهلل خان حين دعا بعد از خطبۀ نماز جمعه درمسجد بمبئى
پادشاه افغانستان بروز جمعاه ٢۴ ،قاوس ساال  ،١٣٠٦ضامن نمااز جمعاه در مساجد جاامع
مشهور بمبئى ،که باه امامات و خطابات خاودش ادا شاد ،باه اختالفاات و کيناه و کادورت
باااين مسااالمانان و هنااادوها و اساااتفادۀ انگلااايس هاااا از آن اشااااره نماااوده ،باااه مسااالمانان
هندوستان توصيه نمود که از تجاوزات خود منصرف شوند ،زيرا تا وقتى که اين نفاق ها
وجود داشته باشد ،اهالى آن سرزمين به حقوق آزادى خود نميرسند.
به گفتۀ وکيلى پوپلزائى ،شاه امان اهلل خان که طرفدار جدى آزادى کشاور پهنااور هناد از
سلطۀ انگليس بود ،يگانه عامل آن را اتفاق مردمان هند ميدانست .و به هر يک جمعيات
مسلم و غير مسلم همين تأکيد اتفاق و ترک نفااق ميفرماود .چنانچاه در وقتيکاه معاهاده
يى را با انگليس امضأ نمود ،گفت اين معاهده را کاه مان باا شاما امضاأ ميکانم ،معاهادۀ
صلح است و نه دوستى ،معاهدۀ دوستى را وقتى امضأ ميکنم که بريتانياا حقاوق آزادى
هند را به رسميت بشناسد484.

محتواى سياسى بيانات غازى امان اهلل خان باعث نگرانى انگليس ها گرديد .زيرا کسب
استقالل افغانستان بر نهضت هاى آزاديبخش ملاى ناه تنهاا در هندوساتان بلکاه در سااير
کشورهائيکه در قيد وابستگى مستعمراتى انگليس قرار داشتند ،تأثير عميقى از خود
بجا ميگذاشت  .بيانات رئيس دولتى که راه رشد مستقالنه يى را برگزيده بود ،تا اندازۀ
 . 484وکيلى پوپلزائى ،عزيزالدين ( ،)١٣٧٩ص .٣٣
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معين مضمون ضد بريتانوى و ضد اساتعمارى داشات .غاازى اماان اهلل خاان در پياامى باه
مردم هندوستان گفات کاه «آزادى باه هدياه داده نميشاود ،بلکاه باياد آنارا کساب کارد .مان
هراس ندارم ازينکه سرم يا تختم فدا شود .دفاع و قناعت به چيزى کم برابر اسات باه عقاب
روى .دشاامنان از منازعااات و تفرقااه هااا در جامعااه بياادرنگ اسااتفاده مينماينااد .در حااال
حاضاار ضاارورت مباارم و درجااه اول تااأمين وحاادت مساالمانان و هناادويان و حضااول آزادى
هندوستان ميباشد485».

عالوتاً قبل از اغتشاش شينوار ،هنگامى که شاه امان اهلل خان ضمن سافر اروپاا باه لنادن
رفت ،شخصاً موضوع آزادى سرحدات آزاد و سند رسمى دابس را مطرح نماوده و موقاف
افغانستان را جداً درين رابطه خاطرنشان کرد.
سفر هاى امان اهلل خان در مجموع حيثيت افغانستان را در صحنۀ بين المللى ارتقاا داده،
افغانستان بحيث يک دولت مستقل و آزادبر اساس تسااوى حقاوق باا کشاور هااى جهاان
مناسبات دوستانه برقرار ساخته و تصميم قاطعانۀ مشى سياست مستقل خارجى  ،رؤيا
هاى استقرار نفوذ سياسى ساابقۀ انگلايس دريان کشاور را باا ناکاامى و شکسات مواجاه
ساخت.
ب .فعاليت حضرت محمد صادق مجددى در داخل
شااادروان غباااار مينويساااد کاااه «اولاااين حرکتااى کاااه قبااال از ظهاااور اغتشاشاااات والياااات
ننگرهارو کاپيسا و پروان درکابل بشکل طليعه ساپاه اغتشااش بعمال آماد ،هماناا فارار
روحانيون بزرگ کابل در پکتيا بود .گفته ميشد که يکى از حلقه هاى مخفى و منظم کابل
حلقه مخصوص حضرات مجددى بشمول بعضى سرداران بزرگ و روحانيون مشهور بود.
از آنجملااه در خاازان ( ١٣٠٧زمسااتان  )١٩٢۸حضاارت محمدصااادق مجااددى باارادر کهتاار
شاامس المشااايخ بااا قاضااى عباادالرحمن خااان پغمااانى ،قاضااى فضاال الحااق خااان ،قاضااى
عبدالقادرخان پغمانى ،عبادالحنان خاان و محماد حياان خاان پساران قاضاى عبادالرحمن
خان نهانى از کابل به واليت پکتيا رفتند .محمد صادق المجاددى در ايان سافربرادر زاده
جوان خود (حضرت محمد معصوم المجددى پسر  ٢٢ساله شمس المشاايخ) را نياز هماراه
داشاات تااا در کاباال مااورد فشااار حکوماات قرارنگياارد .وقتااى کااه اياان جمعياات در پکتيااا
رساايدند در خانااه عزيااز خااان جاااجى در عالقااه جاااجى مسااکن گزيدنااد و بمااردم گفتنااد کااه
پروگرام شاه مخالف شريعت و بضرر ملت افغاان اسات و وقتاى ماا ايان نظار خاود را بشااه
 . 485کارگون ،ويکتور گريکوويت -ترجمۀ داکتر جالل الدين صديقى ( ،)١٣٦٥ص .٢٠
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عرض کرديم جوابى نداد ،پس ما اينجا آمده ايم تا به اتفاق مردم پکتيا پيشنهادات خود
را بشاااه بفرسااتيم و مااانع خرابااى افغانسااتان گاارديم .مااردم اياان پيشاانهادات حضاارات را
نپذيرفتنااد ،ولااى گفتنااد اگاار حضاارات ماياال بخااارج شاادن از افغانسااتان باشااند ،آنهااا را
محفوظ از سرحد کشور عبورخواهند دادتا بدست دولت نيفتند486».

امااا قراريکااه در خاااطرات سياسااى حضاارت محمدصااادق المجااددى (487بخااش اول) ذکاار
شده است ،فعاليت هاى حضرات شوربازار مدت ها قبل از سفر غازى امان اهلل خاان آغااز
شده بود .درين خاطرات ميخوانيم کاه حضارت صااحب باا گارفتن تلگاراف حااجى محماد
نسيم ،خادم حضرت نورالمشايخ  ،از راه جالل آباد -پشااور -الهاور باه سارهند رفتاه و تاا
موساام ساارما ناازد وى ميمانااد .اودرآنجااا از طريااق جرايااد هنااد از قصااد سااياحت اروپاااى
اعليحضرت امان اهلل خان (با عايله و بعضى وزرا و ندما) باخبر شده و ازين خبر«که براى
مفااد اماور معادياۀ اسااالميه ساخت باا مضاارت ثابات ميشاود» بااه بحار حيارت و اضااطراب
غوطه ور ميگردد .در خاطرات ميخوانيم که حضرت محمدصادق مجددى تشويشاش را
در رابطه با برادر بزرگش مطرح نماوده اسات ...« .اگار دريان وقات ماا مسالمانان باابرادران
اسالمى خود اتفاق نه نماوده چاارۀ انساداد ايان سايل خاناه براناداز را نکنايم عندالشايوع
مسااؤل خااواهيم بااود ،پااس آرزومناادم بطااور اسااتخاره هاادايتى بفرمائيااد کااه مطااابق آن
طرزالعمل را اختيار کنيم .حضرت مخدومى فرمودند :که خوب است فکر کرده مصالحت
مينمائيم .همان بود که رفتن پادشاه افغانستان "امان اهلل خان" از روى جرايد هندوستان
متحقق شد و جرايدخبردادند که به تاريخ بارج عقارب  ١٣٠٧شمساى باراه قنادهار باا ملکاۀ
افغانستان روانه ميشود و انگريز تهيۀ پذيرايى او را در سرحد چمن و کويتۀ بلوچساتان
مى نمايد .بعد از تحقيق اين واقعه بار دوم بحضور مواليم عارض پارداز شاده اساتجواب
سؤال خود را نمودم .فرمودند :که حاال شاما رواناۀ وطان ميباشايد در آنجاا رفتاه احاواالت
داخلى وطن را ديده مرا اطالع بدهيد بعد آنچه مصلحت بود براى تان مينويسم  .فقيار از
شاهر الهاور از حضاور ماواليم مارخص شاده عاازم وطان عزيازم گرديادم .اتفاقااً روزيکاه باه

 . 486غبار ،مير غالم محمد ( ،)١٣٦٦ص .۸١٧
 . 487در خانوادۀ مجددى تنها کسى که المجددى تخلص ميکرد ،حضرت محمد صادق المجاددى
بود.
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سرحد (دکه) مشرف خاک پاک اسالمى شدم بهمان روز "امان اهلل خان" از قندهار بطارف
چمن روانه گرديد و از خاک افغانستان خارج شد488".

حضرت صاحب مى افزايد «...بعضى مخلصين را مالقاات نماوده و باا خاود همفکار
سااخته باراى شاان گفاتم اگار پادشااه از اروپاا مراجعات کناد و طبيعات اهال اروپاا
مازاجش را مغلاوب سااخته عازم کناد عاادات رذيلاۀ آن نابکااران را در وطان مقادس
افغانستان شاايع گرداناد ،ماا مسالمانان را چطاور حرکات کاردن الزم اسات و اوالً باا
شخصايکه اظهاار فکرياه خاود را کاردم حضارت عاالى منزلات اساتاذمحترمم موالناا
عبدالرحمن صاحب رئيس محکمه تمياز مرکاز کابال باود اوشاان چاون ساابق ازيان از
اوضاع حکومت تنفر داشتند و بواسطۀ که داخال ماوظفين بودناد و خاصاتاً رياسات
محکمۀ شرعيه تميز که برتبۀ قاضى القضات دانسته ميشود به اوشان تعلق داشت و
قوانين که حکومت جديد وضع مينماود حساب عاادت باياد از مالحظاه رئايس تمياز
ميگذشت به اين سبب دخائل افکار حکومت به اوشان بيشتر معلوم بود و همه وقته
از رفتار حکومت شکايت ميکردند با من همدستان ومتفق الراى شده فرمودند اگر
حکومت زياده ازين عزم ترويج عادات کفار را در ديار اسالميه بنمايد تا ريختاندن
قطرۀ آخرين خون خود پافشارى کرده در صادد مناع حکومات خاواهم برآماد ...در خاالل
اين احوال بحضور ولى نعمتم حضرت فضل عمر (نورالمشايخ) صااحب هميشاه عارايض
مينوشتم و تاذکر جاواب عارض زباانى خاود را ميکاردم و هماۀ احاوال و رفتاار حکومات را
بحضااور شااان مينوشااتم .جوابيااۀ آخاارين کااه حضاارت اوشااان نوشااته بودندبحضااور موالنااا
الشهيد [قاضى عبدالرحمن خان پغمانى رئيس محکمۀ تميز و قاضاى القضاات] قرائات
نماااودم .خالصاااه و مضااامون آن اينسااات ":در موضاااوعيکه از ديريسااات ماااذاکره فيماااابين
جاريست مرقوم ميشود" :اهاالى افغانساتان راساراپا منافقات اساتيال کارده هايچکس باا
هاايچکس در هاايت اماار از راه صااداقت رفتااار نميکنااد و هاام آنقاادر فريفتااۀ حطااام دنيااائى
هستندکه بمقابل پول نقد اعتنائى به دين مقدس اسالم ندارند ،از آنسبب مصلحت فقيار
نيساات کااه شااما شااروع عمليااات را مقاباال حکوماات بنمائيااد زياارا مياادانم کسااى باشااما
همداستان نميشود و زحمت شما عقيم ميگردد عالوه برين من استخاره کردم و براى مان
از حضور روحانيت حضرت جدنا االمجد (المجدد االلف الثانى الشيخ احمدالفاروقى رحمت الله)
منع معلوم شد; و هم اين امر منکشف گرديد که حکومت موجوده عماقريب مستأصل ميگاردد و از
طرف ديگر شورش و انقالب به افغانستان قدم نهاده پادشاه از تخت مى افتد .شما خاود را باعاث
 . 488المجددى ،محمد صادق ( ،)٢٠١١صفحات .۴٣ -۴١
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انقالب نگردانيد که برايتان ضرر ميرسد" .حضارت موالناا [قاضاى عباالرحمن خاان پغماانى]
فرمودناد  ":اين دوسال است که زحمت کشيده ايم و طوائف احمدزائى بقرآن عظيم الشان عهد و

پيمان کرده اند ممکن بال يقيناأ اصال واقعاه بسامع حکومات رسايده و تاا يکدرجاه ذريعاۀ
اشااخاص خفيااه تعقيااب مايااان را کاارده باشااد اگاار داخاال عمليااات نشااويم هاام يقااين اساات
حکومت در صدد انتقام برآمده بهر ذريعۀ بتواند ما و معاهدين ما را تحت فشاار آورده و
براى همگى ضرر برساند .آنوقات باا همگاى عقاده هااى قلاب از دنياا خاواهيم رفات و اکثار
معاهاادين مااا را مالماات کاارده خواهنااد گفاات چرادوسااال مايااان و خااود را بزحماات گرفتااار
سااااخته در نتيجاااه همگاااى را بقتااال رساااانيديد؟ بناااابرين باياااد ساااعى خاااود را باااه اتماااام
برسانيم»489.

ج .مکتوب احتجاجيۀ شجاع الدوله به انگليس ها
شجاع الدوله خان وزيرمختار افغان در لندن طى مکتوب  ٣٠مى ( ١٩٢٧چندين مااه قابال
از آغاااز ساافر غااازى امااان اهلل خااان بااه کشااورهاى آساايائى و اروپااائى ) بااه وزارت خارجااۀ
انگلساتان ،از سياساات پيشااروى جدياد انگلاايس هااا و فعاليات هاااى شااان در ساارحد آزاد
احتجاج نموده آنرا مخالف مفاد موافقتنامۀ افغان و انگليس خواند490.

د .توطئۀ کودتاى قندهار و دعوت از پسر سردار ايوب خان
برويت اسناد موجود در آرشيف لندن ،استخبارات انگليسى در راپور ماه فبارورى ١٩٢٧
خود از يک توطئۀ در قندهار صحبت نموده و در آن ياد آورى نموده است کاه پسار ارشاد
ايوب خان (نواسۀ سومين پسر امير شير على خان ) توسط دستۀ از قنادهار دعاوت شاده
است تا قيام عليه شاه را رهبرى کند .درين راپور خصوصاً از دو پسران سردار اياوب خاان
به نام هاى محمد اکرم و محمد اعظم که در منطقاۀ بريلاى هناد بريتاانوى زنادگى ميکنناد
ذکر بعمل آمده است491 .

 . 489همانجا ،صفحات .٦٧ -٦٦
 . 490اسناد انگليسى استخبارات ستراتيژيک افغانستان ،قسامت اول مکتاوب جاوابى اوساتين
چمبرلين به شجاع الدوله خان ،مؤرا  ٢٦جوالى .١٩٢٧
 . 491همانجا ،راپور شماره (پ )٢٧/٩٩٠/فبرورى . ١٩٢٧
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ه .فعاليت هاى حضرت نورالمشايخ در خارج از افغانستان و توطئۀ پنياله
اسااناد مختلااف مربااوط بااه آرشاايف هناادبريتانوى در مااوزيم لناادن آشااکار ميسااازند کااه
فعاليت هااى روحاانيون ضاد رژيام اماانى ،هام در داخال و هام درخاارج از کشاور ،بعاد از
شکست اغتشاش خوست بصورت مخفى ادامه داشاته اسات  .ايان تاالش هااى مخاالفين
رژيم در دوران سفر غازى امان اهلل خان به خارج از کشور شدت يافت  .در اساناد موجاود،
به توطئۀ مال ها تحت رهبرى حضرت نورالمشايخ و ارتباط آن به توطئۀ قندهار نيز اشاره
شده است.
اساااتخبارات بلوچساااتان باااه اساااتناد يکاااى از جواسيساااش باااه ناااام مالحااااجى دوسااات
محماادگزارش داده اساات کااه « اياان توطئااۀ مااال هااا توسااط فضاال عماار ،حضاارت صاااحب
شوربازار کابل ،سازمان يافته است .ادعا ميشود که وى در جملۀ اشخاص عمدۀ ديگر با
عبدالعزيز خان وزير حربيه ،شير احمدخان رئيس شورا (که فعال شااه اماان اهلل را در سافر
همراهى ميکند) ،محمد عثمان خان سابق والى قندهار و يکاى از حامياان اياوب خاان در
دوران زناادگى اش  ،در مکاتبااه بااوده اساات  .لساات افغااان هاااى برجسااتۀ منسااوب بااه اياان
توطئه که قرار بود قبل از هشاتم ( )۸ماارچ آغااز شاود شاامل ساردار شااه محماود ،بارادر
محمد نادر خان نيزميباشد ،کسى که همين حاال از نائب الحکومتى جالل آباد سبکدوش
شده است "492 .

در راپور محرماناۀ  ٢٧جناورى  ١٩٢۸دفتار اطالعااتى بلوچساتان ذکار شاده اسات کاه «در
ارتباط به مالقاتى که قرار است در ديرۀ اسماعيل خان تحت رهبرى حضرت صاحب شاور
بازار کابل فضل عمر مجددى داير شود يک سلسله معلومات مشخصى را بدسات آورده
ام  .چنانچه ديده خواهد شد اين مالقات به حازب قنادهار کاه در اوايال ساال قبال رويکاار
آمااد تعلااق مااى گياارد .ماان در آگساات سااال گذشااته معلوماااتى راجااع بااه حضاارت صاااحب
موصوف را بدست آوردم و اطالع يافتم که وى با اشخاص مهم ذيل مرتباً در ارتباط بوده
است عبدالعزيز خان وزير حربيه،محمد عثمان خان ،شير احمد خاان ،عبادالحکيم خاان،
محمديعقوب خان (از سليمان خيل گرديز) ،ملک زلماى خاان منگال (شاخص اخيرالاذکر
حين سفر شاه در گرديز محبوس شاد).گفته ماى شاود کاه اساامى فاوق از مريادان حضارت

 . 492اسناد آرشيف هند بريتانوى ،راپاور پاى جاى پاترياک راجاع باه توطئاۀ ماال هاا و رابطاۀ آن باا
طرح فرزندان سردار ايوب خان ،مؤرا  ٩مارچ .١٩٢۸
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صاحب هستند و احتماال که حضرت صاحب موصوف باه فکار رهبارى کودتاايى باه مقابال
حکومت افغانستان ميباشد.
ديگر اينکه در همين اواخر يکنفر مال بنام عبدالرحيم موسى خيل از ساکنين زناه خاان از
حوالى شهر غزنى باه کويتاه رسايد .ايان شاخص کاه بناا بار دادن ياک هوشاداريه بموقاع از
طرف على احمد خان (حين اقامت شاه در گرديز) زندانى شده بود ،از حابس فارار نماوده،
شهر کويته را به همراهى يک نفر مالى ديگرى بنام حاجى دوست محماد مقايم توباا تارک
کرده اسات .مان هماه معلوماات هاايم را از شاخص اخيار الاذکر بدسات آورده ام  .ماال هااى
اخيرالذکر که هر دو از مريدان حضرت صاحب ميباشند عاازم دى .آى .ک (دياره اساماعيل
خان) شده اند .بنا بر معلومات دست داشته قراراست چند نفر از مال هاى ذيل نيز در ديره
اسماعيل خان حضور به هم رسانند :سيد امير زرمت يکى از مال هاى قريب و خويشااوند
به مال جنگى خان مالى قوم گوربز ،مال کريم خان خروټى و مال خان مير .ملک هااى ذيال
نيز قرار اسات در مالقاات دياره حضاور داشاته باشاند :ملاک بلناد خاان از ځادرانی ملاک
منگل پسر ملک خوى داد که فعاال در کابال محباوس ميباشاد ...تاا جائيکاه ميادانم محال
احتمالى اين جلسه در پنياله ) (Panialaبه مجاورت پهاړ پور خواهد بود».
حضرت نورالمشايخ بعد از آنکه از افغانستان برآماد ،در سارهند ،ياک شاهرک کوچاک
هند بريتانوى ،سکونت اختيار کرد .493او به بتاريخ  ۸دسامبر ( ١٩٢٧روزى کاه اماان اهلل
خااان در آغاااز ساافرش هنااوز در قناادهار بااود) بااراى دياادن هاازاران کااوچى در مراساام عاارس
ساااالنۀ مااال پاوينااده بااه زکاارى زيااارت رفاات  .اخبااار ترجمااان ساارحد در شاامارۀ  23فباارورى
 1928خود درين باره نوشت «که از مدتى به اينطرف ياک پيارى کاه از افغانساتان اخاراج
شده است  ،در ديارۀ اسامعيل خاان زنادگى ميکناد .ايان شاخص پيار فضال ناام دارد [اسام
اصلى نورالمشايخ مشهور به شير آغاا ،فضال عمار باود] و ماردم پاوناده (کاوچى هاا) باه
مالقات وى ماى آيناد .خالصاه اينکاه ماردم ايان ناواحى باا تردياد زياادى باه ايان شايخ ماى
 . 493سرهند در ايالت پنجاب هند بر شاهراه الهور و دهلى جديد قرارداشاته از الهاور ذريعاۀ ماوتر
کمتر از چهار سااعت فاصاله دارد .زياارت شايخ احماد فااروقى سارهندى (معاروف باه مجادد الاف
ثانى) که خانوادۀ مجددى تخلص خود را از او گرفته اند ،درين منطقه قرار دارد .مجدد الاف ثاانى
در عهد اکبر و جهانگير (شاهان مغال) باراى مادتى دريان منطقاه زنادگى ميکارد .مقباره هااى شااه
زمان و ملکه اش نيز در همين جا ميباشند .از مدت سه صد سال بدين طرف سالگرد وفات (عرس)
مجدد هر سال درين منطقه تجليل شده و تعداد زياادى از زائارين مسالمان کشاور هااى مختلاف در
آن شرکت ميورزند.

340

بازرگنى دوزۀ اامىن و وتطئه اهى انگليس

نگرند...او على الرغم مشوره هاى شاه امان اهلل به حرکت عقب گرائى عليه نظامنامه هااى
امانى که منجر به اغتشاش بزرگى شد ،دسات يازياد و نقاش باارزى داشات  .اعليحضارت
بنا بر احترامى که به پدر مرحومش داشت ،از مجازات اين شيخ چشم پوشيد و تنهاا او را
از قلماارو خااويش خااارج ساااخت 494.پياار فضاال بعااد از دور شاادن از افغانسااتان بااه نااواحى
مختلفااى در هنااد ساافر کاارد و بااااالخره در دياارۀ اسااماعيل خااان ،جائيکااه دفترنمايناادگى
سياسى دو منزل رهايشى را براى وى اختصاص داد ،اقامت گزيد .فکر مى شود که دياره
اسماعيل خان بخاطرى براى اقامت وى انتخاب شده تاا وى بتواناد از آنجااه فعاليات اش
را باه مقابال حکومات افغانساتان ورفاورم هااى آن اداماه دهاد .زيارا ،هام کاوچى هاا از ايان
طريق رفت آمد دارند و هام دياره اساماعيل خاان در مقايساه باا شاهر آزادى دوسات پشااور
محل گمنام ترى براى اين فعاليتها بشمار مى رود» .
سکات از دفتر استخبارات بلوچستان در تلگارام ماؤرا  ٩فبارورى ١٩٢۸مينويساد کاه «
چنانچه در تلگرام ديروزم اطالع داده بودم ،ماال حااجى دوسات محماد از دياره اساماعيل
خان مراجعات کارد .مان وى را مالقاات نماودم ...در دياره اساماعيل خاان آنهاا باا حضارت
صاحب مالقات نمودند .در اين مالقاات کاه بار محاور فرضاى شاورش خوسات و همچناان
شموليت يک و يا چند نفر از پسران سردار محمد ايوب خان دور ميازد ،ماال هااى بسايار
ديگرى نيز حضور داشتند ...بنظر مى رسد دو نفر اشخاصى که نام هاى شان معلوم نيست
به ديره اسماعبل خان رسيده اند .اين افراد که از قبيلۀ احمد زائى هستند ،با محمد اکرم
در"برايلى" و عبدالقادر در الهور مالقات کرده اند .آنها به اين قصد آمده اند کاه دو نفار
اشخاصى را که در باال از آنها ياد نماوديم ،کماک کنناد تاا مخفياناه باه افغانساتان داخال
شوند .هدف اصلى هام در ايان باود تاا ياک نفار باه سامت جناوبى و شاخص ديگار باه سامت
مشرقى بروند .اين اشخاص با حضرت صاحب مالقات کردند و پيشنهادات شانرا مطرح
ساخته ،طالب کمک گرديدند ،ولى حضرت صاحب قبول نکرد و عالقه اى به رفتن شاان
در جنوبى نشان نداد .او به آنها گفت که مى توانند اجازه داخل شادن باه سامت مشارقى را
داشته باشند ،نه جنوبى را ..مکرر اينکه مادر محمد اکارم [خاانم ساردار اياوب خاان]خود
از قوم مهمند است و بنابران تمامى قوم به کمک وى حاضر خواهند بود .اين زن ظاهرا به
زيارت سرهند شريف سفر نموده تا با حضرت صاحب مالقات کند .ولى وقتى متوجه مى

 . 494اين بيان نادرست ميباشد .طورى که قبالً هم ذکر شده است ،شاه امان اهلل خان به بارادر بازرگ
او ،حضاارت شاامس المشااايخ ،کااه يکااى از آزادى خواهااان مخااالف انگلاايس و حاميااان شاااه بااود،
احترام زياد داشت.
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شود که حضرت صاحب به ديره اسماعيل رفته ،نامه اى برايش مى نويسد و تذکر ميدهد
که چون وى دور تر از سرهند اجازه سفر ندارد ،خواهشامند اسات اگار حضارت صااحب باه
ديدن وى برود .حضرت ايان خاواهش را رد ميکناد...علما بعاد از مباحثاات بسايار قباول
کردند که تماماً حرکات و يا فيصله هاى شان مطابق به شريعت است .آنهاا باه ايان فيصاله
رسيدند که بايد يک قيامى صورت بگيرد .بنابرآن دو نفر مال به نامهاى مستعار محمد
حسن و عبدالرحيم و همچناين شخصاى بناام محماد جاان دياره اساماعيل خاان را باه قصاد
جنوبى ترک گفتند تا قبايل ځدران و منگل را براى شورش آمااده ساازند .همچناين ملاک
بلند به قصد ځدران و ملک غالم خان پسر ملک سردار (مربوط قبيلاه گاوربز) دياره را باه
قصد گوربز ترک گفتاه اناد ( .ناگفتاه نماناد کاه ملاک ساردار اکناون فاوت شاده و پسارش
ملک گوربز ميباشد).
چنين معلوم مى شود که ملک هاى قوم غلجاى در دياره اساماعيل خاان هماه طاى مالقاات
هاى محرمانۀ با حضرت صااحب ديادار نماوده ،کماک هااى قبايال شاانرا وعاده داده اناد.
زمانيکه مخبر ماا دياره را تارک نماود ،ملاک هااى ذيال هناوز در آنجاا بودناد :زريان خاان،
خواجک ،محمد خان ،مال خيل.
زمانيکه شورش آغاز شود به مخبر ما مال دوسات محماد ،کاه قارار اسات معلومااتى را از
حضرت صاحب بدست آورد ،وظيفه داده مى شاود تاا از طرباق دوکاى و لاوراالئى و تال باه
محل حوادث سفر کند و غلجى هايى را که مراجعات ماى کنناد ،تحرياک نمايد.اشاخاص
ذيل نيز در اين پالن شموليت دارند :عبدالحکيم خان والى غزنى ،عبدالعزيز خاان وکيال
وزارت حربيه ،شاه محمود خان والاى سامت مشارقى ،فايض محماد خاان وزيار معاارف و
محمد عثمان خان والى سابق قندهار.
همچنان حضرت صاحب انتظار داشت که يکنفر قاضى بنام محمد اکبار از قنادهار نياز در
اين جلسه حضور يابد .مخبر ما نام اصلى اين قاضى را نمى دانست .با آنهام او تلگراماى
عنااوانى سااردار ذکريااا بااه الهااور فرسااتاد و حضااور اياان شااخص را مطالبااه کاارد .مگاار اياان
شخص به جلسه رسيده نتوانست.
تاريخ ايان شورشاى کاه در پايش اسات ١٥ ،رمضاان مصاادف باا هشاتم ماارچ تعياين شاده.
تذکر مى رود که طراحان اين نقشه از موفقيت خويش کامال مطمئن بنظر ميرسند .و توقع
دارند مردم زمينداور نيز همکارى فعالى با آنها خواهند کرد .مخبر ما بيان داشات کاه دو
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نفاار از منسااوبين نزديااک حضاارت صاااحب بنااام محمااد صااادق (باارادر جااوانتر حضاارت) و
محمد معصوم برادر زاده اش در کابل فعال مى باشند495.

سکات در تلگرام بعدى اش بتاريخ  ٢١فبرورى  ١٩٢۸از کوئته نوشت که « آنچه را که ذيال
در رابطه با حرکات مخالف با حزب جوانان و شاه امان اهلل براى شما راپور ميادهم ،خاالى
از دلچسپى نخواهد بود.
أ.

نماينده تجارتى افغانى در کويته بنظر مان شاخص مخاالف باا اماان اهلل خاان باوده باا
خبر از حرکاتى است که در حال تکوين ميباشد:

 .1اين شخص در خالل يکى از گفتگو هايش با يکى از مأمورين دفتار ماا در هناد گفتاه
است که دوره اقامت شاه امان اهلل به لندن در حدود ساه هفتاه بايش نخواهاد باود و باه
احتماال قااوى امااان اهلل متباااقى عماارش را مهمااان دولاات انگلاايس در آن ديااار خواهااد
ماند.
 .2اياان شااخص تمااام اخبااارى را کااه عکاااس هاااى روى لاات ملکااه افغانسااتان را نشاااان
ميدهنااد ،بااه مجاارد دسااتيابى خرياادارى نمااوده بااه افغانسااتان مااى فرسااتد .او يااک
روشى را که آگنده از نفرت است ،به مقابل ملکه در پيش گرفته است.
 .3اين شخص بر محمد ولى خان نائب السلطنه مظنون است و عقيده دارد که وى بطاور
محرمانه اى از نارضايتى هاى موجود بر عليه امان اهلل خان طرفدارى ميکند و اميد
وار است چانس به وى يارى نمايد و در صورت خلع امان اهلل از سلطنت ،پاا در کفاش
وى بگذارد .نماينده تجارتى در کويته ميگويد که شخص اخير الذکر (محمد ولى
خان) به نادر خان متکى است496 .

ب .از نادر خان بعنوان کسى که پشتيبان حضرت صاحب ميباشد ،ياد شده اسات .يقاين
است که هرگاه پالنهااى ناادر خاان غلاط ثابات شاوند خاود مالمات خواهاد شاد ،ولاى
چون وى در سويس بسر مى برد خطرى متوجه وى نخواهد بود .ناادر خاان از مريادان
حضرت صاحب فضل عمر ميباشد.497

 . 495اسااااااناد محرمانااااااۀ اسااااااتخبارات انگلاااااايس ،دفتاااااار اسااااااتخبارات بلوچسااااااتان

No.

R.S.3./12/N.G.O.3.
 . 496اين معلومات نادرست است چون بعد ها معلوم شد که محمد ولى خان مخالف اماان اهلل خاان
نبوده ،بلکه مخالف محمدنادرخان بود.
 . 497اين معلومات نيزنادرست است.
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ج .يکى از افرادى که قبال براى من کار ميکرد ،تازه از ديره اسماعيل خاان رسايده .وى
برايم معلومات داد که حضرت صاحب فضل عمر با حضرت صاحب پنياله که از مقام
واالئى در بين غلجى ها بار خاوردار اسات ،رواباط صاميمانه دارد .ناگفتاه نماناد کاه
حضرت صاحب فضل عمر خود مرتبا با غلجى ها ديدار کرده است.
خالصه مخبر من که متأسفانه به اندازه خودم بر واقعيت ها آگاهى ندارد ،ميگويد که بدون شاک
چيز هائى در ديره اسماعيل خان ميگذرد که وی نميداند .بقاول وی "حتاى کساى کاه هايچ
معلوماتى از خدمات اطالعاتى نداشته باشد ،ميتواند درک کند که يک آش در حالت پختن اسات"

امياادوارم بتااوانم خاادمات اياان شااخص را بااراى بدساات آوردن اطالعااات بيشااترى از ديااره
اسماعيل خان بکار گيرم498.

و .مذاکرات و احتجاج غالم صديق خان چرخى در لندن
سرپرست وزارت خارجۀ افغانساتان  ،غاالم صاديق خاان چرخاى ،باه همراهاى وزيرمختاار
افغان در لندن و على محمد خان که وظاايف ترجماانى را باه پايش ميبارد ،در مالقاات ٢٦
مارچ  ١٩٢۸با وزير خارجۀ انگلستان که فرانسيس همفريز ،وزيرمختار انگليس در کابل
 ،نيز حضور داشت از پاليسى خصمانۀ انگليس ها در سه سال گذشاته شاکايت نماوده بار
ازدياد قواى نظامى انگليس در سرحدات افغانستان احتجاج نمود.

عوامل داخلى سقوط رژيم امانى
در نتيجاااۀ اصاااالحات ،گاااروه هااااى متنفاااذى بشااامول روحاااانيون ،خاااوانين و سااارداران
صااالحيت مطلااق ،امتيااازات و حقااوق مسااتمرى خااود را از دساات داده بااه مخااالفين رژياام
تبديل شدند .در صفحات آتى نقش منفاى رهباران ماذهبى مخاالف و مثاال هااى از خيانات
سرداران و درباريانى که حيثيت مارهاى پرخط وخال داخل آستين را داشتند ،مختصاراً
ذکر خواهد شد.

 . 498اساااااناد محرماناااااۀ اساااااتخبارات انگلااااايس ،دفتااااار اساااااتخبارات بلوچساااااتان ،
R.S./10/NGO

NO.
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نقش روحانيون و انگيزۀ هاى مخالفت شان با رژيم
به گفتۀ سانزل نوياد ،مؤلاف کتااب «واکانش هااى ماذهبى بمقابال تحاوالت اجتمااعى در
افغانستان» ،مخالفت بر علياه اصاالحات اماانى در مرحلاۀ اول توساط ماال هاا ياا علمااى
پائين رتبۀ روستائى براه افتاد ،اما در سال  ١٩٢۸گروه هاى مختلف مذهبى دريک جبهۀ
متحد به مقابل دولت قيام نموده با اعالنات تحريک آميز ،شاه را به عنوان مرتد و کسى
که از حدود شريعت تجاوز کرده بود ،محکوم ساختند499.

البته تمام روحانيون با اصالحات امانى مخالف نبودند .عدۀ از روحانيون متنفذمخالف
انگليس نه تنها تاا اواخار ساال  ١٩٢۸از رژيام اماانى حمايات نمودناد ،بلکاه در اغتشااش
جنوبى نيز باا پياروان شاان باه حمايات از رژيام جنگيدناد 500.در فعاليات هااى ضاد دولات
امانى حضرت فضل عمر مجددى (نورالمشايخ) و برادرش حضرت محمدصادق مجددى
(حضرات شوربازار) نقش بارز

داشتند501 .

قابل يادآوريست که حضرت فضل محمد مجددى که بعد از وفات پادرش قياوم جاان آغاا
برهباارى خااانواده رساايده و نيزمراساام دسااتار بناادى امااان اهلل خااان را بجااا آورده بااود ،بااه
همراهى برادرش حضرت فضل عمار مجاددى در نبارد اساتقالل کشاور از خاود شاهامت و
فداکارى نشاان داده و ازطارف شااه باا اعطااى القااب شااندار ماذهبى شامس المشاايخ و
نورالمشااايخ و عااالى تاارين نشااانهاى دولتااى (نشااانهاى لماار) کااه امتيااازات مااادى را نيااز
همراه داشت ،نوازش يافته بودند502.

 . 499نويد ،سنزل /ترجمه مجددي ،نعيم ( ،)١٣۸۸ص . XIX
 . 500حاجى صاحب تورنگزى ،حضرت صاحب شمس المشاايخ ،حااجى صااحب عبادارازق انادړ و
غيره از جملۀ رهبران مذهبى پرنفوذى بودند که تا آخر حيات شان از رژيم امانى حمايت کردند.
 . 501خانوادۀ روحانى مجددى دراواخر قرن  ١۸ميالدى از سرهند هندوستان به افغانستان آمده و
يک شاخۀ آن در کابل سکونت اختيار کرده و با تاسيس يک مدرسه و خانقااه در منطقاۀ شاوربازار
کابل بنام حضرت صاحبان شوربازار شهرت يافتند .ايان خاانواده در ساالهاى سالطنت غاازى اماان
اهلل خان و بعد از آن از پر نفاوذترين رهباران ماذهبى درافغانساتان بشامار ميارود ،و بحياث رهباران
طريقااۀ نقشاابنديۀ صااوفى مرياادان بااى شاامارى در هااردو طاارف سرحدافغانسااتان بااا هنااد بريتااانوى
داشتند.
 . 502فرمان شماره  ١٣در پايان کتاب افغانستان در عصر اعليحضرت امان اهلل خان ،تاليف فضل
غنى مجددى.
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حضرت شمس المشايخ مشهور به شاه آغا تا آخر عمر از غازى امان اهلل خان حمايت نمود
و در مراسم رسمى در پهلوى شااه قارار داشات .او کساى باود کاه باه تااريخ  ١٩ناومبر ١٩٢٠
بعد از اداى نماز جمعه اعالن کرد که اماان اهلل خاان يگاناه شااه مسالمان در دنيااى اساالم
است يعنى شااه آزاد ،پاس باياد باه ناام خليفاه جهاان اساالم شاناخته شاده و خطباه بناام وى
خوانده شود.
طااورى کااه قاابالً گفتااه شااد شاااه امااان اهلل خااان در دوران اغتشاااش جنااوبى باار حضاارت
نورالمشايخ مشتبه شده خواست او را زندانى کند ،ولى به پاس احترامى که به شخصيت
حضااارت شااامس المشاااايخ داشااات ،از حااابس نورالمشاااايخ بشااارطى منصااارف شاااد کاااه از
افغانسااتان خااارج شااود .حضاارت نورالمش اايخ هاام بااه نااام اداى مراساام حااج از افغانسااتان
برآماااده و بعاااد از آن در سااارهند و ديااارۀ اسااامعيل خاااان ساااکونت اختياااار کااارد .تبعياااد
نورالمشايخ ،تنادى و سرساختى وى را نسابت باه رژيام اماانى بيشاتر سااخت ،وفعاليات
هااى او دشامنى آشاتى ناپاذيرى باين شاااه و خاانوادۀ روحاانى و قدرتمناد مجاددى را ببااار
آورد.
بعد از وفات حضرت شمس المشايخ در سال  ١٩٢٥رهبرى طريقۀ نقشبندى هم به حضرت
نورالمشايخ (مشهور به شيرآغا) و حضرت محمد صادق مجددى (مشهور به آقاى گل)،
کاه مخاالفين سرساخت اماان اهلل خاان بودناد ،انتقاال کارد .در اغتشاشاات  ١٩٢۸و١٩٢٩
حضرت نورالمشايخ مجددى و حضرت محمد صادق مجددى نقاش هااى مهماى را باازى
نموده در سقوط رژيم امانى سهم داشتند.
استاد فضل غنى مجددى مينويساد کاه « اماان اهلل خاان در ابتاداى سالطنتش از تائياد
زعماى اسالمى بهره مند بود ليکن در اواسط حکاومتش خصوصااً بعاد از  ١٩٢٥هار روز
تائيد زعماى اسالمى را در نتيجۀ روش خود در حکومت و سرعت در اصالحات از دست
ميداد .503او عاالوه ميکناد کاه وفاات حضارت شامس المشاايخ ،ماردى معتادل و حاامى
امااان اهلل خااان ،تقوياات مخااالفين امااان اهلل خااان را ساارعت بخشاايد .آنهااا نخساات مبااارزۀ
سياسااى را آغاااز کردنااد ،چااون نتيجااۀ مطلااوب حاصاال نشااد ،دساات بااه مبااارزۀ مساالحانه
زدند504.

 . 503مجددى ،فضل غنى (.٣٢٣ ،)١٩٩٧
 . 504همانجا ،ص .٢٢٧
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« اوليور روى» اسالم شناس معروف فرانسه معتقاد اسات کاه باا اعاالم سياسات مادرنيزه
کردن جامعه افغانى ازجانب شاه مناسابات اماان اهلل باا روحانيات متنفاذ بارهم ميخاورد و
اين در واقع پايان اتحادى است که بنام پان اسالميسم ميان قبايال ،جامعاه ،روحانيات و
قدرت حاکم تجدد طلاب برقارار باوده اسات .علات اصالى عادم توافاق در بااره رابطاه مياان
دفاااع از اسااالم و غاارب گرايااى اساات .از نظاار علماااى بنيااادگرا ،دفاااع از اسااالم عبااارت از
هدايت جامعه به سوى اسالم و شريعت است  ،مگر از نظار اماان اهلل خاان ،دفااع از اساالم
يک مقوله سياسى ضد امپرياليستى است و الزم است باا گارايش باه ساوى غارب جامعاه
رابه سوى تجدد رهنمون شد505.

راجاع باه علات تغيار سياسات رژيام امااانى باياد گفات کاه موقاف سياساى اماان اهلل خااان در
جنگ استقالل شهرت و محبوبيت زيادى برايش کسب کرد ،و پاليساى اولاى او بار بنيااد
مخالفت با استعمار انگليس ،طرفدارى از پان اسالميزم و نشنليزم استوار باود .او بعاد
از کسب استقالل هم به حمايت از جنبش خالفت و جنبش هاى آزاديبخش مردم هناد اداماه
داد .اما بعد از قرارداد صلح با انگليس ها و قبولى مسئوليت هاى سالطنت ،غاازى اماان
اهلل خان بايد روش مناسبات نسابى دوساتانه باا همساايگان قدرتمناد انگلايس و روس را
در پيش ميگرفت .از طرف ديگر تحوالت آسياى ميانه ،شکست امير بخارا ،کشته شادن
انورپاشااا ،لغااو خالفاات و تحااوالت ديگاارى کااه خااارج از افغانسااتان را داد ،تاااثيرات
خودش را در افغانستان نيز داشت.
اکثريت مؤرخين خارجى و داخلى معتقد هستند که اختالف روحانيون و ماال هاا باا رژيام
امانى اختالف مذهبى نى ،بلکه اختالف سياسى بود .داليلى که چرا آنهاا باه مخالفات باا
رژياام امااانى آغاااز کردنااد ،قسااماً ازدساات دادن موقااف سياسااى و امتيااازات شااان (کااه بااا
پروگرام هاى مترقى دورۀ امانى در تصادم قرار داشتند) ،قسماً کم شادن قادرت ماذهبى
شان در امور قضائى ،و قسماً طبيعت عقب گرائى شان ذکر شده است.
به گفتۀ پوالدا چيزى که مالها را ميترساند برخالف اتهامات دروغين کفر ،عقيدۀ راسخ
شااه امااان اهلل خاان بااه ديان مبااارک اسااالم باود ،آنهااا تاالش هاااى ترقاى و انکشاااف جامعااۀ
افغانى واز بين بردن رشوت را بيشتر حمله بر خود تلقى ميکردند ،تا ديگران .
استاد فضل غنى مجددى که هم به يک خانوادۀ روحانى مخالف امان اهلل خاان تعلاق دارد
و هم در پهلوى داشتن ماسترى در رشتۀ تاريخ ،تحقيقاات و آثاار زياادى در فقاه اساالمى

 . 505اوليور روى ،افغانستان  ،اسالم و نوگرايى اسالمى ،صفحات .١٠١ _ ١٠٠
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دارد ،ميگويااد کااه « موقااف شخصااى امااان اهلل خااان نساابت بااه دياان اسااالم را کااه بعضااى
مخالفين اش مخالفت و خروج وى از دائارۀ ديان تعبيار نمودناد ،دور از انصااف اسات .ماا
درين حکم با مخالفين امان اهلل خان هماراه نباوده و از خاالل تحقياق دانساتيم کاه اماان اهلل
خان نسبت به اجادادش در ديانات بهتار باود .اماان اهلل خاان در نوشايدن شاراب و معشاوقه
داشتن شهرت ندارد .رفع حجاب را نميتوان دليل به کفر امان اهلل خان دانست506».

آقااى

مجددى عالوه ميکند که «اگار باه نوشاته هااى مخاالف درجاه اول اماان اهلل خاان ،حضارت
محمااد صااادق مجااددى مراجعاات نمااائيم کليمااۀ کفاار و خااروج امااان اهلل خااان را از شااريعت
مالحظه نميکنيم»507.

«پوالدا» نقش روحانيون را به بررسى گرفته و راجع به علال مخالفات آنهاا مينويساد کاه «
امان اهلل از سفر اخير خود بخصوص از مشاهدۀ برناماه هااى پار قادرت مصاطفى کماال در
ترکيه و رضا شاه در ايران ملهم بود .او آرزو هاى خود را در زمينه ،در لويه جرگۀ کاه در آن
بيشااتر از يکهاازار نفاار در اگساات  ١٩٢۸در کاباال احضااار شااده بودنااد بااا مااردم در ميااان
گذاشاات .نخساات شاااه در بااارۀ ساافر خااود گاازارش ارائااه و بعااداً برنامااه هاااى رفااورم خااود را
دربارۀ تغيير سريع شرايط اقتصادى اجتماعى افغانستان مطارح نماود .ايان پروگارام کاه
قلب قدرت روحانيت را در افغانستان نشانه گرفته بود .شامل تحصيالت مالهاا ،ايجااد
مکتب قضات ،مکتب حقوق غير مذهبى ،لغو کامل اوقاف ،از بين بردن پيرى و مريادى
در اردو ،تحريم مالها ياى کاه در "ديوبناد" کاه يکاى از مادارس ماورد احتارام در جهاان و
يکى از مراکز مهم احياى اسالمى و فعاليت هاى ضد برتاانوى محساوب ميشاد از جاناب
رهبران مذهبى محافظه کار به حيث اعالن جنگ تعبير گرديد»508.

عوامل ضعيف کنندۀ حکومت
خيانت سرداران و درباريان فاسد و متملق ،که حيثيت مارهاى داخل آستين را داشاتند،
به شمول گروه بندى هاى داخال دولات ،کارشاکنى خاانوادۀ مصااحبان ،و ساؤ اساتفادۀ از
اعتقادات مذهبى عوام و اغتشاشات سبب ضعف و بى ثباتى حکومت مرکزى شد.

 . 506مجددى ،فضل غنى (.٣٣٠ ،)١٩٩٧
 . 507همانجا ،ص .٢٢١
 ،Poullada, L. B. (1973) . 508صفحات .١٢٦-١٢٥
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خيانت سرداران و درباريان
عادم وفاادارى و در بسايارى مواردمخالفات  ،منافقات و سازشاهاى دربارياان ومااأمورين
عاليرتبه که حيثيت مارهاى پرخط و خال داخل آستين را داشتند ،هم در ضاعيف سااختن
دولت امانى نقش داشت  .درينجا چند نمونۀ ازين مخالفت ها و منافقت هاى داخال درباار
را ذکر ميکنيم.
سردار شايراحمدخان  :بناا بار گازارش حاافک سايف اهلل خاان ،عامال مسالمان انگلايس در
کابل ،قبال از آنکاه بتااريخ  ٢٥ساپتمبر بطارف هناد حرکات کناد ،ساردار شاير احمادخان،
يکى از درباريانى که بعداً به رياست شوراى دولت رسايد ،در خفاا باا او ارتبااط گرفتاه و
خواست پيامش به مقامات انگليسى رسانده شود .او ميگويد ،هنگامى که کاالهايش از
نمايناادگى انگلاايس بااه ايسااتگاه مااوتر انتقااال مااى يافاات ،دفعت ااً يااک گااادى ديگاار کااه
شاايراحمدخان در آن نشسااته بااود ،در پاايش روى آنهااا قاارار گرفتااه وبااا اشاااره يکااتن از
کارکنان نمايندگى انگليس بنام حافک مطيع اهلل را ميطلبد .او بعد از آنکه مطيع اهلل را با
گادى به يک گوشۀ ميبردبه او پيغامى از طرف چندتن از نخبگان افغان را ميدهاد کاه در
آن جمله گل محمدخان هام شاامل باود ،کساى کاه بحياث اولاين نماينادۀ حکومات مساتقل
افغانستان در هند بريتانوى آماده گى گرفت با او يکجابه هند بارود .در پيغاام گفتاه شاده
بود که « مردم از امان اهلل خان و طرز حکومتش راضى نيستند ،و منتظر آن روزى هستند
که کابل توسط حکومت انگليس ها اشغال شود و افغانستان توسط يک سيستم معقول
حکومتى اداره شود .شيراحمد خان گفت که مان باى صابرانه منتظار هساتم از جملاۀ اولاين
کساانى باشام کاه فرصات مناساب فيرکااردن بار اميار را داشاته باشام ..او بعاد از آن خالصااۀ
دشمنى ها و اختالفات خانوادۀ سلطنتى و خاانواده هااى نزدياک باه آن را بياان نماود .گال
محمد خان ،نمايندۀ جديد افغانستان در هند ،از جملۀ کسانى باود کاه در دوران سالطنت
امير عبدالرحمن خان در هند زندگى ميکرد ،و پسرش فيض محمد خان زکريا از دوستان
نزديک غازى امان اهلل خان ،وزير معارف آنزمان و از جملۀ کساانى باود کاه مطاابق اساناد
استخبارات انگليس بعداً با نورالمشايخ تماس داشته و در توطئه هاى عليه رژيم اماانى
سهيم بود.
در دوران اغتشاش منگل ،هنگاميکاه محمادولى خاان دروازى در خوسات ميجنگياد ،و
محمااود طاارزى تااا هنااوز از پاااريس بااه کاباال نرساايده بااود ،کفالاات وزارت خارجااه را همااين
سردار شيراحمدخان به عهده داشت  .او قبالً بحيث وزير مختار افغانستان در روم و بعاد
از آن بحيث رئيس مجلاس شاورا ايفااى وظيفاه ميکارد .او هنگاام ماذاکرات باا مکونااچى
شکايت کرد که حکومت بيش از پنجصادروپيه قرضادارش ميباشاد ،اماا کساى باه حارف
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هايش گوش نميدهد .او عالوه کرد که به من وعده داده شده بودکه در صورت کاار خاوب
معاشم زياد خواهد شد .اما از آنجائى که به من طياره هاى از کاار افتااده داده شاد ،بادون
آنکه گناه من باشد ،نتوانستم معاش اضافى بگيرم»509 .

ساردار شايراحمد خاان در مالقاات باا ماأمور سافارت انگلايس ،مکونااچى ،باه تاااريخ ١٧
سپتمبر  ،١٩٢۴ضمن افشاى اسرار دولتى براى جلب رضايت و خوشخدمتى انگليس هاا
باار امااان اهلل خااان و محمااود طاارزى انتقاااد نمااوده و ميترساايد کااه وظيفااه اش را از دساات
خواهد داد .اواظهار داشت که « کار من ختم شد .من شنيدم کاه محماود طارزى باه کراچاى
رسيده است ...تا وقتى که من در وزارت خارجه بودم براى دوستى باين بريتانيااى کبيار و
افغانستان کار کردم...عالقۀ شخصى من کامالً همين طور اسات ...باراى اشاخاص تاازه باه
دوران رسيدۀ طبقۀ پائين مثل [مير] محمد هاشام خاان وزيار مالياه و عبادالهادى [داوى]
بسيار مناسبت است 510که براى پيشرفت خود چشام باراه نفاوذ روسايه در کشاور باشاند،
چرا که بلشويک ها هميشه رهبران خود را از طبقات پائين انتخاب ميکنند ...اما انگلايس
ها ميدانند که با يک سردار چگونه پيش آمد کنند .من کتب تاريخ را خوانده ام و ميفهمم که الرد
رابرتس هنگامى که در کابل بود ،هميشه با نجباى افغان با ادب و نزاکت زياد رفتار ميکرد ،و حتى
در بارۀ امور ادارى با آن ها مشوره ميکرد»511.

بااه اساااس اسااناد موجااود در آرشاايف لناادن ،سااردار شاايراحمد خااان هاام از جملااۀ مااامورين
عاليرتبۀ دولت امانى بود ،که نورالمشايخ در جريان فعاليت هاى ضد رژيم امانى در هند
بريتانوى با او ارتباط منظم داشت .سردار شير احمدخان ،رئايس شاورا ،در ساال ،١٩٢۸
حينى که روشنفکران تقاضاى جدائى حکومت از سلطنت را داشتند ،توساط غاازى اماان
اهلل خان به عنوان صدراعظم يا رئيس الوزرا تعين و به تشکيل کابينۀ جدياد ماأمور شاد،
اما به علت نداشاتن نفاوذ و منزلات خاصاى در باين گاروه هااى سياساى هام روشانفکر وهام
محافظه کار از همکارى آنها محروم و از ناکاميش به شاه گزارش داد.

( .Stewart, Rhea Talley (2000) . 509آتش در افغانستان) ،ص .٢٦٦
 . 510درينجا طرز فکر و نيت سردار شيراحمدخان را ميتوان درک کرد .وزير ماليه ميرمحمدهاشم
خان پسر مير عبدالعزيز خان از سادات کابل و شخص بادانش و محتارم باود .عبادالهادى خاان هام
از قاوم داوى  ،دانشااور ،مشااروطه خااواه و خاادمتگار کشااور بااود .پاادر داوى ،عبداالحااد اخناادزاده
يکى از اطباى يونانى يى بود که به دعوت اميرعبدالرحمن خان از قندهار به کابل آمده بود.
( .Stewart, Rhea Talley (2000) . 511آتش در افغانستان) ،ص .٢٧۴
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والى على احمد خان :يکى از نمونه هاى بارز درين رابطه والى على احمد خان ميباشاد .او
قرابات نزديکااى بااا غااازى اماان اهلل خااان داشااته (هاام پسار مامااا و هاام شااوهر خااواهر) ،و از
اعتماد زياد او برخوردار بود .اما وقتيکاه در دوران اغتشااش شاينوار باه سامت مشارقى
فرستاده شد ،به عاوض آنکاه از نفاوذش باراى خااموش سااختن اغتشااش اساتفاده کناد،
دساات بااه خياناات و فعالياات هاااى ضااد رژياام زده دروازه هاااى شااهر جااالل آباااد را بااروى
شورشيان باز و پادشاهى خودش را اعالم نمود.
اسناد آرشيف انگلستان نشان ميدهد کاه والاى علاى احماد خاان ساالها قبال از اغتشااش
شينوار هم ميخواسته است با طرح کودتاى عليه رژيم امانى خاود بار اريکاۀ قادرت تکياه
بزند .در يکى ازين اسناد آمده است که بتاريخ  ١۴ماه مى  ،١٩٢٧هنگامى که امان اهلل خان
مصروف بازديد و تفتيش صفحات شمال کشور بود ،شاغاسى على احمد خان ،که والاى
برحال کابل باود ،بسايل گولاد  ،Basil J. Gouldشاارژدافير سافارت انگلايس را کاه در
غياب همفريز مسئوليت امور سافارت را باه عهاده داشات ،باه ناان شاب دعاوت مينماياد.
على احمد خان از شارژدافير انگليس ميپرسد که اگر روس هابر افغانستان حمله کنند يا
در امور افغانستان آشکارا مداخله کنناد ،بريتانياا چاه روشاى را اتخااذ خواهاد کارد؟ او
عااالوه نمااود پيشاابينى ميکنااد کااه بااا درنظرداشاات شاارايط آتااى ،بصااورت عملااى ،دادن
جواب سؤال او به چند هفته يا چندماه نياز خواهاد داشات« .افغانساتان واقعااً از افاراد و
شيوه هاى کار و مشاورين امان اهلل خان ،که همه تابع مناافع روسايه ميباشاند ،و اکثريات
شان به يک مکتب قابل اعتراض مربوط اند ،نفرت دارد .اين بدخواهى به قسمت بزرگى
از ارتااش ،قساامت زياااد مااردم مناااطق کاباال ،جااالل آباااد ،و قناادهار و تمااام قباياال ساارحد
گسترش يافته است...از طرف ديگر من خودم در قبايل سرحد محبوبيت زيادى دارم .وقت
آن ميرسد که وطن دوساتان مساؤل و گاروپ دوساتداران انگلايس باياد خاود شاانرا ثابات
کنند .پالن ها در مراحل پيشرفتۀ آن بوده اما تا حال تکميل نيستند .اگار کادام مداخلاۀ از
بيرون صورت نگيرد ،کودتا بدون شک ،بغير از خونريزى ،مؤفق خواهد شد .در صاورت
کودتااا ،آيااا حکوماات بريتانيااا ميخواهااد روساايه را از صااحنه بياارون نگهاادارد؟ کودتااا
اجتناب ناپذير است ،اما اگار نفاوذ روسايه خنثاى نشاود ،باه کناار آمادن باا آنهاا ضارورت
خواهد بود512 ».

 ،Stewart, Rhea Talley (2000) . 512ص .٣١۴
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سردار محمد هاشم خاان :فعاليات هااى تخريباى ساردار محمدهاشام خاان ،يکاى ديگار از
عاليرتبااه تاارين مااأمورين رژياام امااانى را ميتااوان از چنااد مثااال آتااى اسااناد اسااتخبارات
انگليس دريافت :
 .1حمايت مخفيانه از پاليسى هاى انگليس در دربار امير حبيب اهلل خان  :مسائلۀ وارد
شدن در جنگ به طرفادارى تارک هاا علياه انگلايس هاا در دوران جناگ جهاانى اول،
دربار امير حبيب اهلل خان و حلقه هاى حاکمه را به دو گروپ مخالف تقسيم نماود .در
گروپ هوادار انگليس ها يا به عبارت ديگر گروپى که ميخواست در جنگ بى طرف
باقى بماند خود امير ،عبدالقدوس خان اعتمادالدوله (صدراعظم) ،بى بى حليماه
 ،بيوۀ بسيار فعال امير عبدالرحمن خان (نواسۀ اميردوست محماد خاان) و تعادادى
از تااجرانى شاامل بودناد کاه باا هنااد بريتاانوى تجاارت داشاتند .در گاروپ دوم يابااه
اصطالح حزب جنگ ،نخست سنت گرايان تحت رهبرى سردار نصراهلل خان ،قاضاى
القضات حاجى عبدالرزاق خان که توسط روحانيون و رهبران قبايلى حمايت ميشد،
و ثانياا تجاددطلبان تحاات رهبارى محماود طاارزى و اماان اهلل خاان شااامل بودناد .امااا
اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس روشن ميسازد که موقف نادرخان و برادرانش
کامال روشن نبود .آنها طرفدار منافع انگليس يعنى بيطرفى در جنگ بودند ،ولى با
تاارس از ينکااه بااه طرفاادارى از انگلاايس هااا مااتهم نشااوند ،موقااف شااانرا بااه گونااۀ
فورمولبندى نمودند که از تصاميم امير حبيب اهلل خان پيروى خواهند نماود .ساردار
نااادر خااان و اعضاااى ديگاار خااانواده مصاااحبان بعااداً نيزکوشاايدندتا از جنااگ هاااى
قبايل سرحد آزاد عليه انگليس ها جلوگيرى کنند 513 .

 .2پخش تبليغات زهاراگين ساردار هاشام خاان علياه غاازى اماان اهلل خاان درباين قبايال
مهمنااد :در يادداشاات محرمان اۀ ادارۀ اسااتخبارات ايالاات ساارحدى شاامال غربااى (١٥
فبرورى )١٩٢٣آمده است که "مکاتباتيکه بين نائب ساالر محماد هاشام خاان و ياک
ملک افغان مهمند ديده شده  ،ميرساند کاه قبايال سامت مشارقى در تابساتان ساال
 ١٩٢٢در نتيجۀ قصه هاى مبنى بر انحراف اميار ،وزرا و علمااى کابال از رعايات راه
صريح اسالم و پيگيرى نوآورى و پيشرفت هاى بى خدايان آشفته شاده اناد .محماد

 . 513اوستا اوليسن (  ،)١٩٩٥ص .١٠١
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هاشم خان در ماه سپتمبر به طرف معامله اش اطمينان داده و از او خواساته اسات تاا
در مورد عقيدۀ مذهبى و حمايت از تعليم

امير تبلي .کند514.

 .3نگرانى اعليحضرت امان اهلل خان در رابطه با تخرياب اوضااع توساط ساردار محماد
هاشاام خااان  :در يااک سااند ديگاار ادارۀ اسااتخبارات ايالاات ساارحدى شاامال غربااى ( ١٠
اپريل  ) ١٩٢۴گزارش داده شده است که "امير ظاهرا از اقدامات ماانع شاوندۀ حااکم
اعلى جالل آباد ،که تنها باعث تشديد مقاومت و رکود پاليسى هاى بدنام [منظاور
اصااالحات اجتماااعى] امياار شااده اساات ،نگااران ميباشااد .قصااد امياار بااراى برطرفااى
[حاکم اعلى] از جالل آباد آشکار باوده و اخيارا باه وى دو دساتور صاادر نماوده تاا در
مااورد شااينوارى هااا و ديگااران لحاانش را معتاادل تاار ساااخته و از روش آشااتى دادن
کاربگيرد .درايان ضامينه [حااکم اعلى]جرگاۀ نازياان را رهاا نماوده و در عوضاش در
رابطه با قتل دوسپاهى افغان چند تن از سنگو خيل را بازداشت نماوده اسات "...اماا
ماليمت وى [هاشم خان] در همين جا خاتمه ماى ياباد ،چاون معااون کميشانر پشااور
درين اواخر اطالعاتى را بدست آورده که وى در مالقات با يک جرگاۀ "کوډاخيال"
و "عيسى خيل" [اقوام جنگجوى که عليه انگليس هاا مباارزۀ مسالحانه ميکردناد]
از آتااش مزاجااى و باادرفتارى کااار گرفتااه و آنهااا را تهديااد نمااوده انااد کااه بااا اقاادامات
جزائى لشکر کشى مشترک افغان و انگليس مواجه خواهند شد .در عوض مهمندى
ها ازينکه به داؤود شاه پناه داده باشند ،انکار نموده اما به وضاحت اظهاار داشاتند
که اگر ايشان [داؤود شاه] را دستگير هم کنناد ،هيچوقات باه حااکم اعلاى نخواهناد
سپرد"515 .داؤود شاه و اردلى دوتن از شينوارى هاى سنگوخيل بودند که به تااريخ
 ۸اپريل  ١٩٢٣دو نفر از صاحب منصبان عسکرى ارتش بريتانيا به نام هااى "اور" و
"اندرساان" را کااه مااامور امنياات ساااختمان خااط رياال در درۀ خيباار بودنااد ،بااه قتاال
رساندند.
 .4تخريب رژيم امانى  :سردار محمد هاشم خان هنگامى که سافير برحاال افغانساتان در
مسااکو بااود ،بااا ديپلومااات هاااى انگليسااى و ساافير انگلسااتان در روساايه ارتباااط

 . 514يادداشت محرمانۀشماره هفت ( )٧ادارۀ استخبارات ايالت سرحدى شمال غرباى باراى هفتاۀ
که به تاريخ  ١٥فبرورى  ١٩٢٣ختم ميشود ،پراگراف شماره . ۸۴
 . 515يادداشت محرمانۀشماره چهاارده ( )١۴ادارۀ اساتخبارات ايالات سارحدى شامال غرباى باراى
هفتۀ که به تاريخ  ١٠اپريل  ١٩٢۴ختم ميشود ،پراگراف شماره .١٩۸
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محرمانه و راجع به نااآرامى هاا در افغانساتان صاحبت هاائى داشاته اسات 516.دريان
رابطه قسمت هاى از راپور مؤرا  ١٧ناومبر  ١٩٢٦نماينادگى انگلساتان در مساکو را
نقل ميکنيم « :محمد هاشم خان سفير افغانستان براى يکاى دو روزى برگشاته اسات
تااا ترتيبااات قباال از رفااتن دايمااى از مسااکو را بگياارد...رفتن محمدهاشاام از مسااکو
بسااايار تأساااف آور اسااات .او در مااادت دوساااالى کاااه در مساااکو باااود ،باااا نماينااادگى
[انگلستان] وضعيت بى نهايت دوستانه داشاته ،در ماواقعى شخصااً باه مان بسايار
کمک کرده است...بنظر ميرسد که اين دوبرادر [محمد هاشم خان و محمد نادرخاان]
از ماادت زيااادى بدينسااو در رابطااه بااا فرسااتادن جوانااان بااراى تحصاايل در خااارج ،بااا
[حکومت] کابل اختالف دارند...محمدهاشم خان در اشاره با نارضاايتى روزافازون
و عدم رضايت در افغانستان گفت که من فکر ميکنم بزودى انقالبى را خواهد داد...
او پيشنهاد سفارت ايران را پذيرفته است .او در آنجا دوستى بنام ميجر فريازر دارد
[اين شخص بعداً در عهد محمدنادرشاه بحيث سفير انگلستان در کابل تعين شاد].
در ارتباااط نزديااک بااا کشااور خااودش ،او خواهااد توانساات جريااان اوضاااع را از آنجااا
تعقيااب نمااوده و آماااده اساات در هاار مااوقعى معلومااات را بااه اختيااار آقاااى کاليااف
 Cliveقراردهااد .او در رابطااه بااا جانشااين خااود [مياارزا محمااد خااان ساافير جديااد
افغانستان در مسکو] هوشدار داد که نبايد راجع باه مطالاب محرماناه باا او صاحبت
کنم517».

اين چند نمونۀ عدم وفادارى و خيانت درباريان رژيم امانى کافيست تا به ضعف سياسى
رژيم پى برده و مشکالتى را که غازى امان اهلل خان در دوران حتاى قبال ازاغتشااش باا آن
مواجه بود ،درک نمود .در صفحات قبلى به دست داشتن مأمورين عاليرتباۀ ديگار هام در
توطئه هاى ضد رژيم اشاره شده است ،که تکرار آن الزم نيست .
خودفروشى محافل حاکم به ضعف و فروپاشى دساتگاه دولات کماک کارد .ساؤ اساتفاده
هاى کارمندان دولتى ،در پهلوى خيانت درباريان و دسايس اطرافيان سبب شد تا غاازى
امان اهلل خان بهترين دوستان و حاميانش را از دست داده و متنفذين قومى ايکه بين او و
قبايل شان حيثيت پل ارتباط را داشتند ،ناراض شوند.

 ،Stewart, Rhea Talley (2000) . 516ص .٣٠٦
 . 517اسناد محرماناۀ آرشايف انگلساتان ،مکتاوب شاماره  ،۸٣٣ماؤرا  ١٧ناومبر  ،١٩٢٦هوجسان
سفير انگلستان در مسکو به وزارت خارجه.L/P&S/10/1203 .
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اختالفات و گروه بندى هاى داخل دربار
اخااتالف نظاار در مااورد سياساات داخلااى و خااارجى دولاات و رقاباات هاااى منفااى گااروه هاااى
داخل دربار يکى از عواملى بود که رژيم امانى را از داخل ضعيف ميساخت  .يک نمونۀ
برازناادۀ چنااين اخااتالف بااين صاادراعظم و وزيرخارجااۀ رژياام امااانى را ميتااوان در نامااۀ
مشاهده کرد که سردار عبدالقدوس خان اعتمادالدوله به تاريخ  ٢٦سرطان  ١٢٩٩شمسى
(مطااابق  ١٧جاااوالى  ١٩٢٠م) از قناادهار باااه عنااوان شااامس المشااايخ مجاااددى و بااارادرش
نورالمشايخ درکاغذ رسمى صدارت فرساتاده و در آن از تشاويش هااى دروناى اش پارده
برداشته وحتى تهديددست کشيدن ازکار دولت را مطرح ميکند .او درنامه ارساالى اش
مينويسد که عاالج مشاروطيت اينسات کاه «از طارف شارع اناور ،مشاروطه طلباان را باياد
واجب القتل دانست ،و بعد از آن براى تعليماات علاوم جدياده دسات و آساتين بااال نماود.
خواسااتم کااه در قناادهار نيااز تعلاايم علااوم جديااد را جااارى نمااايم لاايکن بااه حکاام شاارع بايااد
ميکروب مشروطه از بين برده شود .از آنست کاه از علمااى اينجاا ساوالى نماوده و جاواب
گرفتم و به غرض استحضار شما فرستادم اگر الزم ميدانياد تقاديم حضاور نماوده دروازۀ
اين «فريب» را بند نمائيد518».

درمتن درخواست فتواى خود که سردار عبدالقدوس خان از علمان مذهبى قندهار نموده
به صراحت نگاشته که « ...چيزى را که در اسااس کاار خاود قباول کارده نميتاوانم ياک چياز
ميباشد ،و آن چيست؟ آن چيز مشروطه ميباشد ...لهذا ميخواهم که باه موافقات شاما ايان
اصول را از بين برداشته باقى را داخل نسخۀ اصالحات کار خود نمايم .
علماااي مااذهبى بااه جااواب اسااتفتاى مفصاال سااردار عبدالقاادوس خااان پاسااخ مثباات داده
سلطنت را تائيد کردند و «باقى اقساام هرچاه باشاد ،سياساى و ياا طبيعاى ،مشاروطى ياا
جمهورى  ،بلشويکى و يا منشويکى وغيره وغيره ...مردود العقل والشرع» دانستند519 .

مرحوم غبار ميگويدکه علماى مذهبى قندهار با اين جواب خود گرچاه رژيام مشاروطه را
طااارد کردناااد ،معهاااذا از دادن فتاااواى مبناااى بااار قلاااع و قماااع مشاااروطه خواهاااان چنانکاااه
صدراعظم (سردار عبدالقدوس خان) ميخواست سرباز زند520.

 . 518غبار ،مير غالم محمد ( ،)١٣٦٦ص  ۸٠٢مجددى ،فضل غنى ( ،)١٩٩٧ص .٢٢٣
 . 519غبار ،مير غالم محمد ( ،)١٣٦٦ص .۸٠۴
 . 520در قسمتى از جواب يازده صفحه يى علماى دينى قندهار آمده باود کاه " چاه از نگااه عقلاى و
چه قانونى فقط يک نوع حکومت که آنهم (خالفت و امامت)اسات ،ميتواناد باراى تعميال قاوانين
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شادروان غبار عالوه ميکند ناه اينکاه صادراعظم باا وزيار خارجاه و شاخص شااه اخاتالف
نظر اساسى داشت ،بلکه در حکومت مرکزى و واليات کشور يک قسمت عمدۀ مأمورين
دولت با طرح هاى جديد دولت مخالف و يک قسمت ديگر به دشمن حکومت تبديل شاده
ميرفتند ،اين اوضاع به تدريج زمينۀ يک اختالل خطرناک را تهيه مينماود ،و کساانيکه
روى يک نقشۀ معين و مرموزى حرکت ميکردند با انواع مختلف از کارشکنى و سابوتاژ
دري .نمى نمودند مثالً هنگاميکه دولت باراى تنظايم عصارى اردو متوجاه و افساران کاار
آگاه خارجى چون ضيا بيگ و همکارانش را اساتخدام نماود ،اينهاا ياک جزوتاام اردو را
در مهتاااب قلعااه بدساات گرفتااه و بااا نظاام نااوين و تعلاايم و تربيااه و تغذيااۀ عسااکر و افساار
بشکل يک قطعۀ عصرى درآورناد .ايان قطعاه کاه نموناۀ کااملى باراى تنظايم تماام اردوى
کشااور بااود «قطعااۀ نمونااه» خوانااده مااى شااد ،در حاليکااه از طاارف افسااران مخااالف قطعااۀ
ديگاارى بنااام «نمونااه شااکن» تشااکيل شااد ،و بالخااره قطعااۀ نمونااه از بااين رفاات ،و اردو بااه
حالت ابتر قديم باقى ماند.
در راپور ماه اگست  ١٩٢٠استخبارات انگليس از ساختن يک گاروپ توساط ساپه سااالر
محمادنادرخان و مخالفات آن باا محماودطرزى هام گازارش داده شاده اسات .دريان گاازارش
آمااده اساات کااه در گروپااى کااه نادرخااان در مخالفاات شااديد بااا محمااودطرزى تشااکيل داده
است ،غالم حيدرخان وزيرتجارت ،کرنيل پيرمحمدخان ونارنجن داس شاامل ميباشاند.
گزارش عاالوه ميکناد کاه شاموليت نارنجن داس توانمنادى ايان گاروپ را نشاان ميدهاد،
زيرا او نميتواند از يک گروپ ضعيف و بازنده پشتيبانى کند521.

دريک گزارش ديگر قبلاى هماين ادارۀ اساتخبارات انگلايس هاا گفتاه شاده باود کاه نفاوذ
نادر خان بر امان اهلل خان رو به ازدياد بوده و گروپ مخالف محماودطرزى آرزومناد اسات

آسمانى و پياده کردن نظام سياسى مقدر از جانب پروردگار وجاود داشاته باشاد .و هرچاه ازخاوبى
ويا بدى که بر نوع بشر تأثيرى واردميکند ،بوسيله همين نوع حکومت تعيين خواهد شاد .و آنچاه
که خارج اين حدود باقى بماند ،چه سياسى باشد ويا طبيعى ،مشروطه وياا جمهاورى ،بلشاويکى
و يا منشويکى کاه بنااى آنهاا بار داورى الهاى اساتوار نباشاد و ياا عادالت جهاانى را باراى بهباودى
روحى و جسمى ا نسانها در اين جهان و دنياى ما بعد در نظر نگيرد ،و بنام درسات کاارى ،فسااد و
در لباس مدنيت نفرت و وحشت را تشويق نمايد ،مطابق به صالحيت شارعى علماا و داليال سااده
ديگر مردود اعالن مى شود.
 . 521اسناد آرشيف هند بريتانوى ،يادداشت شماره  ٣٥دفتار اساتخبارات ايالات سارحدى شامال
مغربى براى هفتۀ بيست وششم اگست .١٩٢٠
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در رابطه با نتايج کنفرانس ميسورى چانس وارد کردن صدمه بار محماودطرزى را بدسات
آورد .اما گفته ميشود باوجوديکه محمود طرزى در بارۀ حل مساايل از طارف اميار داراى
اختيارات مطلق ميباشاد ،او تماام ساؤالها را باراى تصاميم گيارى باه اماان اهلل خاان راجاع
ميکنادتا در صااورت امکاان دادن کاادام مراعاات بااه انگلايس هااا از گفتاار مخااالفين خااود
جلوگيرى کرده باشد522.

در اسناد ديگر آرشيف هندبريتانوى نياز باه گاروه ساپه سااالر محمادنادرخان اشااره شاده
است .دريکى ازين مکاتيب چلمسفورد راجع به وضعيت افغانستان بتاريخ  ٢٥ماى ١٩٢٠
بااه پادشاااه انگلسااتان مسااتقيماً راپااور ميدهااد کااه «باادون شااک درافغانسااتان دوگااروپ
موجااود انااد -يکااى ازياان گااروپ هااا را نااادر خااان سااپه ساااالر اردوى افغانسااتان رهباارى
ميکند ،و خوش است مناسبات خراب افغانستان با ما ادامه داشته باشد523».

عاااالوه بااار مثاااال هااااى کاااه در صااافحات قبلاااى نياااز ذکااار شاااده اناااد ،اختالفاااات ساااردار
محمدنادرخان باا محمادولى خاان دروازى ،خاانوادۀ چرخاى ،و اختالفاات کفيال وزارت
حربيااه بااا وزياار داخلااه وغيااره قاباال يااادآورى انااد ،کااه بااراى جلااوگيرى از طوالاات کااالم از
تفصيل آن ميگذريم .
اشتباهات غازى امان الله خان
هيت جاى شکى نيست که غازى امان اهلل خان هم يک انسان و جوان بوده ،عاارى از عياب
و اشتباه نبود .او بيصبرانه در راه رسيدن هرچه زودتار باه اهاداف عاالى و انساانى اش کاه
آرامى و آسايش ملت و پيشرفت و ترقى کشورش بود ،ميکوشيد ،و در بعضى ماوارد باه
اصالحات فرعاى و غيار اساساى نياز دسات زد .اماا اينکاه انتقااد کننادگان بعاد از ساقوط
رژياام او ،و آنهاام باادون تجزيااه و تحلياال پروگاارام هاااى اصااالحى ،دساات بااه حمااالت و
انتقادات شخصى ميزنند ،دور از واقعيت و بى انصافى ميباشد .

عوامل خارجى سقوط رژيم امانى
درينجا صحبت از عوامل خارجى و تحريکات اجانب را براى جلاوگيرى از طوالات کاالم،
به مداخالت و توطئه هاى انگليس خالصه ميکنيم  .راجع به نقش و تاثيرات پاليساى هاا
 . 522اساااناد آرشااايف هناااد بريتاااانوى ،يادداشااات محرماناااۀ شاااماره  ٢٥ادارۀ اساااتخبارات ايالااات
سرحدى شمال غربى براى هفتۀ که به تاريخ  ١٧جون  ١٩٢۴ختم ميشود ،پراگراف شماره .٧٠۸
 . 523اوراق محرمانه از آرشيف هاى شاهى بريتانيا  ،به اهتمام پى اين چوپره ،ص .٢٠٠
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و اقاادامات نياارو هاااى خااارجى ديگاار مثاال کشااور هاااى اتحاااد جماااهير شااوروى ،آلمااان،
ترکيه و ايران در قسمت هاى ديگر اشاراتى صورت گرفته است.
استعمار انگليس نميخواست يک افغانستان قوى و پيشرفته در پهلاوى هناد بريتاانوى
زنااگ خطاارى در گااوش شااان باشااد .چااون پيشاارفت و ترقااى افغانسااتان بااراى کشااور هاااى
آسيائى يک نمونه شاده ميتوانسات ،لاذا انگلايس هاا آنارا باراى سالطۀ خاود در هناد ياک
تهديد بزرگ ميشمردند.
ليون پوالدا نويساندۀ کتااب اصاالحات و اغتشاشاات در افغانساتان معتقاد اسات کاه از
نظاار انگلاايس هااا فعالياات هاااى امااان اهلل خااان خطاارات سااه گانااه را متوجااه هنااد بريتااانوى
ميساااخت .امااان اهلل خااان عقيااده داشاات کااه افغانسااتان بحيااث يااک دولاات مسااتقل حااق
تأسايس روابااط دوسااتانه را باا اتحاااد جماااهير شاوروى دارد .همچنااين از وجايااب پادشاااه
يک دولت مستقل مسلمان اسات کاه از بارادران مسالمان خاود کاه در هناد اساير هساتند،
پشتيبانى نمايد .بالخره تأسيس رواباط باا اقاوام ماأوراى خاط ديورناد کاه باا افغانساتان
ارتباااط نااژادى ،مااذهبى و تاااريخى دارنااد ،و بريتانيااا در معاهاادۀ  ١٩٢١اياان حقيقاات را
اعتراف و از حقوق طبيعى افغانستان شناخته است ،مجاز ميداند.
نظريات غازى امان الله خان راجع به دست داشتن انگليس ها
يکى از اسنادى که در رابطه با نقش انگلايس هاا در ساقوط رژيام اماانى روشانى بيشاتر و
بهتر انداختاه ميتواناد ،نظرياات تحريارى خاود غاازى اماان اهلل باوده ميتواناد .دريان کاه
غاازى اماان اهلل خاان بعاد از تارک وطان در فکار نوشاتن و نشار خااطرات خاود باوده اساات،
شااکى وجااود ناادارد .محتاارم سااردار کبيااراهلل "سااراج" باارادرزادۀ شاااه امااان اهلل خااان درياان
رابطااه ميگويااد کااه ضاامن دياادارش در سااالهاى  ١٩٥٢تااا  ١٩٥۴از اعليحضاارت پرساايده
اساات کااه «شااما چاارا خاااطرات خااود را بعااد از سااقوط دولاات تااان ننوشااتيد کااه درج تاااريخ
افغانستان شود؟» بروايت آقاى سراج اعليحضارت در جاواب گفتناد کاه «مان يادداشات
ها و خاطرات خود را نوشته و به نوتر (منشى) خويش سپرده ام تا صد سال بعد ازين زمان
آنرا بنشر بسپارد .زيرا اگر حاال بنشار ميرسايد ،باراى فااميلم مشاکل تماام ميشاد و آن باه

358

بازرگنى دوزۀ اامىن و وتطئه اهى انگليس

خاطريکه شخصيت هاى خاين به من و وطن حااال هام حياات دارناد و در کرساى هاا و مقاام
هاى بزرگ دولتى و حکومتى کشور قرار دارند524».

دانشاامند محتاارم افغااان ،داکتاار عناياات اهلل شااهرانى ،در کتاااب "شاااه ولااى خااان دروازى
وکيل السلطنت اعليحضرت امير امان اهلل خان غازى" نيز سندى را بنشر سپرده است که
نشاندهندۀ تصميم غازى امان اهلل خان مبنى بر نوشتن تاريخ حياتش ميباشد .ايان ساند
نامۀ شاه امان اهلل خان به محماد اماين خاان ،خاواهرزادۀ مرحاوم محمادولى خاان دروازى،
وزيرمختار افغانى برلين ميباشد که بتاريخ سوم مااه جناورى  ١٩٣٠از روم فرساتاده شاده
است .

 .37نامۀ شاه امان اهلل خان غازى به محمد امين
جان خواهرزادۀ مرحوم محمد ولى خان دروازى

 . 524اين گفته را که در صفحات مختلاف انترنات نياز بنشار رسايده اسات ،محتارم ساردار کبياراهلل
خان سراج دو سال قبل طى صحبتى در منزل شان در کليفورنياى جنوبى به اين نگارنده نيز تکارار
کرده است .از اسنادى که در قسمت هاى مختلاف هماين کتااب ارائاه شاده اسات ،بنظار ميرساد کاه
غازى امان اهلل خان با در نظرداشت اختناق حاکم در افغانستان نميتوانسات باا نشار ايان خااطرات
زندگى همکاران و هواداران خود وخانواده هايشانرا در داخل و خارج از افغانستان به خطر مواجه
سازد.
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درين نامه ذکر شده است که «از عکسهاى يا از البمهاى که سال گذشته سفر اروپا با خود
ساخته اگر پيداکرده بتوانى بمن بفرسات کاه در تااريخ حياات خاود بسايار ضارورت دارم.
اگار در ساافارت نباشااد ،از يااک جرمنااى کااه در کارخانااۀ ساامنت سااازى کاباال کااار ميکاارد،
دستياب کرده خواهى توانست525 ».

شاااهدخت هنديااه ،دختاار غااازى امااان اهلل خااان ،کااه در سااال  ٢٠١١بااراى شاارکت در محفاال
تجليال از ناودودومين سااالروز اساترداد اسااتقالل افغانساتان باه شاامال کليفورنياا آمااده
بود ،گفت که « راجع باه ايان خااطرات شانيده  ،اماا تاا حاال باه پيادا کاردن آن مؤفاق نشاده
است».
چون متاسفانه تا حال دسترسى به خاطرات خود غازى امان اهلل خاان (اگار براساتى وجاود
داشاته باشاد) ممکان نيساات ،باه روايات ساتارک  ،ساافيروقت روسايه در کابال ،مراجعااه
ميکنيم .
استارک ،سفير روسيه در کابل ،به تاريخ  ٢٥نومبر  ١٩٢۸خواستار بارياابى گردياده و از
شاه امان اهلل خواست او را از اوضاع مطلع سازد .شاه بى مقدمه چينى به شکل بس قاطعاناه

اعالم داشت که قيام از سوى انگليس ها برانگيخته شده و متوجه شاخص او ميباشاد» .اساتارک
نوشته است «آنچه مربوط به مسألۀ عوامل شورش ميگاردد ،پادشااه تأکياد کارد بغيار از
عوامل اصلى ناخوشنودى از خود اصاالحات و بهاره گيارى ماهراناه ازيان ناخوشانودى از
سوى انگليس ها – درين جا نقش نه کمتارى را همچناان تحرياف اصاالحات در محاالت و
اشکال ناشايستۀ اجراى آن بازى نموده است526».

نمونه هاى از شواهد و اسناد موجود دسيسه هاى انگليس
أ.

توطئۀ تعويض اعليحضرت امان الله خان توسط انگليس ها

اسناد ادارۀ استخبارات هند بريتانوى نشان دهنده آنست که انگليس ها بعاد از شکسات
اغتشاش خوست در فکر کودتاه و تعويض غازى امان اهلل خاان توساط يکاى از اشاخاص
مورد نظر شاان بودناد .يکاى ازيان اساناد تلگارام شاماره  ،۸١ماؤرا  ٢جاون  ١٩٢٧از کابال
 . 525شهرانى ،عنايت اهلل ( ،)٢٠٠٧/١٣۸٥ص .۴٦٢
 . 526اساااناد سياسااات خاااارجى شاااوروى ،جلاااد  ،١٢صااافحات ( ٥٦۴-٥٦٣بحوالاااۀ ولودارساااکى،
ميخاييل  -ترجمۀ عزيز آريانفر( ،)٢٠٠١ص .)١٩٥
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است که در رابطه باعواقب چنين پيش آمد ،شانس نادر خان و موقف مادر پر نفوذ غازى
امان اهلل خان ابراز نظر ميکند  .گولد شارژدافير انگليس از کابل درين تلگارام مينويساد
که "اول ) من هيت دليلى ندارم تصور کانم تاا علياا حضارت [ ماادر غاازى اماان اهلل خاان]
عليه فرزندمقربش (؟ چه در مخالفت يا توطئه به مقابلش) سهم بگيرد ،مگر اينکاه اميار
راهى را انتخااب کناد کاه باه نظار وى [ماادرش ] (مهلاک؟) ثابات شاود و باا تماام نفاوذش
نتواند وى را از آن منحرف سازد .اگر امان اهلل قربانى يک کودتا شود ،وى شاايد نسابت
بااه عناياات اهلل خااان و يااا فاارد ديگاارى از خااانوادۀ پاينااده خااان ،باارادر زاده و دامااادش علااى
احماد را تاارجيح دهااد .دوم ) قارار معلومااات ماان ،رواباط علااى احمااد باا خااانوادۀ ساالطان
محمد خيل (…) نيست و وى هم به ائتالف با اين خانواده مايل نخواهد شد ،مگر انکاه
يک تهديد پايدار به مقامش باشند527".

ب .توطئۀ پنياله و تالش بر انداختن فرقۀ "استقالل و تجدد"
پنياله ) (Panialaاسم محليست در مجاورت پهااړ پاور در ديارۀ اسامعيل خاان و طرحاى
که براى برانداختن رژيم امانى درين منطقه پيشنهاد شده بود ،در اسناد محرمانۀ موجود
در آشيف هند بريتانوى اين طرح تالش بر انداختن فرقۀ "استقالل و تجدد" بنام «توطئۀ
پنيالااه» ذکاار شااده اساات .درياان طاارح کااه در آن روحااانيون پرنفااوذ ،ساارداران و مااأمورين
عاليرتبۀ دولتى سهيم بودند ،کمک قبايل ،همکارى چند نفار از صااحب منصابان ارشاد
اردو و چند تن از واليان وابسته به گروپ توطئه گران نياز در نظار گرفتاه شاده باود .هادف
اين طرح کودتاى بود که در جريان سفر غاازى اماان اهلل خاان باه اروپاا در نظار گرفتاه شاده
بود .دريان کودتاا باياد محماد ولاى خاان وکيال سالطنت و اعضااى فرقاۀ جدياد التأسايس
"استقالل و تجدد" دستگير و اقتدار بدست طرفداران سپه ساالر محمادنادرخان کاه در
فرانسه بسر ميبرد ،انتقال ميکرد.
اهميت توطئۀ پنياله به حدى بود که "بى ،جاى ،گولاډ" شاارژدافير انگلايس در کابال ،باا
نزديک شدن تاريخ آغاز عمليات که  ۸مارچ  ١٩٢۸تعاين شاده باود ،در تلگارام ماؤرا ٢۸
فباارورى خااود از حکوماات هنااد بريتااانوى خااواهش کاارد کااه نظاار بااه اهمياات موضااوع تمااام
جريانات مربوط به اين توطئه به اطالع لندن رسانيده شود.

 . 527اسااناد آرشاايف مربااوط بااه هناادبريتانوى در لناادن ،تلگاارام شااماره  ،۸١مااؤرا  ٢جااون ١٩٢٧
شارژدافير سفارت انگلستان از کابل.
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در راپاور اسااتخبارات بلوچساتان از قااول حااجى دوساات محمااد گفتاه شااده اسات کااه اياان
توطئۀ مال ها توسط فضل عمار ،حضارت صااحب شاوربازار کابال ،ساازمان يافتاه اسات.
ادعا ميشود که وى در جملاۀ اشاخاص عمادۀ ديگار باا عبادالعزيز خاان وزيار حربياه ،شاير
احمدخان رئيس شورا که فعالً شاه امان اهلل را همراهى ميکند ،محمد عثمان خاان ساابق
والى قندهار و يکى از حاميان اياوب خاان در دوران زنادگى اش  ،در مکاتباه باوده اسات .
درصاافحات  ٣-٢گفتااه ميشااود کااه هاادف ،برانااداختن فرقااۀ "جديااد" [فرقااۀ اسااتقالل و
تجددکااه رئاايس عمااومى و بااانى آن اعليحضاارت غااازى امااان اهلل خااان بااود] اساات  .لساات
افغان هاى برجساتۀ منساوب باه ايان توطئاه (صافحۀ  )١٥کاه قارار باود قبال از هشاتم ()۸
مارچ آغاز شود شامل شاه محمود ،نائب الحکومۀ جالل آباد ،برادر نادر خان نيز بود.
در تحليلى که انگليس ها از اوضاع افغانساتان داشاتندبهترين وقات باراى کودتاا دوران
سفر غازى امان اهلل خان به اروپا بود .آغااز ايان سافر در زمساتان و در آن ساال مصاادف باا
ماه رمضاان باود .وساايل ارتبااط جمعاى در افغانساتان انکشااف نکارده باود و تنهاا ياک
اقليت بسيار کوچک مردم توانمنادى و عالقاه باه خوانادن روزناماه هاا را داشاتند ،وايان
زمينۀ خوبى را براى پخش شاايعات مسااعد ميسااخت .از طارف ديگار اينکاه چاه کساانى
شاه را دريان سافر همراهاى ميکنناد ،نياز اهميات زياادى داشات  :چاه کساانى از مقاربين و
اشخاص قابل اعتماد درين سفر از کشور براى مدتى دور ميرفتند؟ آيا کساانى کاه دريان
سفر وى را همراهى نميکردند ،از عهادۀ پيشابرد مسائوليت هااى اماور کشاور در غيااب
شاه و حفک سلطۀ او بخوبى برآمده ميتوانستند؟ در لست همراهان شااه چاه کساانى فقاط
براى اينکه از خطر توطئه هاى شان در غيابت شاه پيشاگيرى شاده باشاد ،شاامل بودناد؟
در پااالن انگلاايس هااا ،بااراى خلااق کااردن مشااکالت بااه رژياام امااانى ،امکانااات اسااتفادۀ
انفرادى يا جمعى از چند جهت مطالعه شده بود .اين جهات عبارت بودند از قيام قبايال،
خانوادۀ شاه آغاسى ،خانوادۀ مصاحبان ،و حتى يک جنبش ديموکراتيک.528
در دوران ساافر غااازى امااان اهلل خااان سااپه ساااالر محمااد نااادر خااان و باارادرانش دوبااار بااه
مالقات غازى امان اهلل خان رفتند .و در جالل آباد و نقاط ديگار افغانساتان هام شاايعاتى
پخش شد که گويا سپه ساالر محمد نادرخان با غازى امان اهلل خان آشتى نموده و بازودى
به افغانستان برميگردد.

 . 528شايد اينجا منظور حزب نقابدار باشد.
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امااا توطئااۀ کودتااا باوصااف تمااام رازدارى هااا و کوشااش هاااى سااتر و اخفاااى آن توسااط
حکومت افغانستان به موقع کشف شد .دست شاه محمود خاان بصاورت عامالناه از کاار
گرفته شده و به کابل اعزام گرديد ،و تعدادى از اعضااى شابکه از کاار برکناار و تعادادى
هم تحت مراقبت قرار گرفتند  .اينکه باکشف اين توطئه بنابه هدايت غازى اماان اهلل خاان
تا برگشتش هيت کسى زندانى و يا کشته نشد ،مأمورين انگليسى غافل گير شدند .آنها
از نداشتن معلومات کافى در بارۀ کشف کودتا به تشاويش بودناد .شاارژ دافيار انگلايس
مقيم کابل طى تلگرام پنجم مارچ  ١٩٢۸به وزارت خارجۀ خود نوشت که از يکطارف آوازه
هاى آشتى محمد نادر خان با شاه و بازگشتش به افغانستان ،حتى قبل از بازگشت شااه،
و از طاارف ديگاار موقااوفى شاااه محمااود خااان باارادرش از نائااب الحکااومگى جااالل آباااد و
بيکارى اش باعث نگرانى شديد شده است  .لطفاً راجاع باه نادرخاان هار معلومااتى را کاه
داريد بما لطف کنيد .دفتر خارجه از لندن به سفارت خاود در کابال نوشات کاه «معلوماات
محرمانۀ رسيده به ما نشان ميدهد که نادرخان باا دوبارادرش اماان اهلل را در روم مالقاات
کرد .پذيرائى سرد سبب انزجار آنها شده ،لذا با عجله به جنوب فرانسه برگشته و تاا حاال
در آنجا ميباشند529».

ج .موجوديت کرنيل الرنس در سرحدات افغانستان
عااادۀ زياااادى از محققاااين خاااارجى و داخلاااى نقاااش جاساااوس مشاااهور انگلااايس ،الرناااس
 ،Colonel T. E. Lawrenceمعروف به الرنس عربى را در توطئاه هااى انگلايس باراى
سقوط رژيم امانى ذکر کارده اناد .جريادۀ ساندى ايکساپرس لنادن (London Sunday
) Expressبتاريخ  ١٣ساپتمبر  ١٩٢۸اطاالع داد کاه الرناس در ياک مأموريات مخفاى در
سرحدات افغانستان ميباشاد .جريادۀ اماان افغاان نياز در شامارۀ  ١٢دسامبر  ١٩٢۸تبصاره
نموده نوشت که شخصى که عرب هاى سياه بخت را عليه ترک ها تحريک کارد ،در صادد
ايجااد فسااد در افغانساتان ميباشاد .روزناماۀ ديلاى نياوز لنادن (The London Daily
) Newsنيز بتاريخ  ٥دسمبر  ١٩٢۸گزارش داد کاه الرناس در هناد مشاغول آماوزش لساان
پشااتو بااوده و ميخواهااد بااه افغانسااتان باارود .مطبوعااات بااين المللااى نيااز معتقااد بااود کااه
الرنس در سرحدات افغانستان مصروف توطئۀ برانداختن رژيم امانى ميباشد.
روز نامه زميندار الهاور نياز مطالاب کوتااهى روى هماين موضاوع از لنادن ويکلاى (هفتاه
نامۀ لنادن) نقال نماوده نوشات کاه «برناماه اصاالحاتى شااه بعاد ازماراجعتش از اروپاا از

 . 529اسناد محرمانۀ آرشيف انگلستان ،تلگرام شماره  ١٢دفتر خارجۀ انگلستان به سفارت کابل .
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نگاااه عالقمناادى سياساى روساايۀ بلشااويکى در شاامال بااه ساارزمينهاى هنااد بريتااانوى در
جنوب از اهميت بخصوصى بر خور دار ميباشد .بنابران کرنيل الرنس به آشاوبى کاه خاود
در افغانستان بذر نموده در همانجا رسيدگى خواهد کرد»530.

روز نامه بمئبى کرونيکل ( وقايع بمبئى) ضمن گزارشى از سرگذشات الرناس ادعاا کارد
که مشکالت افغانستان توسط دشمنان دولت و از طريق عده اى از گماشاتگان خاارجى،
که ميخواساتند ايان کشاور را از اساتقالل محاروم ساازند ،ايجااد شاده اسات .روز ناماه
مذکور نظريات مسکو را در مورد حوادث افغانستان چنين نقل کرد " :يک تعداد رساله
هاى چاپى با اعالميه هاى شورش عليه شاه که حاوى عکس هاى ملکه ثرياا باود ،در باين
مااردم قباياال توزياااع شااده اساات .شورشااايان بااا آخاارين ساااالح و مهمااات جنگااى سااااخت
انگلستان مجهز مى باشاند"531.

قبال از ايان هام درنهام دسامبر  ١٩٢۸خبررساانى رويتار

شموليت الرنس را در شورش شينوار تأييد کرده بود .روز نامه همدرد افغان خبار داد کاه
کرنيل الرنس با اساتفاده از لقاب پيار کارم شااه و در بحبوحاه شاورش باه افغانساتان داخال
شد532.

روز نامۀ مذکور مکاتيبى را که عنوانى يک مالى معروف نوشاته شاده باود باه

چاپ رسانيد و روش روحانيون را بمقابل امان اهلل خان مورد انتقاد قرار داد.
به گفتۀ سنزل نوياد اينکاه شاورش در مجااورت خاط مارزى ديورناد آغااز يافتاه باود ،ايان
گمان را که کرنيل الرنس و انگليسها در شورش شاينوار دسات داشاتند ،تقويات ميکارد.
شايعاتى هم در جريان بود که جاسوسان انگليس در بين بعضى از گروه هاى مذهبى نفوذ
کرده اند .يکى از اين شايعات حاکى بود "که اغتشاش توسط حضارت شاوربازار رهبارى
ميشااود  .حرکاات فااوق العاااده حضاارت شااور بااازار (محمااد صااادق مجااددى) کااه از هيئاات
نمايندگى انگليس و شاخص همفرياز جهات متارکاۀ جناگ و خاارج نماودن افاراد خاانواده
سلطنت و خارجيان ،کمک خواسته بود ،باعث شد که مطبوعات هناد ،اروپاا و شاوروى
در بارۀ نقش همفريز درحوادثى که منجار باه ساقوط اماان اهلل خاان گردياده باود ،ساواالتى
مطرح نمايند533.

Zamindar, Dec. 15, 1928, NWFIB, P992, No. 1, January 5, 1929. 530
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 . 532همدرد افغان ۸ ،اپريل .١٩٢٩
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الرناس از ساال  ١٩٢٧تاا  ١٩٢۸هجاده ( )١۸ماااه را در هناد بريتاانوى ساپرى نماود .او بااراى
مدتى هم در ميرانشاه  ،متصل سرحد پکتيا ،تحت نام مساتعار "شااو" متخصاص اماور
هوائى و هدايت طيارات بسر ميبرد ،تا اينکه جريدۀ سندى ايکساپرس لنادن کاه مرباوط
به حزب مخالف حکومت محافظه کاران بود ،به خط درشت تحت عنوان «کرنيل ټاى  .اى .
الرنس مسؤل شورش قبايلى هاى افغانستان عليه شاه امان اهلل اسات» خبار موجوديات او
را در سرحدات افغانستان بنشر ساپرد .انعکااس وسايع ايان خبار در مطبوعاات و حلقاات
سياسى انگلستان و اروپا موجب سراسيمگى دواير سياساى لنادن و هناد شاد ،تاا اينکاه
فرانسيس همفريز ،سفير انگليس در کابل ،ديوانه وار از حکومتش تقاضا نماود او را از
منطقه اخراج کنند.
به اساس اطالعاتى که در دسترس احازاب مخاالف انگلساتان قارار داشات و از آن بحياث
وساايلۀ تاخاات و حملااه باار سياساات حکوماات محافظااه کااار در پارلمااان اسااتفاده نمودنااد،
حکومت انگلستان نميتوانست از موجوديت الرنس در سرحدات افغانستان منکر شود،
اما از دست داشتن آن در رويداد هاى افغانستان منکر شاد .آساتن چمبارلين وزيار خارجاۀ
انگلستان بتاريخ  ٢٢جنورى  ١٩٢٩به جاواب ساؤال نماينادۀ حازب ليبارال اعاالم نماود کاه
«اگرچه الرنس در ميدان هوائى ميرانشاه بحياث ياک کاارگر عاادى طيااره کاارميکرد ،و
هيت ربطى بارويداد هاى افغانستان نداشت ،ليکن چون موجوديت او در نزديکى سرحد
افغانستان موجب ناراحتى وزيرمختار ما را در کابل فراهم مينمود ،از آنجا تبديل شد».
در اسناد آرشيف انگلستان سندى که دست داشتن الرناس را در توطئاۀ ضاد رژيام اماانى
ثابت سازد ،مثال اساناد مساتقيم ديگار دخالات انگلايس ،دياده نشاده اسات  ،اماا اساناد
متعددى موجود اند که دروغ و کتماان ادعاا هااى انگلايس را ثابات ميساازد .ماثالً سافير
انگلستان در کابل بعد از نشر مضمون طويل جريدۀ امان افغان در بارۀ موجوديت کرنيل
الرنس در کوه هاى افغانستان نوشت که نشر اين مضمون دلچسپى و شک هاى زيادى را
در بااين حلقااات ديپلوماتيااک ايجاااد کاارده اساات .ماان ميخااواهم از طريااق تلگاارام از محاال
الرنس مطلع شده و اجازه داشته باشم در اعالميه يى بصاورت مطلاق از موجوديات او در
نزديکى هاى سرحد افغانستان و ديادار او از افغانساتان انکاار کانم  534 .سافير انگلايس
يک روز بعد جواب تلگرام خود را از لندن دريافت کرد .درين تلگرام نوشته شده است که
«الرنس فعاالً از ميرانشااه تباديل شاده و در واحادش در پشااور ميباشاد .شاما ميتوانياد
بصااورت مطلااق از بازديااد او از افغانسااتان منکاار شااويد .در رابطااه بااا تلگاارام شااماره ٢٠٦
 . 534اسناد محرمانۀ آرشيف انگلستان ،تلگرام شماره  ٢١١مؤرا  ١٣دسمبر  ١٩٢۸سفارت کابل .
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شما ،حکومت هنداطمينان دارد که در رابطه با نشر مضمون امان افغان که در آن از دست
داشااتن بريتانيااا در اغتشاااش ذکاار شااده بااود ،شااديداً احتجاااج خواهيااد کاارد .بعضااى
اشاااراتى در مطبوعااات هنااد ،عماادتاً نشاارات جسااور نيااز صااورت گرفتااه اساات  ،کااه مااا
امکانات تعقيب فورى قانونى آنرا مطالعه ميکنيم 535».سفير انگلستان در تلگرامى کاه
بااه آن اشاااره شااده اساات ،از قااول ساافير ايتاليااا در کاباال نوشااته بااود کااه «سااتارک ،ساافير
روساايه ،باارايش گفتااه اساات کااه در بااارۀ دخالاات حکوماات هنااد در توطئااه هااا و تشااويق
شينوارى ها به اغتشاش اسناد و شواهد مثبتاى را در بدسات آورده اسات  ».همفرياز ادعاا
کرده بود که «چون مدير مسئول جريدۀ امان افغان از سفارت روسيه معاش ميگيرد ،لاذا
در شمارۀ  ۸دسمبر خود چنين افترا را با وضاحت نشر نموده است536».

در يااک سااند ديگاار ميخااوانيم کااه ساافير انگلاايس در کاباال بتاااريخ  ۸جنااورى  ١٩٢٩از
حکوماات هنااد بريتااانوى خواسااته اساات تاااريخ حرکاات الرنااس از پشاااور بطاارف لناادن را
بداند537.

در جوابى که سفير انگليس گرفت در يک سطر به اختصار نوشته شده باود کاه

«الرنس بتاريخ  ۸جنورى ميرانشاه را ترک گفته است538».حاالنکه قبالً ديديم که بتااريخ
 ١۴دسامبر ،يعناى ساه هفتاه قبال ،وزارت خارجاۀ باه هماين سافيرش اطميناان داده باود کاه
الرنس از ميرانشا به پشاور تبديل شده و در آنجا ميباشد.
قابال يادآوريسات کاه حتاى نباودن سااندهم ،نميتواناد دليال نباودن حقيقات ياک موضااوع
باشد .اوالً تمام اسناد محرمانۀ آرشيف انگليس بدسترس محققاين قارارداده نشاده اناد.
دراسناد موجود حتى نام هاى افراد و خانواده هاى متعددى حذف شده اند ،زيارا افشااى
آن يا منافع مشترک شانرا با خطر مواجه ساخته ،يا خطر رسوائى سياسى را به بار آورده
و يا هم مانع استفادۀ آينده از آنها ميشود .ثانياً ً در آرشيف مذکور اسناد متعددى وجود
دارد که نشاان دهنادۀ تاالش هااى جعال ساازى در اساناد و جلاوگيرى از افشااى حقاايق را
نشان ميدهد.
درياان جااا خااالى از دلچسااپى نخواهااد بااود تااا يااک مثااالى از تااالش هاااى وساايع دسااتگاه
استخبارات و امنيت انگليس را بعد از نشر دو مقاله از شخصى به نام داکتار فرانسايس
 . 535همانجا ،تلگرام شماره  -۴٥۸ک ،مؤرا  ١۴دسمبر  ١٩٢۸وزارت خارجه .
 . 536همانجا ،تلگرام شماره  ٢٠٦مؤرا  ١١دسمبر  ١٩٢۸سفارت انگلستان در کابل .
 537همانجا ،تلگرام شماره  -١۴ايف ،مؤرا  ۸جنورى  ١٠٢٩سفارت انگليس در کابل.
 538همانجا ،تلگرام شماره  – ٣٠اين ،مؤرا  ٩جنورى کمشنر عالى ايالت سرحدى شمال غربى .
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هيفالک ) (Doctor Francis Havelockدر نشريۀ ايمپاير نياوز )(Empire News
ذکر کنيم .
داکتر فرانسيس هيفالک در مصاحبۀ کاه بتااريخ  ١٦دسامبر  ١٩٢۸در ايمپااير نياوز بنشار
رساااايداز تجمااااع قااااواى نظااااامى در ساااارحدات افغانسااااتان و ساااافر جاسااااوس معااااروف
 Trebitsch Lincolnخبر ميداد ،کسى که ادعاا ميشدهميشاه تفناگ هااى انگلايس باه
تعقياابش مااى آمدنااد .قساامت دوم مصاااحبه کااه بااه تاااريخ  ٦جنااورى  ١٩٢٩بنشاار رساايد،
«حرکات مخفيانۀ کرنيل الرنس در شرق و يک اخطار» عنوان داشت .هيفالک يک داکتر
و مبل .مذهبى يى خوانده شده بود که به تازه گى از افغانستان برگشته است .
انگليس ها از نشر اين مصاحبه ها به هراس افتاده کوشيدند داکتر موصوف را شناسائى
نمااوده و صاادايش را خفااه کننااد .اسااتخبارات انگلاايس بااراى شناسااائى مصاااحبه کننااده
نخست به سراغ انجمن عمومى تعليمات صحى و ثبت نام دکتوران انگلستان رفت .اما
اسم فرانسيس هيفالک را در کتاب ثبت نام طبى نيافات .باه آنهاا گفتاه شاد کاه شاايد ايان
يک داکتر امريکاائى باشاد .ماامورين انگليساى بعاد از آن باه ساراغ شاوراى کليساا هاا و
انجمن مبلغين مذهبى رفتند ،اما آنها نيز از آشنائى باا داکتار موصاوف اظهاار باى خبارى
نموده گفتند که او يکى از اعضاى منظم انجمن هاى مبلغين مذهبى ايکه در هند فعاليت
ميکنند ،نميباشاد .اماا مؤسساات تبليغااتى ديگارى نياز هساتند کاه در کشامير و ايالات
شمال مغربى هند بريتانوى فعاليت ميکنند .در سامت ديگار افغانساتان نياز ياک گاروپ
مبلغين مذهبى امريکايى در نزديکى هاى مشهد فعاليت ميکند ،او ممکن است يکى از
اعضاى آن گروپ باشد.
مااامورين اسااتخبارات بعااد از آن بااه سااراغ ايمپاااير نيااوز واتحادياۀ روزنامااه هااا رفتنااد و
دريافتند که مضامين منتشر شده توسط آژانس خبرى «شايفرد» تهياه شاده اسات .آنهاا از
شاايفرد اساام «جااورج جيننااگ» را بدساات مااى آورنااد ،خبرنگااارى کااه مصاااحبۀ مااذکور را
انجام داده بود .تحقيقات از جيننگ نشان داد که او در ماه دسمبر در يکى از رساتورانت
ها با داکتر هيفالک ،کسى که در هند و افغانستان سافرهاى متعاددى را انجاام داده و باا
اوضاااع منطقااه آشاانا اساات ،مالقااات نمااوده و داکتاار موصااوف بعااد از آن قصااد رفااتن بااه
جينوا را داشت.
مااامورين انگلاايس بعااد از آنکااه در هوتاال هااا ،دفتاار پاسااپورت واسااناد وزارت داخلااه
نتواستند داکتر ماذکور را کاه شاايد امريکاائى ياا کاناادايى باود ،ردياابى کنناد ،نتيجاۀ
تحقيقات اسکاتلنديارد را باه نائاب السالطنۀ هناد بريتاانوى فرساتاده و بعاد از چنادى باا
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فشار آوردن بر نشريۀ ايمپاير نيوز فيصله نمودند تا باراى تردياد و خنثاى سااختن اثارات
مضااامين چاااپ شااده  ،يااک مضاامون تهيااه شااده توسااط مقامااات هنااد بريتااانوى را بنشاار
بسپرند.
د .حمايت از فعاليت مخالفين رژيم امانى در هند بريتانوى
در قسمت هاى قبلى از فعاليت هاى مخالفين رژيم اماانى مثال توطئاۀ کودتااى قنادهار و
فعاليت هاى حضرت نورالمشايخ در هند بريتانوى صحبت شد .به گفتۀ استاد فضل غنى
مجددى حکومت هندبريتانوى مانع حرکات مخالفين امان اهلل خاان در داخال هندوساتان
نشد و نوعى از آزادى را برايشان داد .دولت هندوستان اطالع داشت که علمااى اساالمى
افغانستان در ديرۀ اسمعيل خان تحت قيادت حضرت صاحب نورالمشايخ جمع شده اند،
ليکن حاضر نشد ايشاانرا از آنجاا خاارج ساازد ،باا اينکاه معاهاداتى باين اماان اهلل خاان و
دولت انگلستان بود که مخالفين يکديگر را حق اقامت نميدهند539.

ه .ناپديد شدن حبيب الله کلکانى از نمک مندوى پشاور
يکى از مخالفين مسلح رژيم امانى حبيب اهلل کلکانى مشهور به بچۀ سقاو بود540که بعد
از حملۀ قواى دولتى و دستگيرى رفقايش در منطقۀ کوه دامن به هند بريتاانوى گريخات .
شارژدافير سفارت انگليس در کابل در تلگرامى به دفتر خارجه اش درين بااره نوشات کاه
«وزير خارجۀ [افغانستان] از من خواسته است دونفر عظم و بچۀ سقاو اگر مؤفق شوند به
هند بگريزند ،بايد تحت نظر گرفته شوند .در عين حال اين دونفر در مااه جناورى []١٩٢۸
در پشاور دستگير و تاحال در توقيف بسر ميبرند .به تاريخ  ٢٥سلطان احمادخان ،معاين
وزارت خارجه ،که از دستگيرى شان اطالع يافته بود ،از فريزر تيتلر شفاهى خواست تاا
يا آنها را به مقامات افغانى تسليم نموده يا هم در هند زندانى نمايند و وعده داد که درين
رابطه درخواست رسمى نيز فرستاده خواهد شد .بنظر ميرساد کاه او [وزيار خارجاه] فعاالً
عالوه بر فراهم نمودن دوسيۀ جرايم شان و پافشارى مکرر شفاهى زنادانى نماودن ياا دور

 . 539مجددى ،فضل غنى ( .)١٩٩٧افغانستان در عهد اعليحضرت امان اهلل خان ،ص .٣٠٢
 . 540انگلاايس هااا در اسااناد محرمانااۀ خااود تااا وقتااى کااه حبيااب اهلل کلکااانى بقاادرت رساايد و بنااام
اميرحبيب اهلل ياد شد ،از وى بنام بچۀ سقاو نام برده اند.
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کردن شان از سرحد ،ميال باه اقادام ديگارى نادارد .واضاح اسات کاه اگار آنهاا آزاد شاوند،
حکومت افغانستان بر آشفته خواهد شد541».

شااارژدافير انگلاايس بااه تاااريخ  ١۴اپرياال نيااز اطااالع داد کااه «در مالقااات امااروزى ساالطان
احمد خان يکبار ديگر خواسات تاا در باارۀ بچاۀ ساقاو و عظايم تادابير احتيااطى شاديدى
گرفته شود .او همچنان خواست که دربارۀ محمد اعظم و محمد اکرم ،پسران يعقوب خان
نيز ،که قرار شايعات درين اواخر براى داخل شدن به افغانستان از کوهاات و بناو بازدياد
نموده و ياا خواهناد نماود ،تدابيرخاصاى گرفتاه شاود 542».کمشانر عاالى ايالات سارحدى
شاامال غربااى درياان رابطااه بااه تاااريخ  ٢۴مااارچ نوشااته اساات کااه بااه اساااس مقااررات جنااايى
سرحد ،به عظيم و بچۀ سقاو امر شده است تا براى پيدا کردن ضامن بکوشند ،در غيار آن
مدت سه سال را در محبس سپرى خواهند نمود543.

باوجود تقاضاهاى مکرر حکومت افغانستان ،حبيب اهلل کلکانى که با رفيق ميدانى اش
اعظم بنا بر نتوانساتن دادن ضامانت باه ساه ساال حابس محکاوم شاده بودناد ،ناه تنهاا از
زندان آزاد شاد ،بلکاه از ساماوار نماک منادوى پشااور نياز ناپدياد و ساه مااه بعاد يکباار
ديگاار حمالتااش را نخساات در پغمااان و باااز در کوهاادامن از ساار گرفاات .اسااناد محرمانااۀ
استخبارات انگليس نشان ميدهند که مأمورين انگليسى برعکس در داخال افغانساتان
مراقب فعاليت هاى او بودند .مثالً سفير انگلايس در دوران اغتشااش شاينوار بتااريخ ١١
دسمبر  ١٩٢۸از مذاکرات غالم صديق خان چرخى باا ساه روحاانى عمادۀ سامت مشارقى و
مؤفقيت جلب همکارى آنها در جلوگيرى از انتشار اغتشااش باه اقاوام ديگار اطاالع داده
در بارۀ حبيب اهلل کلکاانى نوشات کاه « بچاۀ ساقاو توساط حکومات افغانساتان خريادارى
شاااده و وعاااده ساااپرده اسااات کاااه باااراى مااادت شاااش مااااه از حماااالت و مزاحمااات دسااات
برمياادارد544».

همااين ساافير باااز در تلگاارام يکااروز بعااد خااود گاازارش داد کااه بچااۀ سااقاو

گاارفتن تصااميم را بااه تعويااق مااى اناادازد 545.ده روز بعااد از آن راپااور هاااى اسااتخباراتى
 . 541اسناد محرمانۀ آرشيف لندن ،تلگرام شماره  ۴١مؤرا  ٢٠ماه مارچ  ١٩٢۸سفارت انگلساتان
در کابل.
 . 542اساااناد محرماناااۀ آرشااايف لنااادن ،تلگااارام شاااماره  ٥٠ماااؤرا  ١۴مااااه اپريااال  ١٩٢۸سااافارت
انگلستان در کابل.
 . 543همانجا ،تلگرام شماره  ١۸٧مؤرا  ٢۴مارچ .١٩٢۸
 . 544همانجا ،تلگرام شماره  ،٢٠٧مؤرا  ١١دسمبر  ١٩٢۸سفير انگليس در کابل.
 . 545همانجا ،تلگرام شماره  ،٣۴٥مؤرا  ١٢دسمبر  ١٩٢۸سفير انگليس در کابل.
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انگلاايس از کنتاارول حبيااب اهلل کالنااى باار قلعااۀ مااراد بيااگ خباار داده و ساافير انگلاايس در
تلگرام  ٢٦دسمبر  ١٩٢۸خود از زخمى شدن شانۀ راست حبيب اهلل کلکانى و عقب نشاينى
اش به پغمان خبر ميدهد546 .

زخم حبيب اهلل کلکانى توسط جراح سفارت انگليس تاداوى شاد547.او در حملاه باه کابال
ومالقات با سفير انگليس نه تنها براى حفاظت سفارت انگليس يکتن از محاافظينش را
مؤطف نمود ،بلکه به گفتۀ سفير انگليس سفارت خانه هاى کشور هاى ديگر را نيز از هار
نوع آسيب و گزند حفک نمود.
شواهد نشان ميدهند که سفير انگلستان در کابل دوبار با حبياب اهلل کلکاانى در سافارت
انگليس ،که خارج از مرکز شهر واقع شاده باود ،مالقاات نماوده اسات .حتاى هنگاامى کاه
حبيااب اهلل کلکااانى از ساامت ساافارت انگلاايس شااهر کاباال را مااورد حملااه قاارارداد ،قااواى
نظامى رژيم امانى براى جلوگيرى از اصابت مرمى ها به سفارت از حملۀ متقابل بر قاواى
مخالف خوددارى نمودند548.

در بارۀ سفر هند حبياب اهلل کلکاانى و اينکاه او چگوناه علياااه حکوماتِ امااانى باه مباارزۀ
مساالحانه تشااويق شاااد ،در صاافحۀ  ۸١٦جلاااد اول کتاااب افغانستااااااان در مسااير تااااريخ
ميخوانيم کاه « و اماا خاود حبياب اهلل بچاۀ ساقا بعاد از آنکاه پادشااه شاد سرگذشات سفااار
مختصر خود را در مااااوراى سارحد افغانستاااان در ياک درباار شباااانه باه حاضارين چناين
شرح داد  :من از ترس تعقيب امااان اهلل با پسران ماماى خود سکندر و سامندر در پشااااور
رفتم و چندى مشاغول چااى فروشاى باودم و آنگااه در « تاوت کاى » رفتاه دکاان « ساماوار »
گشودم و همان جا بماندم تاا موقاع مراجعات بافغانساتان رسايد ( اماا او از دزدى خاود در
پاراچنااار و محکااااوم شااادن بااه يااازده ماااه حاابس سااخن نگفاات ) در راه بازگشاات بقريااۀ «
پديکوت » [بتيکوت؟]رسيدم روز جمعه بود بمسجد رفتام ماليى در منبر وعک جهاد با
کفر مينمود و چون تمام شد من پيش رفتم و از او دعاى خير خواستاام  .مال به من دعا داد
و گفت در خارج شدن از مسجد در سر راه خود درختى خواهيد ديد  ،پاى آنرا بشکافيد و
هر چه يابيد برداريد  .من بچاالکى چنان کردم و چهار تفناگ و کاارتوس و يکهازار روپياه
 . 546همانجا ،تلگرام شماره  ٢٣۸مؤرا  ٢٦دسمبر سفارت انگليس در کابل.
 ، Stewart, Rhea Talley (2000) . 547ص .۴۴۸
 . 548اسااناد محرمانااۀ آرشاايف لناادن ،تلگاارام شااماره  ۸٥٩مااؤرا  ٩ماااه مااارچ  ١٩٢٩وزياار دولاات
براى امور هند در لندن.
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نقد يافتم و برداشتاام و روان شدم  ،وقتيکه از لغمان بجانب کوهدامن ميارفتم بااز در راه
به ماليى برخوردم که مرا ديد و امر بجهااد در برابار اماان اهلل نماود  .در اياام جشان پغماان
روزيکه امااان اهلل داخل تياتر پغمان بود  ،باز با مااالى ديگرى مقابل شادم کاه مارا بحکام
دياان اسااالم بکشااتن امااان اهلل اماار نماااود  .امااا بااه جهتيکااه جشاان مساالمانان خاااراب نشااود
اينکار را نکاردم ،وقتيکاه بکوهادامن برگشاتم ماالى ديگارى مارا دياد و فرماايش ماالى
پغمان را تکرار کرد ...حبيب اهلل بچۀ سقا چون آدم بيسواد و عارى از هرگونه ريااا کاارى و
مالحظااات سياسى بااود ،بعضااً در مجالس خصوصى خود از زخام خاوردن خاود در حملاۀ
کابل و اينکه چگونه و در کجا (يعنى کادام عمااارت خاارجى ) تحات تاداوى گرفتاه شاد و
چگونه او را بعنوان غازى احترام ميکردند  ،هم تفصيالتى ميداد 549» .

و .پرواز طيارات انگليسى بر فراز شهر کابل و فروريختن اوراق تهديد آميز
اسناد آرشيف انگلساتان در دوران اغتشااش شاينوار راپاور هااى متعادد عباور طياارات
انگليساااى از سااارحد باااه قلمااارو افغانساااتان را در بااار دارد .راجاااع باااه پااارواز هااااى تخلياااۀ
ديپلومات هاى خارجى از کابل که دسيسۀ ديگرى براى ضعيف ساختن رژيم امانى بود،
در قسمت بعدى صحبت خواهد شد ،و اما يکى از صريح ترين ماداخالت انگلايس هاا در
دوران اغتشاش شينوار و حمالت حبيب اهلل کلکانى بر کابال هام  ،بادون اجاازۀ حکومات
افغانستان ،گاردش طياارات انگليساى و پخاش اوراق تبليغااتى و تهدياد امياز باود .در
اوراق مذکور به کنايه ،افغانها بنام «ملت غيور و متدين افغانستان» يااد شاده و باه آنهاا
اخطار داده ميشد که اگر به مأمورين و عمارات و قونسالگرى هاا و سافارتخانه بريتانياا
صدمه برسد ،آن حکومت قوى شوکت از مرتکبين انتقام شديد خواهد گرفت .
ز .نصب دستگاه تلگراف بيسيم بدون اجازۀ حکومت افغانستان
گذشته از خطاب مستقيم باه ماردم افغانساتان کاه خاالف اساساات حقاوق باين الادول ،و
منااافى اسااتقالل و حاکمياات ملااى افغانسااتان بااود ،انگلاايس هااا باادون اجااازۀ و موافقااۀ
حکومت افغانستان يک دستگاه تلگراف بيسيم را توسط طياره باه کابال انتقاال و باراى
مخابرۀ مستقيم سفارت با هند ،در سفارت انگلستان نصب کردند.

 . 549غبار ،مير غالم محمد ( ،)١٣٦٦ص .۸١٦
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در اوج اغتشاااااش شااااينوار بتااااارا  ٣جاااادى  ٢۴( ١٣٠٧دساااامبر  )١٩٢۸وزارت خارجااااۀ
افغانسااتان يااک يادداشاات احتجاجيااه را بااه ساافارت انگلاايس در کاباال تسااليم و در آن از
امدن دونفر صاحب منصاب انگليساى باه فرودگااه شايرپور کابال و رفاتن آنهاا باه سافارت
انگليس توضيحات خواست .حکومت درين يادداشت از نمايندگى انگليس خواسات تاا
در رابطه با تعينات  ،کار و هدف آمدن آنها معلومات مفصل ارائه کنند ،چون قوماندانى
قواى هوائى افغانستان گفته است که آنها حتاى پاساپورت و هايت ناوع اوراقاى کاه آمادن
شانرا نشان دهد ،با خود نداشتند.
حکومت افغانستان جواب انگليس ها را که در آن گفته شده باود «بريتانياا نسابت اينکاه
براى چند روز از سفارت خود در افغانستان تلگرامى نگرفته بود ،لاذا «تاورن نيکاولز» و
«خوردضابط پيرى» را از طريق هوا براى تأمين ارتباطات تلگراف بيسايم باين سافارت و
حکومت بريتانيا به کابل فرساتاد» ،قناعات بخاش ندانساته در يادداشات ماؤرا  ١١جادى
(اول جنورى) خود نوشت که «باوجوديکه وزارت خارجه از اخالل ارتباطات بين سافارت
و مأمورين مراکز بريتانيا متأسف است ،آنرا دليل پارواز بادون اجاازۀ طياارات نظاامى و
اکتشافى حکومت بريتانيا و آنهم از مسير هاى غير مستقيم ،پذيرفته نميتواند .عاالوه
بر آن ،پخش اعالميه هاى متعددکه محتواى آن با پاليسى دوستانه و صلح آمياز موجاود
بين حکومات هااى افغانساتان و بريتانياا ،مغاايرت دارد ،توساط دفتار خارجاه تخطاى از
پاليسااى دوسااتى و همسااايگى ،و مخااالف پرنساايپ هاااى متااداول بااين المللااى پنداشااته
ميشود .اين اقدامات کامالً مخالف حقوق بين لملل و مناسبات ديپلوماتيک قبول شاده
باااين حکومااات هااااى جهاااان ميباشاااند .دفتااار خارجاااه نميتواناااد آمااادن طياااارات نظاااامى و
اکتشااافى [جاسوسااى] ،و پخااش اعالميااه هاااى تحرياارى را ناديااده بگياارد ،لااذا از طاارف
حکومت درين باره احتجاج ميکند550».

ح .تبليغات وسيع عليه امان الله خان و ملکه ثريا
اغتشاشاايون شااينوار و مخااالفين رژياام امااانى خااود نميتوانسااتند امکانااات تخنيکااى و
مادى نشر و توزيع عکاس هااى منتااژ شادۀ ملکاه ثرياا و اوراق و اعالمياه هااى تبليغااتى
عليه غازى امان اهلل خان و ملکه ثرياا را بصاورت وسايع داشاته باشاند .لاذا ايان کاار باياد
 . 550يادداشاات هاااى شااماره  ١- ۸١۴و  ٢-۸١۴وزارت خارجااۀ افغانسااتان بااه ساافارت انگلاايس در
کابل ،ضميمۀ مکتوب شماره  ١١٦مؤرا  ۸جنورى  ١٩٢٩سافير انگلايس در کابال (اساناد محرماناۀ
آرشيف انگلستان)
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توسط يک نيروى خارجى که همانا انگليس اسات ،صاورت گرفتاه باشاد .طوريکاه قابالً
نيااز بااه آن اشاااره شااده اساات ،در دوران اغتشاااش شااينوار يک اى از کااار هاااى عبدالواح اد
شينوارى (مستر ويد آستراليائى) تهيۀ اعالميۀ هجده فقره اى معروف عليه غاازى اماان
اهلل خان بود که در مطبعه "اقبال پريس" پشاور طبع و در بين قبايل توزياع گردياد .بعياد
نيسات کاه واحاد شاينوارى در چااپ و توزياع عکاس هااى مونتااژ شادۀ ملکاه ثرياادر بااين
قبايل هم نقش مهم داشته باشد.
ط .دسايس نمايندگان انگليس در کابل
در قسمت هاى قبلاى راجاع باه فعاليات هااى تخريباى و جاسوساى انگلايس هاا باه تفصايل
صااحبت شااده اساات .مااأمورين انگليسااى در نمايناادگى هاااى افغانسااتان نااه تنهااا مشااغول
عمليات وسيع جمع آورى اطالعات استخباراتى بودند ،بلکه براى جلب حمايت رهباران
مذهبى و قومى دست به توطئه و خرابکارى نياز ميزدناد .يکاى از ماأمورين هنادى  ،شايخ
محبوب على ،که تحت نام به اصطالح آتشۀ امور شرق در نمايندگى انگلستان در کابال
مشغول فعاليت بود ،درين کار ها معروف بوده و ماهانه مبل .شش هزار ( )٦٠٠٠روپيه را،
ک اه در آن زمااان مبلاا .بساايار گزافااى بااود ،بااراى تموياال فعالياات هاااى اسااتخباراتى خاارچ
ميکرد551.معلومات بيشتر فعاليت هاى نمايندگان انگليس را در قسمت بعدى مطالعاه
خواهيد کرد.
نتيجه گيرى
اصاااالحات اماااانى ناااه تنهاااا سااابب اغتشاشاااات نباااود ،بلکاااه قرباااانى اغتشاشاااات شاااد.
اغتشاشات جز توطئۀ وسيعى بودکه طرح آن توسط انگليسها دوسال پيشتر از اجاراى
آن به همکارى مخالفين داخلى رژيم تهيه شده بود.اختالف روحاانيون و ماال هاا باا رژيام
امانى هم اختالف شخصى و مذهبى نبوده ،بلکه اختالف سياسى بود .آنها از اعتقادات
مذهبى عوام به عنوان ابزارهاى مخالفت با تحول و تجدداستفاده کردناد .اغتشاشاات از
واليااات آغاااز گرديااد ،حاالنکااه آنهائيکااه از اصااالحات متااأثر شااده بودنااد ،شهرنشااينان
بودند وحتى از اصالحات دفاع ميکردند .سؤظن دست داشتن انگلايس هاا پاس از آنکاه
لغاااو برناماااه هااااى اصاااالحى توساااط دولااات هااام نتوانسااات شورشااايان را قاااانع بساااازد،

 . 551اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس ،آرشيف هند بريتاانوى ،دوسايۀ شاماره  ٢١٢اياف ،ساال
.١٩٣٠
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عميقترشد .طورى که در صفحات قبلى ديديم ،توطئه هاى انگليس عليه غازى امان اهلل
خان اهداف فراتر از افغانستان داشته ،جلوگيرى از جنبش هاى آزاديبخش ملى منطقه را
در بر ميگرفت .
کاميااابى نهااائى اغتشاااش و شکساات نهضاات امااانى مولااود علاال و عواماال پيچيااده و
گوناگون خارجى و داخلى باود .دريان رابطاه نظرياات مختلفاى ارائاه شاده اناد  .ياک عادۀ
معتقااد انااد کااه اشااتباهات شااخص غااازى امااان اهلل خااان ،مسااؤل درجااه يااک سااقوط رژياام
امانى ميباشد .آنها نبودن يا نديدن سند دخالات انگلايس هاا را دليال آورده ميگويناد کاه
هيت توطئۀ انگليسى در کار نبوده است ( يکى از استادان سابق تاريخ در پوهنتون کابال
کااه فع االً در ايالاات کليفورنياااى امريکااا زناادگى ميکنااد ،نااه تنهااا گفتااه هاااى اسااتادان
انگليسى را تکرار نموده ميگويدکه من تا اکنون به سندى برنخورده ام تا نشان بدهد که
انگليس ها در توطئۀ سقوط اعليحضرت اماان اهلل خاان دسات داشاته باشاند ،حتاى ادعاا
دارد کااه «..انگلاايس هااا از امااان اهلل خااان بااه خاااطر عصاارى گرائااى و ساااختن جامعااۀ ماادنى
حماياات ميکردنااد» .)552عاادۀ ديگاار عواماال خااارجى را مسااؤل شکساات نهضاات امااانى
ميدانند .گروپ سوم از هردو عامل داخلى و خاارجى صاحبت نماوده تنهاا در عماده باودن
نقش عوامل داخلى و يا خارجى اختالف نظر دارند.
اصالحات ،گروه هاى متنفذ بشمول رهبران ماذهبى ،ساردار ان و خاان هاارا از صاالحيت
مطلق ،امتيازات و حقوق مستمرى شان محروم سااخته باه مخاالفين دولات تباديل نماود.
خيانت سرداران و درباريان خود فروخته ،در پهلوى رقابت ها و مخالفت هااى گاروه هااى
داخل دولت ،کارشکنى خانوادۀ مصاحبان ،و درباريان فاسد و متملق هم سابب ضاعف و
بى ثباتى حکومت مرکزى شد.
استعمار انگليس که هميشه يک افغانساتان قاوى و غاازى اماان اهلل خاان را باراى سالطه
ومنافع سياسى ،اقتصادى و نظامى خاود تهديادبزرگ ميشامرد ،واز اناواع توطئاه هاا و
تااالش هاااى تاارور و کشااتن هاام نتيجاۀ مطلااوب شااانرا بدساات نياااورده بااود ،ازياان فرصاات
اسااتفاده نمااوده در صاادد برانااداختن ساالطنت وى برآمااده از هاايت کوششااى در پهلااوى
تشويق و تطميع رهبران مذهبى و مخالفين دولت درين راه دري .نورزيد.

 . 552صحبت شام  ٢٩اسد سال  ١٣۸٦برابار باا  ١۸اگسات ساال  ٢٠٠٧دوتان از کارشناساان تااريخ از
کابل و کاليفورنياا در پروگارام درى رادياو آشانا صاداى امريکاا کاه باه مناسابت هشتادوهشاتمين
سالروز استرداد استقالل افغانستان ترتيب شده بود.
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در شرايط بسيار دشوار و مصيبت  ،غازى اماان اهلل خاان بار اطرافياانش حسااب ميکارد،
اما برخالف ،او با خيانتکاران سروکارداشت و در هرقدم با خطرات جديد و ناشناخته و
خيانت پنهان و يا آشکار اطرافيانش روبارو ميشاد .خاود غاازى اماان اهلل خاان بتااريخ ٢٧
مى  ١٩٢٩بعد از ترک وطن در بمبئى در بيانى که توسط ديلى تلگاراف لنادن بتااريخ ٢۸
مااى بااه نشاار رساايدگفت کااه تصااميم خااروجش علاات نظااامى نداشااته بلکااه کشااف خياناات
اطرافيانش درين زمينه نقش مهم داشته است.553
راپورهاااى مطبوعااات بااين المللااى ،موجودياات الرنااس جاسااوس مشااهور انگلاايس بااه نااام
مستعار «ايرمن شاو» ،کارشکنى هاى بى پاردۀ انگلايس هاا تحات ناام سياسات بيطرفاى،
پرواز طيارات انگليسى و فروريختن اوراق تهدياد آمياز (هنگاامى کاه کابال تحات حملاۀ
مخالفان قرار داشت) ،مالقاات سافير انگلايس باا حبياب اهلل کلکاانى ،تاداوى حبياب اهلل
کلکااانى توسااط انگلاايس هااا ،دسيسااه سااازى نمايناادگان انگلاايس در کاباال ،فعالياات
عبدالواحااد شااينوارى يااا مسااتر ويااد آسااتراليائى وجاسوسااان ديگاار انگلاايس ،و افشاااى
اسناد کوشش کتمان دسات داشاتن انگلايس در توطئاه هااى ضاد نهضات اماانى و اساناد
ديگر در پهلوى عوامل داخلى ايکاه قابالً ذکار شاد ،نشااندهندۀ نقاش عمادۀ انگلايس در
سقوط نهضت امانى ميباشد.

Daily Telegraph (London), May 28, 1929. Amanullah’s statement in . 553
Bombay on May 27, 1929

فصل نهم
کاميابى توطئه هاى انگليس و بقدرت رسيدن محمد نادر خان

«اولين نعمتى که افغانساتان نائال اسات ،اساتقالل
ميباشد .پس استقالل خود را هميشه حمايات کنياد و
براى محافظت آن بيدار باشايد ،چاه دشامن هااى
استقالل تان هميشه از آن راهيکه شما را از طارف آن
بى خبر ميداند ،به شما پيش خواهند آمد».

بيانيۀ  ٢٩نومبر  ١٩٢٧غازى امان اهلل خان
در چمن قصر دلکشا
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توطئه هاى انگليس در دوران اغتشاش
ماأمورين انگليسااى در سافارت و قونساالگرى هااى شااان در افغانساتان نااه تنهاا مشااغول
عمليات وسيع جمع آورى اطالعات استخباراتى بودند ،بلکه براى جلب حمايت رهباران
ماااذهبى و قاااومى از هااار ناااوع وسااايله و توطئاااه نياااز اساااتفاده ميکردناااد .سااافير انگلااايس
فرانساايس همفريااز ) (Sir Francis Humphrysيکااى از طراحااان و مهااره هاااى عماادۀ
توطئااه هاااى انگلاايس عليااه رژياام امااانى بااود .او قباال از آن بااين سااالهاى  ١٩٠۴تااا  ١٩١٧در
پوست هااى مختلاف سياساى ايالات سارحدى شامال غرباى کاار کارده و در ساال  ١٩١۸هام
براى مدتى در قواى هوائى شاهنشاهى نو تأسيس انگلستان در هند بريتانوى مأموريت
داشت  .او بعد از آن بحيث پوليتيکل ايجنت خيبر و معاون وزارت خارجاۀ حکومات هناد
بريتاانوى کاار کاارده و باا اماور افغانسااتان و خصوصايات افغانهاا آشاانائى کامال داشاات .
همفريز بعد از استقالل افغانستان و معاهدۀ  ٢٢نومبر سال  ١٩٢١اولين سافير انگلساتان
در کابل تعين و از تاريخ  ٢٧جنورى  ١٩٢٢تا ختم حکومت غازى اماان اهلل خاان و مؤفقيات
توطئه هايش در آنجا بود .خانم همفريز دختار «هيرالاد ارتار ديان» اولاين کمشانر عماومى
ايالت سرحدى شمال غربى بود554 .

 .38سفير همفريز ،سکرتر شرقى شيخ محبوب على و چندنفر از
اعضاى ديگر سفارت انگليس در کابل

 . 554قابل يادآوريست کاه همفرياز بعاد از خاتم مؤفقاناۀ ماأموريتش در افغانساتان بحياث کمشانر
عمومى بريتانيا به عراق رفات و بعاد از قارارداد ساال  ١٩٣٢انگلساتان باا عاراق کاه خاود او امضاأ
کرد ،بحيث اولين سفير انگلستان در عراق تعين شد.
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يکاى از فعاالترين ماأمورين هنادى سافير همفرياز شايخ محباوب علاى باود کاه مثال خاود
همفريز در خدمات سياسى هند بريتانوى سابقه دار بوده و تحت نام آتشه يا سکرتر امور
شرق در سفارت انگلستان در کابال ماهاناه مبلا .شاش هازار ( )٦٠٠٠روپياه را ،کاه در آن
زمان مبل .بسيار گزافى بود ،براى تمويل فعاليت هاى استخباراتى خارچ ميکارد 555.باه
گفتۀ استاد فضل غنى مجاددى چنانچاه حضارت صااحب محماد صاادق مجاددى نوشاته
است سکرتر شرقى سفارت انگلستان در کابل با حبيب اهلل خان [کلکانى] ارتباط داشاته
است  .و در دسمبر  ١٩٢۸او را درشفاځانۀ سفارت انگلستان معالجه نمود556.

 .39سکرتر شرقى خان بهادر شيخ محبوب على بعداً بحيث پوليتيکل ايجنت و بدون
ريش و لنگى در بين قبايل آزاد
از امکان بعيد نيست که اعضااى حازب نقابادار نياز از جملاۀ اجياران و گماشاتگان هماين
شخص باوده باشاد .شاادروان غباار درباارۀ ايان حازب مينويساد کاه « درباين روشانفکران
وطن پرست يک دسته عناصر مرموز بشکل يک حزب نقابدار و مصنوعى رخنه کرد .اين
 . 555اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس ،آرشيف هند بريتاانوى ،دوسايۀ شاماره  ٢١٢اياف ،ساال
.١٩٣٠
 . 556مجددى ،فضل غنى ( ،)١٩٩٧صفحات  ٣٠٠و .٣٠١
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نقابداران شارلتان در مرکز و شرق کشورجهت فريفتن ماردم شاعارهاى دروغاين انقالباى
ميدادند و ظااهراً از «جمهوريات» دم ميزدناد ،اماا اينهاا معنااً دشامن جادى ديموکراساى
وجمهوريت و ترقى باوده باراى ديگاران خادمت ميکردناد ،و بعادها معلاوم شادکه ايشاان
بجز مزدور و آله ياى در دسات ارتجااع و اساتبداد نبودناد ،زيارا در زيار عناوان «جمهاورى
خواهى » براى از پا در آوردن رژيم امانيه کوشيدند ،وفى الواقع راه را براى برقرارى يک
رژيم ارتجاعى باز کردند .در حالى که ديموکراتهاى حقيقاى بار ضاد نظاام کهناه فياودالى
بوده بهبود حال مليونها دهقان کشور را مد نظر داشتند و درمقابل ارتجاع از اصاالحات
و بقاااى دولاات امانيااه حماياات مااى نمودنااد .روى همرفتااه فعالياات اياان دسااته ارتجاااعى،
سيالبى از پروپاگند مهايج و تحريکاات آمياز را در سرتاسار کشاور جاارى نماود و افکاار
مردم را منحرف ساخت .البته در بين تمام ايان فعاليتهاا ،تبليا .روحاانيون نقاش برجساته
ترى داشت ،زيرا اينها توانستندکه تمام تاوده هاا را کاه قابالً از طارز اداره دولات شااکى و
رنجيده بودند ،با اسلحه تلعين و تکفير شاه مجهز نمايند557 » .

قونسل هاى انگليس در جالل آباد و قندهار هم تحات اثار شايخ محباوب علاى باراى پيااده
نمودن توطئه هاى انگليس اجراى وظيفاه مينمودناد ،اماا وظيفاۀ جهاانگير خاان قونسال
جالل آباد مهمتر و حساس تر بود ،چنانچه در اغتشاش شينوار رول مهمى را ايفا نمود.
در رابطه بافعاليت هاى جاسوسى انگليس ها مختصراً به چند نمونۀ ذيل اشاره ميکنيم :
 .1کشف اسناد و شناسائى رحمات خاان يکاى از مالزماين سافارت انگلايس ،کساى کاه
بعداً در دوران حبيب اهلل کلکانى بعد از برآمادن سافير انگلايس ،مسائوليت نظاارت
امور وحفاظت سفارت را نيز بعهده داشت ،بحيث رابط بين سافير همفرياز ويکاى از
مأمورين عاليرتبۀ نظامى افغانستان سبب شد که غازى امان اهلل خاان اخيرالاذکر را
که سامت اساتادى اش را نياز داشات ،از وظيفاه برطارف و در خاناه اش تحات نظاارت
قراردهد ،و موضوع را براى رسيدگى به ديوان حرب بسپارد .به گفتۀ آقااى رشاتيا،
اگرچااه در اثاار وقااايع مابعدفرصاات بااراى اصاادار حکاام دربااارۀ او درآن وقاات ميساار
نگرديد ،ليکن در دياوان حارب اساناد ديگارى ارائاه گردياد کاه نشاان مياداد شاخص
مذکور در روز هاى حملۀ حبيب اهلل کلکانى بنام مريضى در خانه نشسته و کاار هااى
عاجل و اوامر فورى را به تعويق مى انداخت و در اثر شکايت قومانادانهاى جبهاات
جنگ معلوم شده بود که به هدايت او جبه خانۀ ياک ناوع ساالح را باا ساالح ديگار باه

 . 557غبار ،مير غالم محمد ( ،)١٣٦٦صفحات .۸١٥ -۸١۴

ب ا ز رگنى د و ز ۀ ا امىن و وت طئ ه اهى ا ن گلي س

379

محاذات ارسال ميکردند که در ميدان جنگ قابل استفاده نميبود و موجب ناکاامى
و شکست قوا و تلفات زياد را فراهم مينمود558.

 .2واقعاۀ دوم در آن روز هااى بحراناى کشاف يااک شابکۀ جاسوساى انگليساى در داخاال
ارگ بود که عااملين مهام آن «ماادام ساى» معلماۀ خاانوادۀ سالطنتى و «تصادق علاى»
موترران شخصى شاه بودند که روزمره اطالعات و جريانات داخل قصر شاهى را باه
سفارت انگليس ميرساندند.
 .3واقعۀ پرسروصداى ديگر گرفتارى يک جاسوس انگليس بود کاه در روزهااى حملاۀ
حبيااب اهلل کلکااانى بااه کاباال در مقاباال دروازۀ وزارت حربيااه دسااتگير شااد و حااين
تفتيش مکاتياب سافارش و معرفاى ناماه هاا و گذرناماه هااى مخصاوص باه زبانهااى
پشاتو و اردو باا مقادار زياااد کلادار هنادى و تفنگچاه و کااارتوس از جياب هاا و محاال
اقامتش بدست آمد .به اثر اعترافات همين شاخص ،کاه بعاد از تحقياق و ثابات شادن
جاسوس بودنش از طرف ديوان حرب محکوم به اعادام شاد ،حکومات افغانساتان از
موجوديت کرنيل الرنس در منطقۀ شينوار اطالع حاصل نموده و تصاميم گرفتاه شاد
تا تحريکات و مداخالت شرارت آميز دولت انگليس در امور داخلى افغانساتان کاه
اکنون با اسناد و شواهد غير قابل انکار ثابت شده بود ،در جريادۀ اماان افغاان بنشار
سپرده شود559 .

 .4در تلگرام محرمانۀ کميشنر عمومى ايالت سارحدى شامال غرباى ذکار شاده اسات کاه
حکومت افغانستان عکس يک آروپائى را به سارحددار «دکاه» ارساال نماوده وحکام
دستگيرى او را صادر نموده است .گفته ميشود که اين عکس الرنس باوده و در هناد
تهيه شده است560.

بهانۀ سياست بى طرفى توطئۀ ديگر انگليس ها
رابرت مکچيسنى در مقدمۀ ترجمۀ انگليسى کتاب "کابل تحت محاصره  :گزارش فايض
محمااد از قيااام سااال [ "١٩٢٩تااذکرانقالب؟ ] مينويسااد کااه بااه نظاار فاايض محمااد (کاتااب

 . 558رشتيا ،سيد قاسم (با اسم مستعار سيدال يوسفزى) ( ،)١٣٧۸ص .٢٦
 . 559همانجا  ،صفحات  ٢٧و .٢۸
 . 560اسناد محرمانۀ آرشيف انگلستان ،تلگرام شماره  ۴٣١سى مؤرا  ١٥دسمبر .١٩٢۸
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هزاره) بصورت عمومى بارعالوه از باى ثبااتى سياساى کشاور ،مسائوليت نااآرامى هااى
قبايلى در شرق و جنوب نيز بدوش انگليس ها ميباشد561.

اما انگلايس هاا مادعى بودناد کاه خواساتار باى ثبااتى وبرگشاتن نااارامى در افغانساتان
نباوده و بااه سياسات عاادم مداخلاه در امااور افغانساتان پابنااد ميباشاند .انگلاايس هاا ادعااا
داشاتند کاه تنهااا از بيارون خطاوط مياادان باازى ،نااظر اوضاااع باوده ،ميخواهناد مطماائن
باشند که اتحاد جماهير شوروى نيز عين پاليسى را تعقيب نمايد .انگليس هاا ميگفتناد
اماااده انااد هاار آن رهباارى را برسااميت بشناسااند کااه قابلياات و اسااتعداد مهااار کااردن يااک
افغانستان متحد ،نيرومند و مستقل را داشته باشد .
انگلااايس هاااا باااا ايااان کاااار شناساااائى خاااود را از رژيااام اماااانى سااالب و وى را کاااه پادشااااه
افغانستان بود با مدعيان ديگر تاج و تخت مثل على احمد خان ،سردار محماد عمرخاان
پسر سردار اياوب خاان ،حبياب اهلل خاان کلکاانى ،غاوث الادين خاان و محمادنادرخان در
يک سطح قرار دادند.
منشااا پاليسااى بااه اصااطالح بيطرفااى يااا عاادم مداخلااه در امااور داخلااى افغانسااتان کااه
انگليس ها از آن بشکل بهانۀ براى مقاصد شوم استعمارى شان استفاده نمودند ،راياک
يادداشت خصوصى توماس  Thomasدر پارلمان انگلستان تشکيل ميدهد .او بتاريخ
 ٣٠جنورى  ١٩٢٩از وزير دولت براى امور خارجه پرسيد کاه آياا در رابطاه باا جنجاال هااى
فعلى افغانستان و روشى که حکومت بريتانيا بايد اتخاذ کناد ،کادام پيشانهادى دارد؟
آستين چمبرلين در جواب از قبل تهيه شاده اش گفات کاه «حکومت بريتانيا هيچ قصدى ندارد
تا از طريق حمايت يا کمک به يکى از کانديدان موجود براى رسيدن به قدرت ،در اماور داخلاى
افغانستان مداخله کند562 ».

به استناد اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس که فعال از محرميت برامده اند باه اثباات
ميرسد که در جملۀ مدعيان متعدد تاج و تخت افغانستان ،انگلايس هاا ناادر خاان را ماد
نظر داشته وترجيح ميدادند .اما آنها درک نموده بودند کاه اگار بصاورت آشاکار از ناادر
خان حمايت کنند ،اين حمايت نسبت نفرت افغانها از استعمار انگليس ،چاانس بقادرت
رسيدن نادر خان را از بين خواهد برد .همچنان سفارش ادعاى نقش بيطرفى بهانۀ خاوبى

( ،McChesney, Robert D. (1999). . 561ص .)٢٦
 . 562اساناد محرماناۀ آرشاايف انگلساتان ،مکتاوب شااماره  ، ۴٠ ،ماؤرا  ١۸فباارورى  ١٩٢٩وزارت
خارجۀ انگلستان به سفير انگليس در لندن.
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بود براى جلوگيرى از مداخلۀ اتحاد جماهير شاوروى و باازى دادن مادعيان ديگار قادرت
مثل على احمد خان ،غوث الدين خان و حبيب اهلل کلکانى.
ايا انگليس ها براستى در اغتشاشات اخير دورۀ امانى بيطرف بودند؟
کارشکنى هاى بى پردۀ انگليس هاا تحات ناام سياسات بيطرفاى و عادم مداخلاه در دوران
اغتشاش براى امان اهلل خان به قيمت گزاف تمام شد .به گفتاۀ پاوالدا آرشايف انگلساتان
سااندى را کااه شااموليت آن کشااور را در دسيس اۀ سااقوط امااان اهلل خااان ثاباات کنااد ،ارائااه
نميدارد .ميتوان حدس زد که چنين اسنادى يا اصالً وجود نداشته اند و يا اسناد مرباوط
به شموليت انگليسها در شورشهاى ضاد دولات افغانساتان را بعاداً از باين بارده اناد .امّاا
اسناد فراوان آرشيفى موجود است که عمليات انگليس را در فلج ساختن اقدامات اماان
اهلل خان براى حصول دوباره سلطنت واضحاً آشکار ميسازد.
در قسامت قبلاى از ناپدياد شادن حبياب اهلل کلکاانى از زنادان پشااور ،تشاويقش توساط
مالنمااا هاااى انگليسااى ،و سااه ماااه بعااد ،از ساارگيرى حمالتااش در پغمااان و کااوه داماان
صحبت شد ،درين قسمت به چند سند ديگر مراجعه ميکنيم که برخالف ادعااى سياسات
بيطرفى ،دست داشتن انگليس ها را در آمااده سااختن زميناۀ ساقوط دولات اماانى نشاان
ميدهد.
 .1جلوگيرى از رسيدن اسلحۀ و مهماتى که در دوران سفر اروپا خريدارى شده بود
در جملۀ کارشکنى هاى انگليس يکى هم منع انتقال اسلحه و مهماتى باود ،کاه اماان اهلل
خان خود از اروپا خريدارى نموده و اکنون در بنادر هناد معطال شاده باود .وايساراى هناد
سفارشنامۀ همفريز را در انتقال اسلحه به افغانستان به اين مضمون به لندن مخاابره کارد:
" به اين وسيله تقاضا ميشود که ساالح و مهمااتى کاه توساط دولات افغانساتان از اروپاا
خريدارى شده و مادتى اسات باه بناادر هندوساتان مواصالت نماوده ،فعاال در هماان بناادر
معطاال بماننااد563".

امتناااع انگلسااتان از انتقااال سااالح خرياادارى شااده از طريااق هنااد بااه

افغانستان ،آنهم در موقعى که غازى امان اهلل خان شديداً باه آن احتيااج داشات ،شارايط

 .563اسناد محرمانۀ آرشيف انگلستان ،تلگرام شماره  1687نائاب السالطنۀ هناد باه وزيار خارجاۀ
امور هند.
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موفقيت وى را بر عليه شورشيان به پيمانۀ زيادى ضعيف سااخت  ،و بطاور غيار مساتقيم
موقف مخالفين را بر عليه امان اهلل خان تقويت نمود.
عالوه برين انگليس ها پطرول و بنزين طياره را نيز بنام ماواد جنگاى از هناد بريتاانوى باه
افغانساتان ممنااوع قراردادنااد و بااراى متخلفااين جريمااه هاااى ساانگينى تعااين نمودنااد کااه
هيچگاه در سرحدات آزاد سابقه نداشت.
 .2نپذيرفتن و ناديده گرفتن مشوره هاى حکومت کابل
حکومت افغانستان در دوران اغتشاش هم براى حفک امنيت ديپلومات هاى انگليسى و
هم براى مراقبت از فعالت هاى خرابکارانۀ شان چناد باار باه آنهاا مشاوره داد تاا باه جاهااى
امن نقل مکان کنناد ،اماا انگلايس هاا باراى اينکاه در فعاليات هايشاان دسات بااز داشاته
باشاند و امکاناات شناساائى وکشااف رواباط شاانرا تقليال داده باشااند ،ايان مشاوره هاااى
دولت را نه تنها ناديده گرفتند ،بلکاه آنارا بشادت رد کردناد .دريان رابطاه باه چناد ساند از
آرشيف اسناد محرمانۀ انگلستان توجه کنيد:
سفير انگليس در تلگرام  ٢٢دسمبر  ١٩٢۸خود نوشت که حکومت افغانستان در دوران نه
روز گذشته با من تماسى نگرفته باود .اماروز معاين وزارت خارجاه باا مان تمااس گرفتاه و
مشوره داد که براى تضمين امنيت با مأمورين خاود باراى چناد روزى باه هاوتلى در کابال
نقل مکان کنم . 564ما بصورت مکمل براى سه روز در محاصرۀ اغتشاشيون و سرزمينى
قرارداشتيم که تحت کنترول هيت کسى نبوده و باراى چهاار روز تحات گلولاه باارى شاديد
بوديم  .با بودن درين جا من فکر مينکم کدام خطرى امنيت مارا تهديد نميکند ،خصوصاً
که باغيان از همان آغاز با دقت تقدس سفارت مارا مراعات کرده اند .مان باه معاين گفاتم
که من و کارمندان مردانه نميتوانيم سفارت را ترک کنايم  .مان بار پيشانهاد تأسايس ياک
پوستۀ نظامى افغان هم در خاک [سفارت] بريتانيا شديداً احتجاج کردم 565.

از يک تلگرام ديگر سفير انگليس که به تاريخ  ٢٥دسامبر  ١٩٢۸فرساتاده شاده اسات نياز
معلااوم ميشااود کااه بعااد از آنکااه ساافارت انگلاايس  ،کااه در جااوار مرکااز قااواى حبيااب اهلل
 . 564تعمياار جديااد ساافارت انگلاايس حاادود سااه و ناايم مياال خااارج از ديااوار هاااى شااهر کاباال ودر
مجاورت فعاليت هاى مخالفين مسالح دولات قرارداشات .ايان تعميار در ساال  ١٩٢٦سااخته شاده و
داراى باغ و ميدان وسيع ساحۀ  ٢٣ايک (معادل با  ٩٣٠٧٧متر مربع ) را احتوا ميکرد.
 . 565اسااناد محرمانااۀ آرشاايف انگلسااتان ،تلگاارام شااماره  ٢٢٥مااؤرا  ٢٣دسمبرساافارت کاباال بااه
وزارت خارجه در لندن.
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کلکااانى قاارار داشاات ،مااورد اصااابت مرمااى هاااى تفنگااداران دولتااى قاارار گرفاات ،ساافير
انگليس يکبار ديگر پيشنهاد غالم يحياى خاان مادير سياساى وزارت خارجاه را مبناى بار
انتقال سفارت به «هوتل ولى» رد نموده گفت که سفراى بريتانيا بادون امار حکومات خاود
شان سفارت هايشان را ترک نموده نميتوانند566.

در يااک تلگاارام ديگاار از قونساال انگلاايس در قناادهار ميخااوانيم کااه حتاى وزارت خارجااۀ
افغانساااتان مجباااور شاااد محماااود خاااان قونسااال انگلااايس در قنااادهار را کاااه باااا پوساااتۀ
قونسلگرى به کابل ميرفت ،بتاريخ  ٢٢دسمبر  ١٩٢۸به بهانۀ خراباى وضاع امنيتاى سارک
قناادهار کاباال در غزنااى نگهاادارد .قونساالگرى مااذکور از عاادم همکااارى مقامااات دولتااى
افغان در غزنى شکايت نموده از سفارت هادايت ميخواهاد کاه آياا در غزناى بماناد ياا باه
قندهار برگردد567.

در ياک تلگاارام ديگار ساافير انگلايس هاام مکتاوبى از وزارت خارجااۀ افغانساتان ضااميمه
شااده اساات کااه در آن وزارت خارجااۀ افغانسااتان بتاااريخ  ٢٦نااومبر  ١٩٢۸بااه علاات خرابااى
اوضاع وسوقيات قوا در جالل آباد ،خواسته بود تا قونسال بريتانياا در جاالل آبااد باراى
حدود يک هفته به کابل خواسته شود568.

سفير انگليس در مکتاوب جوابياۀ  ٢٧ناومبر خاود جاواب منفاى داد و نوشات کاه نميداناد
وارد شدن قواى قومى به نفع حکومت در شهر جاالل آبااد چاه ربطاى باا خواساتن قونسال
انگليس به کابل دارد .او درين شرايط جالل آباد را ترک نخواهد کرد .اما ديرى نگذشته
بود که قونسل انگليس در جالل آباد ،محمد جهانگيرخان ،بعد از تکميل پالن هايش که
آتش سوزى تعمير قونسالگرى و تعميار تااريخى ساراج العماارت را نياز در برداشات ،باه
منزل نقيب صاحب بغداد ،يکاى از روحاانيون پرنفاوذ کاه در آن وقات در چهاربااغ ،هشات
ميل خارج از شهر جالل آباد ،بسر ميبرد ،پناه برد.

 . 566همانجااا ،تلگاارام هاااى شااماره  ١١٦و  ۸١۴مااؤرا  ٢۴و  ٢٥دساامبر  ١٩٢۸ساافارت انگلسااتان در
کابل.
 . 567همانجا ،تلگرام شماره ٢۸۸ممؤرا  ٢٦دسمبر  ١٩٢۸قونسلگرى انگليس در قندهار.
 . 568اسناد محرمانۀ آرشيف انگلستان ،تلگرام مؤرا  ۸جنورى L/P&S/10/1301 ،١٩٢٩
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 .3اطمينان مصئونيت سفارت انگليس توسط اغتشاشيون
کميشنر عمومى ايالت سرحدى شمال غربى در تلگرامش با اطمينان کامال مينويساد کاه
«اگر کدام مداخلۀ خارجى [از طرف روس ها] صورت نگيرد ،سفارت انگلستان از آسيب
محفوظ خواهد ماند .آنها [اغتشاشيون] مطمئن اند که امان اهلل خان را از تخت خواهند
انداخت و دليلى براى مداخلۀ حکومت بريتانيا باقى نخواهد ماند .بر مصائونيت «دکاه»
و آرامش در سمت داخلى سرحد ميتوان حساب کرد569».

سفير انگلستان در کابل نيز در تلگرامى برخورد اغتشاشيون و مخالفين حکومت امانى
رابا سفارت انگليس پيوسته خيلى مؤدبانه خوانده است« .آنهاا باه مان نوشاته و شخصااً
هم اطمينان داده اند که به سفارت هيت نوع آسيبى نخواهد رسيد570».

عالوه برين سفير انگليس در تلگرام ساعت  ٥و ٣٠بعد از ظهر  ١۴جنورى خود نوشات کاه
«ساعت  ۴و  ٣٠بعد از ظهر امروز يک موتر واگون مملو از مال ها باا بيارغ هااى سافيد از
پيش روى دروازۀ سافارت بطارف بااغ بااال رفتناد .آنهاا باا وجاود آنکاه از هردوطارف تحات
آتش توپ و تفنگ قرار داشتند ،توانستند بدون کدام خسارتى با افراد خاط مقادم بچاۀ
سقاو تماس بگيرند .آنها بعد از آن با چند صد نفر از اغتشاشيون به شهر برگشتند ...مان
امشب تدابير احتياطى خاص گرفته ام .محمد عثمان خان والى ساابق قنادهار و حضارت
صاحب شوربازار يک خانۀ کوچک بيرون از دروازۀ سفارت را اشغال نموده و بمن پيغام
فرستاده اند که ما درينجا ميمانيم تا شما را در شب از دزدان محفاظت کنيم571».

اسناد موجاود در آرشايف انگلساتان نشاان ميدهاد کاه سافير انگلايس در کابال در دوران
اغتشاش دو باار باا حبياب اهلل کلکاانى در سافارت انگلساتان کاه خاارج از شاهر موقعيات

 . 569اسااناد محرمانااۀ آرشاايف انگلسااتان ،تلگاارام شااماره  ٧٠سااى مااؤرا  ٢٠دساامبر  ١٩٢۸کمشاانر
عمومى از پشاور.
 . 570اسااناد محرماناااۀ آرشااايف انگلساااتان ،تلگاارام شاااماره  ٢٢٢ماااؤرا  ٢٣دسااامبر  ١٩٢۸سااافارت
انگلستان در کابل به دفتر خارجه در لندن.
 . 571اسناد محرمانۀ آرشيف انگلستان ،تلگرام شماره  ،۴٦مؤرا  ١۴جنورى  ١٩٢٩سافير کابال باه
وزارت خارجه در لندن .
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داشت ،مالقات نموده است  .قواى حبيب اهلل کلکانى از سمت سفارت حملاه ميکردناد و
قواى رژيم امانى از ترس صدمه رسيدن به سفارت دست به حملۀ متقابل نمى زدند572.

 .4بدست آوردن غيرقانونى تلگرام ها و مراسالت رژيم امانى
حکومت بريتانيا و هند بريتاانوى باراى بدسات آوردن اطالعاات الزم و دانساتن پالنهاا و
اقاادامات رژياام امااانى بااا اسااتفاده از امکانااات اسااتخباراتى خااود تلگاارام هااا ومکاتيااب
رسمى آنهاا را تحات نظاارت داشاتند .ياک نموناۀ باارز ايان اقادام آنهاا تلگارام ماؤرا ١٥
جنورى  ١٩٢٩کمشنر عمومى ايالت سارحدى شامال غرباى باه کابال و بلوچساتان ميباشاد
که در آن قبل از رسيدن اطالع رسمى از نمايندگى هاى سياسى افغانساتان  ،حتاى ماتن
درى تلگرام وزارت خارجۀ افغانساتان باه سافارت هااى افغاانى در پااريس ،بارلين ،روم،
لناادن ،و قونساالگرى عمااومى دهلااى را بدساات آورده و ضااميمۀ تلگاارام خااود بااه کاباال و
بلوچستان فرستادند .درين تلگرام گفتاه شاده باود کاه «اعليحضارت اماان اهلل خاان باراى
خات مه دادن به انقالبات انادرونى مملکات کاه نتيجاۀ ساؤ تفااهم باود ،باه رضاا و رغبات و
ارادۀ کاملۀ خود ،خاود را از عهادۀ سالطنت افغانساتان خلاع کارده و بارادر بازرگ شاانرا،
سااردار عناياات اهلل خااان  ،بااراى اجااراى امااور ساالطنت معرفااى فرمودنااد .ملاات و ارکااان
حکومت و علما وسرداران ذات مبارک شانرا به سلطنت افغانستان قباول و بيعات نماوده
و رسماً پادشاه افغانستان شناخته شدند .بنابران از کيفيت جرياان اماور باه شاما اطاالع
داده شد تا به حکومت متعلقه رسماً اطالع بدهيد و اطمينان بدهيد که مناسبات خارجاۀ
افغانستان هميشه با دول دوست ما يکسان خواهد بود ».شمارۀ ١٠٦١

مؤرا  ٢۴جدى 573.

 .5احتجاج سفير افغانستان در لندن
شااجاع الدولااه ساافير افغانسااتان در لناادن قباال از آنکااه بااه اماار غااازى امااان اهلل خااان از راه
روسيه بطرف هرات حرکت کند ،دومکتوب احتجاجيه به وزارت امور خارجۀ انگلساتان
تسليم نمود .در مکتوب اول خواسته شده بود تا ديپلومات هاى انگليس تا عاادى شادن
اوضاع از کابل برايند .وزارت خارجۀ انگلستان نقل هردو مکتوب را باه سافير انگلايس
 . 572اسناد محرمانۀ آرشيف انگلستان ،تلگرام شماره  ۸٥٩مؤرا  ٩١۴ماارچ  ١٩٢٩وزيار خارجاۀ
انگلستان براى امور هند.
 . 573اسناد محرمانۀ آرشيف انگلستان ،تلگرام شماره  – ۴۸اين ،مؤرا  ١٥جنورى  ١٩٢٩کميشانر
عمومى ايالت سرحدى شمال غربى.
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در کابل ارسال نمود و نوشات کاه ماا جاواب ايان مکاتياب را نماى دهايم  .در مکتاوب دوم
نوشته شده بود که «قرار معلوم افراد قباايلى از بااجور،طرف انگليساى ،سارحدافغان را
عبور نموده و اسمار در داخل افغانستان را اشغال نموده اند .اين اقدام صاريحاً مخاالف
آن پاليسى بيطرفى و عدم مداخله در امور افغانستان است کاه توساط شاما دريان اواخار
در مجلس عوام انگلستان و توسط دينيس بيرى ،وزيرخارجه باراى اماور هناد در مجلاس
قانونگذارى (شوراى ملى) هند ارائه شده است .من از شما ميخواهم ايان نقاض بيطرفاى
را که به شدت سبب خشم افغانها شده است ،توضيح دهياد » .دريان مکتاوب همچناان بار
پاارواز هاااى متعاادد طيااارات انگليسااى باار قلمروکاباال و پيمااان اخياار پوسااتۀ هااوائى بااين
سفير انگلستان وحبيب اهلل کلکانى احتجاج شده است 574.

 .6پالنهاى از قبل تهيه شده و پافشارى بر خروج سريع عنايت الله خان
اسناد محرمانۀ ذيل آرشيف انگلستان از دسايس عميقتر و پاالن هااى از قبال تهياه شادۀ
انگليس ها پرده برداشته ،بر ادعاهاى دروغين عدم مداخلاه و بيطرفاى شاان خاط بطاالن
ميکشد:
سفير انگليس در کابل در تلگرام  ٨شب  ١٩جنورى  ١٩٢٩خود اعتراف ميکند که «تغير در قاانون
اساسى وضعيت مضحکى را ببار آورده است ،چون هيچ مقامى که با او معامله کنم وجود نادارد.
من هيچ اطالع رسمى از استعفاى امان الله خان ،تاجگذارى يا کناره گيرى عنايت الله خان و يا
ادعاى سلطنت حبيب الله را نگرفته ام .وزارت خارجه مسدود ميباشد» .

او درين تلگرام خود به وزير دولت براى امور خارجه مينويسد که «رفاتن عنايات اهلل خاان
از کابل وضعيت محلى را بسيار آسان ساخت .همکاران و کسانى که مان باا ايشاان دريان
موضوع صحبت کرده ام ،معتقد هستند که يک معطلى  ٢۴ساعته ميتوانست سبب يک
بى نظمى عمومى شود575».

 . 574اسااااناد محرمانااااۀ آرشاااايف انگلسااااتان ،تلگاااارام شااااماره  ٣٩وزارت خارجااااۀ انگلسااااتان،
.L/P&S/10/1301
 . 575اسااناد محرمانااۀ آرشاايف انگلسااتان ،تلگاارام شااماره  ٦۸ساافير کاباال بااه وزياار دولاات در امااور
خارجه.
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سفير انگليس در تلگرام شب قبلى ( ٧شب  ١٨جنورى ) خود نوشته بود که «گفته ميشود گاريزون
ارگ از پن هزار ( )٥٠٠٠مرد جنگى تشکيل شده و ميتوانست بقدر کافى بمقابل ياک محاصارۀ
طوالنى ايستادگى کند576».

خارج ساختن سريع عنايت اهلل خان از کابل و انتقال فورى او از پشاور باه چمان و قنادهار
هم مهم اسات  .سفير انگليس يک شب قبل از آن ( ساعت شش ( )٦شب  ١٧جناورى ) در تلگارام
خود به کمشنر عمومى ايالت سرحدى شمال غربى و مقامات ديگر انگليسى در لندن ،دهلى جديد
و بلوچستان نوشت که «لطفاً ترتيبات دو طيارۀ ويکتوريا را بگيريد تا فردا ١٨ ،جناورى ،دقيقا ًا
ساعت ده قبل از ظهر بوقت پشاور براى آمدن به ميدان هوائى شيرپور آماده باشند .آنها نباياد
بدون تلگرام اطمينانيۀ بعادى من حرکت کنند .مسافرين از کابل شاهزاده عنايات اللاه خاان و

خانواده اش خواهند بود که از راه کويته عازم قندهار ميباشند .پيشنهاد شده که آنها از پشااور
ذريعۀ ريل به کويته سفر کنند .تفصيل در تلگرام بعدى577 ».

ساافير انگلاايس بعااد از يکساااعت در تلگاارام بعاادى خااود مينويسااد کااه «حضاارت صاااحب
شوربازار ،ميانجى ارشد بين حبياب اهلل و عنايات اهلل ،بعاد از ظهار اماروز در سافارت باه
مالقات من آمده و نامۀ از شيرجان وزير حبيب اهلل [کلکانى] با خود آورده بود که خالصۀ
آن قارار ذياال اساات « :شااهزاده عناياات اهلل خااان مساتعفى شااده و تقاضااا نمااوده اساات کااه بااا
بيساات نفاار از اعضاااى خااانواده اش (کااه بيشترشااان اطفااال ميباشااند) توسااط طياااره بااه
قندهار انتقال داده شود .چون ما طيارۀ مناسب نداريم ،از شما خواهش ميکنيم طياارۀ را
فراهم کنيد که بين ساعت  ۸و  ١٠صبح فردا به ميدان شيرپور بيايد» .حضرت صاحب بمن
توضيح داد که اين يگانه راه جلوگيرى از خونريزى و تخريب کابل ميباشد .من به او گفتم
که طيارۀ انگليساى باه قنادهار رفتاه نميتواناد ،چاون باراى مصائونيتش تضامينى وجاود
ناادارد ،و ساافر از کاباال بااه قناادهار از طريااق پشاااور و کويتااه هاام بااراى يااک پاارواز خيلااى
طوالنيساات .ماان بااه آنهااا اطمينااان تحرياارى دادم کااه اگاار حکوماات ماان بااه فرسااتادن طياااره
موافقت کرد ،عنايت اهلل خان و خانواده اش سالم از پشاور به چمن انتقال خواهند يافات.
حضاارت صاااحب بااراى مشااوره بااا حبيااب اهلل و عناياات اهلل برگشاات و جااوابش را امشااب

 . 576همانجا ،تلگرام شماره  ،٦٣سفير کابل به وزير دولت در امور خارجه.
 . 577اسناد محرمانۀ آرشيف انگلستان ،تلگرام شاماره  ٥۸سافير کابال ،ماؤرا  ١٧جناورى ،١٩٢٩
.L/P&S/10/1301
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ميفرستد .اگر توافق حاصل شاد ،مان فکار ميکانم دو طياارۀ ويکتورياا فرساتاده شاوند.
اقدام عاجل ما درين وقت کابل رانجات خواهد داد .تأخير همه چيز را خراب خواهد کرد.

کمشنر عمومى ايالت سارحدى شامال غرباى در تلگارام  ١۸جناورى  ١٩٢٩خاود نوشات کاه
«کميتۀ خالفت اعالن کرده است براى بحث روى موضوع افغانستان فردا در شاهى بااو پپشااور
جلسۀ داير ميشود .امروز يک تعداد زيادى از مردان قبايلى ماوراى سرحد ،که بيشتر شان افريدى
و مهمند بودند ،در جرگۀ شان در پشاور به توافق رسيدند که براى حمايت از خانوادۀ شاهى ،ولاو
اگر امان الله خان نباشد ،دست به اسلحه ببرند .تمام اين نکات ضرورت انتقاال هرچاه ساريعتر
عنايت الله خان را از پشاور بيشتر ميسازد578».

همين کمشنر در تلگرام ديگر خود اطالع ميدهد که «من عنايات اهلل خاان را ديادم و باه او
گفتم که يک ريل مخصوص تهيه شده است تا وى و همراهانش را فردا به کويته ببارد .او
جواب داد که ترجيح ميدهد به اين زودى نرود و از من خواست تا از کويته معلاوم کانم کاه
آيا امان اهلل خان واقعاً در قندهار است يا خير ،و آيا رفتن من به آنجا بى خطر است .من باه
او گفتم که راجع به ماندنش در پشاور چيزى گفته نميتوانم ،اما راجع به موجوديت اماان
اهلل خاان تلگرامااى خاواهم فرسااتاد .رياال قارار اساات سااعت يااک بعااد از ظهار حرکاات کنااد.
مهمانان در «دينز هوتال» باوده از رفاتن باه «سارکت هااوس»  579کاه باراى شاان آمااده شاده
بود ،ابا ورزيدند .آنها ميخواستند به مهمانخانۀ در خاارج از شاهر بروناد ،اماا مان اجاازه
ندادم580».

ساافير انگلاايس در کاباال هاام بااه انتقااال سااريع و کشاايدن فااورى عناياات اهلل خااان از هنااد
پافشااارى نمااوده در تلگاارامش نوشاات کااه « ماان ضاارورى مياادانم کااه عناياات اهلل خااان و
همراهانش به زودترين فرصت ممکن آنطرف سرحد ،به قنادهار ،فرساتاده شاوند .قبال از
آنکااه عناياات اهلل خااان کاباال را تاارک بگويااد اياان را قبااول کاارده بااود ،و همااين يگانااه شاارط

 578همانجا ،تلگرام شماره -٦٧اين مؤرا  ١۸جنورى کميشنر عمومى ايالت سرحدى شمال غربى.
 . 579سرکيت هاوس اصطالحيست که انگليس ها براى مهمانخاناه هااى دولتاى بکاار ميبردناد ،و
تاهنوز در هندوستان و پاکستان بکار ميرود.
 . 580اسااناد محرمانااۀ آرشاايف انگلسااتان ،تلگاارام شااماره  ٦٥مااؤرا  ١٩جنااورى  ١٩٢٩کميشاانر
عمومىL/P&S/10/1301 ،
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فرسااتادن طيااارۀ انگليسااى بااراى انتقااال او بااه پشاااور بااود .اگاار الزم باشااد او را بااه زور از
[سرحد] چمن خارج کنيد581».

از اسناد محرمانۀ آرشيف انگلستان ميتوان علت اين همه هيجان و پافشارى بار کشايدن
سااريع سااردار عناياات اهلل خااان از خاااک هنااد بريتااانوى را درک کاارد .مااأمورين انگليسااى
نميخواسااتند در راه پياااده کااردن پااالن هاااى شااان هاايت نااوع خطاارى را قبااول کننااد .آنهااا در
حاليکه محمدنادر خان تا هنوز از اروپا حرکت نکرده بود ،کمپاين جلب حمايت قبايل باه
نفع او را آغاز کرده بودند .محمدنادرخان و برادرانش هاشم خان و شاه ولاى خاان بتااريخ
 ٩فبرورى  ١٩٢٩از « مارسيلى»  Marseilleفرانسه حرکات و بتاارا  ٢٣فبارورى ذريعاۀ
کشتى «قيصر هناد» باه بنادر بمبئاى رسايد .اماا تگارام ماؤرا  ١٩جناورى کمشانر عماومى
ايالت شمال غربى ذکر ميکند که «شواهد عالقمندى غلجى هاا باه جرياناات فعلاى رو باه
ازدياد است .به اساس راپور هاى رسيده غلجى ها و شينوارى ها به توافاق رسايده اناد تاا
از نادرخان بحيث کانديد تخت و تاج افغانستان حمايت کنند582».

از طرف ديگر رسيدن اطالعات قبولى دوبارۀ امان اهلل خان بحياث پادشااه افغانساتان در
قناادهار  ،احساساااات مااردم را بطرفااادارى ازاو تحريااک کااارد .کمشاانر عماااومى ايالااات
سرحدى شمال غربى در تلگرام  ٢١جنورى خود اعتراف ميکند که «فوران قابل تاوجهى از
احساسات طرفدارى از خانوادۀ شاهى افغانستان و مخالفت با حبياب اهلل را داده اسات.
تماام مطبوعاات اسااالمى از الهاور بطاارف شامال حبيااب اهلل را تقبايح نمااوده و دياروز يااک
گردهمآئى بزرگ خالفتى ها [اعضا و هواداران جنبش خالفت] در پشاور ،اعالميۀ عليه
حبيب اهلل و به نفع امان اهلل خان را تصويب نمود .تلگرام شماره  -٦٧اين ،اينجاناب را در
رابطااه بااا جلسااۀ مشااابه افااراد ماااوراى ساارحد در پشاااور ببينيااد .در نتيجااۀ اياان جلسااه،
افرياادى هااا و مهمنااد هااا قاصاادين خااود را بااه اورکزائااى هااا ،وزياارى هااا ،و مسااعودى هااا
فرستاده و از آنها دعوت نموده اند تا در جرگۀ بزرگ پالنگذارى کمپاين استقرار مجادد
خااانوادۀ شاااهى افغااان بتاااريخ  ٢٥جنااورى در «دکااه» شاارکت ورزنااد .بااا وجااود آنکااه زياااد

 . 581اسناد محرمانۀ آرشيف انگلساتان ،تلگارام شاماره  ٦٩سافير کابال ،ماؤرا  ٢٠جناورى ،١٩٢٩
.L/P&S/10/1301
 . 582اسناد محرمانۀ آرشيف انگلساتان ،تلگارام شاماره -٦۴ايان ،ماؤرا  ١٩جناورى  ١٩٢٩کمشانر
عمومى ايالت سرحدى شمال غربى.L/P&S/10/1301 ،
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ميخااواهم از شاارکت قباياال در امااور داخلااى افغانسااتان جلااوگيرى کاانم ،ماان فکاار ميکاانم
برداشتن هر قدمى عليه اين جنبش ناممکن ميباشد583».

 .7خودسرى سفير انگليس يا توافق مخفيانه باحکومت حبيب الله کلکانى؟
يکى از راز هاى که ناآگاهانه يا آگانه توسط يکى از نشرات رسمى انگليسى فاش شد،
ارتباط مستقيم سافير انگلايس از طرياق دساتگاه بيسايم شخصاى باا خاارج باود .همفرياز
درين رابطه در تلگرام  ٢٠جنورى  ١٩١٩خود باا سراسايمگى مينويساد کاه «در صافحۀ اول
شمارۀ ماؤرا " ١۸روزناماۀ ملکاى و عساکرى"  The Civil and Military Gazetteباا
خط خاصى نشر شده است کاه سفير بريتانيا ميتواند با استفاده از بيسيم شخصى در سافارت باا

دنياى خارج ارتباط بگيرد .اين مايۀ تأسف زياد است ،زيارا باا وجاودى کاه افغانهاا بصاورت
غير رسمى به استفادۀ من از دستگاه شخصى تن درداده اند ،بنظر تحصايل کارده هاا ايان
عمل نقض حاکميت افغانستان شمرده ميشاود ،و ازيان حقيقات نباياد عاوام اطاالع پيادا
کننااد584».قاباال يادآوريساات کااه قباال از آن تمااام ارتباطااات ساافارت انگلاايس در کاباال از
طريق دستگاه هاى دولتى افغانستان انجام مى يافت.
 .8سانسور مطبوعات
انگليس ها به مقامات ايالتى بلوچستان ،پنجاب و ايالت سرحدى شمال غربى محرمانه
هااادايت دادناااد تاااا تلگااارام هااااى ژورنالسااات هاااا و مطبوعاااات راجاااع باااه اخباااار و اوضااااع
افغانسااتان را سانسااور و از نشاارات خااالف پاليسااى بريتانيااا جلااوگيرى کننااد 585.آنهااا
همچنان پيغام هاى نشراتى «اسوشيتيد پريس» را بخاطر نشار مقااالتى راجاع باه اوضااع
افغانستان سانسور نمودند586.

انگليس ها همچنان براى کتمان حقايق با بهانه هاى مختلاف از رفاتن خبرنگاار روزناماۀ
شيکاگو تريبون  Chicago Tribuneاز طريق هند باه افغانساتان جلاوگيرى کردناد ،تاا

 .583اسااناد محرمانااۀ آرشاايف انگلسااتان ،تلگاارام شااماره  ٧٣مااؤرا  ٢١کميشاانر عمااومى ايالاات
سرحدى شمال غربى.
 . 584اسناد محرمانۀ آرشيف انگلستان ،تلگرام شماره  ٧٥مؤرا  ٢٠جنورى  ١٩٢٩سافير انگلايس
در کابل .
 . 585اسناد محرمانۀ آرشيف انگلستان.L/P&S/10/1301 ،
 . 586همانجا ،تلگرام هاى شماره  ٥٠۸و  ٥٠٩مؤرا  ٢فبرورى . ١٩٢٩
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آنکه بالخره «لرى رو»  Larry Rueيگاناه خبرنگاار غرباى توانسات باا کراياه کاردن ياک
طيارۀ مخصوص از تهران براى مصااحبه باا غاازى اماان اهلل خاان وارد قنادهار شاود .لارى
روخبرنگار امريکائى مقيم وياناى شيکاگو تريبون بود .جريدۀ مذکور تصميم گرفت تاا
بنا بر اهميت و دلچسپى موضوع افغانستان ،نماينده اش را به آنجاا فرساتاده و گازارش
هاى خود را از داخل افغانستان تهيه کند .لرى بالخره مجبور شد به تهران رفته ،با پايش
کش بُردن يک ناظر نظامى ايران باخود ،اجازۀ کرايه کردن يک طياارۀ آلماانى را حاصال
کند .او در ماه فبارورى  ١٩٢٩باراى پانج روز در قنادهار ماناد و  ١٣مقالاه راجاع باه اوضااع
افغانسااتان نوشاات کااه از  ٢٥فباارورى تااا  ١١مااارچ همااان سااال در شاايکاگوتريبون بنشاار
رسيدند.
وزير خارجه براى امور هند در لندن بعد از انتشار پيغاام نماينادۀ خااص الهاور در جريادۀ
«ديلى ميل»  Daily Mailيا پست روزانه که در آن داليل ضرورت کشيدن همفرياز سافير
انگليس از کابل ذکر شده بود ،در يک تلگرام عاجل خواهان تحقيقات راجع به چگونگى
نشر اين پيام بدجنس شده امر کرد تا براى منع کردن نويسانده و خبرنگااران ديگار از نشار
چنين مطالب ،اقدامات الزم

جدى گرفته شود587.

درين رابطه به حکومت بمبئى هدايت

داده شد که «روزنامۀ ديلى ميل لندن در شامارۀ  ٢۸جناورى خاود از قاول خبرنگاار الهاور
نوشته است که همفريز بچۀ سقاو را بر تخت کابل نشاند و حاال شايد او را بردارد .آشکار
است که مسکو يا رويتر يا مطبوعات آزاد اين ناوع نشارات خطرنااک باراى هناد را تکارار
خواهنااد کاارد .اگاار تااا حااال چنااين پيغاماااتى مخااابره نشااده باشااند ،لطف ااً از نگذشااتن آن
اطمينان حاصل کنيد.

588

 .9خالف ورزى از مقررات پستى و تعامل بين المللى
انگليس ها باوجود اطالع رسمى غالم صديق خان چرخى وزيار خارجاه ،بارخالف تعامال
بين المللى و مقررات پستى ،پوستۀ سياسى را که از سافارت هااى افغانساتان در لنادن،
پاريس و برلين عناوانى شاخص وى فرساتاده شاده باود ،عاوض قنادهار باه عطاألحق خاان
وزير خارجۀ حبياب اهلل کلکاانى فرساتاد تاا از پاالن هاا و اقادامات آينادۀ اماان اهلل خاان در

 . 587همانجا ،تلگرام شماره  ٣۴۴مؤرا  ٢٩جنورى  ١٩٢٩وزير دولت براى امور جارجۀ هند.
 . 588اسناد محرمانۀ آرشيف انگلستان ،تلگارام شاماره  ۴١۸ماؤرا  ٣٠جناورى  ١٩٢٩باه حکومات
بمبئى .
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قناادهار خااوبتر اطااالع حاصاال و ترتيبااات خااود را بمقاباال آن اتخاااذ کننااد .انگلاايس هااا
محتااواى اياان پساات ديپلوماتيااک را در پوسااته خانااۀ پشاااور تفتاايش و ميدانسااتند کااه
تعداد زيادى از مکاتيب به درى و به غالم صديق خان فرستاده شده بودند.
سفير انگليس همچنان به تقاضاى عطألحق خان وزير خارجۀ حبيب اهلل کلکانى در رابطۀ
ارسال پوسات رسامى توساط طياارات انگليساى باه کابال لبياک گفتاه تساهيالت الزم را
فراهم ساخت  589.در حاليکه تقاضاا باراى فرساتادن پوساتۀ ديپلوماتياک وزارت خارجاه
خصوص ااً پوسااتۀ کااه بنااام شااخص غااالم صااديق خااان چرخااى ارسااال شااده بااود ،عااالوه باار
سفارتخانه هاى افغانستان در اروپا ،از طرف وکيل تجار افغانى نيز صورت گرفته باود.
کمشنر عمومى در پشاور در تلگرام اول ماه فبرورى خود مکتوب نمايندۀ تجارتى افغان
را نقل ميکند .درين مکتوب نوشته شاده اسات کاه «باسااس هادايت تلگرافاى از سافارت
پاريس ،پوستۀ ارسالى آنها به ادرس وزارت خارجه در کابل ،باياد باه وزارت خارجاه در
قندهار سوق داده شود .بنابران من از شاما تقاضاا ميکانم کاه ايان پوساته را ياا باه وزارت
خارجه در قندهار سوق داده و يا به من بازگردانيد590».

 .10خارج ساختن ديپلومات هاى خارجى از افغانستان يک چال و نيرنگ ديگر
تصادفى نيست کاه يکاى از خواسات هااى اغتشاشايون شاينوار در پهلاوى خواسات هااى
ديگر مانند تبعيد خانوادۀ طرزى وطالق ملکه ثريا بسته نمودن نماينادگى هااى خاارجى
به استثناى سفارت انگلستان باود ،و همفرياز سافير انگلايس در کابال هام باراى برآمادن
ديپلومااات هااا و خارجيااان دساات بااه تبليغااات وساايع زد .او ميگفاات کااه جنااگ داخلااى
افغانستان حاد اقال باراى دوساال دوام خواهاد کارد و جناگ در کابال باه قتال عاام خواهاد
انجاميد .او بصورت مبالغه اميز سعى و تالش مينمود تاا سافيران مقايم کابال را تشاويق
کند که تا استقرار حکومتى که براى اکثريت مردم افغانستان قابل قبول باشد ،خارجيان
از کابل برآيند و سفارتخانه ها بسته شوند.
در دوران اغتشاش و حمالت بر کابل ،از دسمبر ساال  ١٩٢۸تاا فبارورى  ، ١٩٢٩انگلايس
ها نتنها براى ضاعيف سااختن رژيام اماانى دسات باه بزرگتارين عملياات تخلياوى هاوائى
زدنااد ،بلکااه غاارض نشساات و برخاساات طيااارات خااويش از مقامااات دولتااى افغانسااتان
اجازه هم نميگرفتند .اين عمليات تخليوى ديپلوماتهاى غربى ،اولين تجربه و عمليات
 . 589همانجا ،تلگرام شماره  ٧٧مؤرا  ٣فبرورى  ١٩٢٩سفير انگليس در کابل.
 590همانجا ،تلگرام شمار  ١١٠مؤرا  ١فبرورى  ١٩٢٩کمشنر عمومى ايالت سرحدى شمال غربى .
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بزرگ توسط قواى هاوائى سالطنتى انگلساتان باود کاه در آن ماأمورين و افاراد ملکاى از
يک کشور به کشور ديگر انتقال يافتناد  .قبال از آن قاواى هاوائى انگلساتان در عملياات
نظامى خارج از کشور سهم گرفته بود ،مثالً هفت سال قبل در عراق مليشاياى آشاورى را
از سليمانيه تا کِرکوک به فاصلۀ هفت ميال تخلياه کارده باود ،اماا آن تخلياه تنهاا درداخال
کشور و نظامى بود که به هايت صاورت باا تخلياۀ کابال قابال مقايساه نباود .عملياات ساه
ماه اۀ کاباال بااا انجااام دادن باايش از  ۸۴مأمورياات و انتقااال باايش از  ٥۸٦نفاار از کاباال بااه
پشاااور ،دسات آورد بزرگااى بااود کااه درآن باادون عمليااات نظااامى ،نيروهاااى خااود را بااراى
مقاصد غير نظامى و عمليات مخفى سياسى هم آزمودناد .طاى هماين عملياات ،ساردار
عنايت اهلل خان هم بعد از امارت سه روزه اش از کابل به هند بريتانوى انتقال داده شد.

 .40اعضاى خانوادۀ سردار عنايت اهلل خان قبل از حرکت در ميدان هوائى
شيرپور کابل
همفريز ازين کار تخليۀ خارجيان از کابل هادف ديگارى نياز داشات و آن انحاراف افکاار و
توجه از رسوائى فعاليت هاى الرنس در سرحدات افغانستان باود .او خصوصااً باا پخاش
شايعات امکانات ساقوط آناى رژيام کابال و قتال عاام خارجياان ،جناگ رواناى ايارا باراه
انداخته بود .اما ايران و ترکيه تصميم ماندن را گرفتند .سفير انگليس در کابل بتااريخ
 ٢۴جنااورى از قااول همپايااۀ ايتااالوى اش راپااور داد کااه «حکماات بااى» ساافير ترکيااه ديااروز
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گفته است متيقن هستم هرج ومرج در افغانستان مرحلۀ اول جناگ باين روس و انگلايس
براى تسلط بر آسيا ميباشد ،لذا ترکيه بايد براى دانستن اوضااع ،نماينادگى خاود را در
کابل بازنگهدارد .همفريز بتاريخ  ۸فبرورى نوشت که هام مسالکان آلماانى ،فرانساوى و
ايتالوى اش خروج شانرا مشروط به برآمدن او ساخته اند.

 .41سردار عنايت اهلل خان بعد از رسيدن به پشاور
وقتى سفير انگليس در کابل نتوانست سفراى کشور هاى غربى را براى ترک گفتن کابل
تلقااين کنااد ،انگلاايس هااا تااالش ورزيدنااد از طريااق ترساااندن وزراى خارجااۀ کشااور هاااى
مذکور پالن طرح شدۀ خاود را عملاى کنناد .وزارت خارجاۀ انگلساتان باه سافراى خاود در
پاريس ،برلين و روم هدايت داد که «لطفاً با وزراى خارجه ارتباطات شخصى و محرمانه
بگيريد .آنها از اوضاع درک نادرست دارند .شما به آنها زباانى تشاريح کنياد کاه در ياک
مدت نسبتاً کوتاه با خوب شدن هوا جنگ هاى عمومى در کابال از سار آغااز شاده و خطار
حقيقى قتل عام اروپايان وجود دارد .پيچيدگى هاى بين المللى ايکه در نتيجۀ آن بميان
خواهد آمد ،واضح بوده و خطرات آن دور از تصور ميباشد .اگر سفرا و اعضاى سفارت
هاى آلمان و فرانسه و ايتاليا بعد از خارج شادن نماينادگى انگلايس هاا در کابال بمانناد،
درمانده و در بدترين شرايط تمام راه هاى فرار برويشان بسته خواهد شد .بنابران شديداً
از شما تقاضا ميکنيم تا به سفراى آلمان ،فرانسه و ايتالياا بصاورت فاورى هادايت قااطع
بدهيد تا در رابطه با تخليۀ قبل از قبل ياا همزماان نماينادگى هااى خاود باا سار فرانسايس
همفريز تماس بگيرند .شما بايد تأکيد کنيد تا اين ارتباط بصورت مطلق از مطبوعات و
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عوام مخفى بماند ،چون اطالع خبر تخليه تمام برنامه را برهم زده و حکومات افغانساتان
براى طيارات مشکالتى را ايجاد خواهد کرد591».

 .11برخورد غير قانونى با ديپلومات هاى افغانى در لندن
شجاع الدوله خان ،سفير افغانستان در لندن ،بتاريخ  ٩فبرورى به هدايت غازى امان اهلل
خان از طريق روسيه عازم هرات شد .او قبل از حرکت ضمن مکتوبى از تقرر محمد يونس
خااان ساااکرتر ساافارت بحياااث شاااارژدافير بااه وزارت خارجاااۀ انگلسااتان اطاااالع داد .اماااا
انگلاايس هااا باارخالف ق اوانين بااين المللااى ميخواسااتند اعضاااى ساافارت افغانسااتان را
اخراج و يا مجبور به استعفا و ترک کشور نمايند .وزير خارجۀ انگلساتان تصاميم داشات
به نمايندۀ افغانستان اطالع دهد که مأموريتش در افغانستان به پايان رسيده و نام هااى
ديپلوماااات هااااى افغاااان را از لسااات ديپلوماااات هاااا خاااارج ساااازد .انگلااايس هاااا بخاااوبى
ميدانسااتند کااه اياان عماال شااان خااالف مااوازين و مقااررات بااين المللااى اساات  .چنانچااه در
صفحۀ  ٦۴٩جلاد اول قاانون باين المللاى اوپاين هاايم Oppenheim's international
 lawذکاار شااده اساات ،کااه در صااورت تغياارات انقالبااى کشااورهاى خااارجى بااراى ماادتى
نخواهند توانست اعتبارنامه هاى جديد را ارسال يا نماينادگان خاود را فراخوانناد ،لاذا
تااا روشاان شاادن اوضاااع اصاالى  ،مطااابق بااه تعاماال بااين المللااى اياان نمايناادگان از تمااام
امتيازات ديپلوماتيک برخوردار خواهند بود.

592

 .12فل ساختن اقدامات امان الله خان برای حصول دوباره سلطنت
غازى اماان اهلل خاان بعاد از آنکاه باا عادۀ معادودى از وزرا و مشااورين خاود ذريعاۀ ماوتر
بتاااريخ  ٢۴جاادى ( ١٣٠٧مطااابق بااا  ١۴جنااورى  )١٩٢٩بااه قناادهار رفاات ،تااا معلااوم شاادن
سرنوشاات باارادرش ،سااردار عناياات اهلل خااان ،باادون تماااس بااا مااردم منتظاار مانااد .بعااد از
رسيدن عنايت اهلل خان باه قنادهار ،هردوبارادر در برنادۀ ارگ قنادهار مقابال ماردم شاهر و
اطااراف آن قاارار گرفتنااد و غااازى امااان اهلل خااان پااس از شاارح واقعااات اخياار و توجيهااات
نادرسااتى کااه از اصااالحات وطنخواهانااۀ او توسااط مغرضااين داخلااى و دشاامنان خااارجى
بعمل آمده بود و علت کناره گيرى خودش و انتظارى که از رويکار آمادن عنايات اهلل خاان
 . 591اسناد آرشيف انگلستان ،تلگرام هاى شماره  ۴٠ ،٣۴ ،۴٩و  ٥١مؤرا  ١۴فبرورى .١٩٢٩
 . 592اسناد آرشيف انگلستان ،مکتوب شاماره  ۸ماؤرا  ٢١فبارورى  ١٩٢٩معاين سياساى وزارت
خارجۀ انگلستان .
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در راه خاتمااه دادن بااه خانااه جنگااى و جلااوگيرى از کشاات و خااون مردمااان بيگناااه داشاات،
اکنون به حاضرين اختيار داد تاا باراى اداماۀ مباارزه علياه جهال و وحشات و اعاادۀ نظام و
امنيت از بين او و برادرش يکى را انتخاب کنند .تمايل ماردم بااز هام باه شاخص اماان اهلل
خان بيشتر بود ،و مردم قندهار با وجود شکايات و گله هاائى کاه از او داشاتند ،از اعاادۀ
سلطنت غاازى اماان اهلل خاان بخوشاى اساتقبال نمودناد و از همراهاى خاود باه او اطميناان
دادند593 .

فاارداى آن ،شاااه مجلسااى را در سااالمخانه دائاار و کابينااۀ جديااد را تعااين کاارد کااه در آن بااه
عبدالعزيز خان مسئوليت وزارت حربيه و به غالم صديق خان مسائوليت وزارت خارجاه
داده شده ،ميرزا محمد عمر خان بحيث منشى حضور و ميرزا على احمدخان مهمند بحيث منشاى
شورا تعين شدند594.

عبداالحد خان ،وزير داخله  ،مأمورين و مردم را از پادشاهى دوباارۀ

امان اهلل خان و اساتعفاى ساردار عنايات اهلل خاان مطلاع سااخت  .تشاکيالت جدياد دوائار
دولتااى و بودجااۀ آنهااا تصااويب و يکبااار ديگاار چاارا هاااى حکوماات بااه حرکاات و فعالياات
درآمده و نقشه هاى اينده طرح گرديد .غالم صديق خان چرخى ،وزيار خارجاه ،هام ذريعاۀ
تلگراف از طريق سفارت خانه هاى افغاانى جلاوس مجادد غاازى اماان اهلل خاان را باه دنياا
اعالم کرد595.

همفريز باوجود تلگرام شب گذشتۀ خود که در آن نوشته بود « من هيچ اطاالع رسامى از
استعفاى امان الله خان ،تاجگذارى يا کناره گيرى عنايت الله خان و يا ادعاى سلطنت حبيب اللاه

را نگرفته ام .وزارت خارجه مسادود ميباشاد» ،در تلگراماى عناوانى وزيار خارجاه باه لنادن
اطالع داد که باوجوديکه حبيب اهلل فعالً حکمفرماى کابل است ،بنظر من ناممکن اسات
او بتواند اقتدار خودرا در افغانستان قائم کند.در صورت دريافت کمک از انگلساتان و

 . 593رشتيا ،سيد قاسم ( ،)١٣٧۸ص ٣۸
 . 594طوريکااه قاابالً هاام در فصاال پاانجم ذکاار شااده اساات ،راپااور شاايخ محبااوب علااى ،سااکرتر امااور
شرقى که تحت ناام ساقوط اماان اهلل ياا  The Fall of Amanullahتوساط ساکات باه انگليساى
ترجمه شده است  ،به ميرزا على احمد خان مهمند نسبت داده شده و چناد نفار از ماؤرخين داخلاى و
خارجى هام از آن گوياا اينکاه نويسانده اش منشاى درباار اماان اهلل خاان و بناابران داراى معلوماات
مؤثق و کافى بوده است ،بحيث يک مأخذ و ساند دسات اول يااد نماوده ،از آن باراى تخرياب غاازى
امان اهلل خان استفاده نموده اند.
 . 595اسناد محرمانۀ آرشيف انگلساتان ،راپاور شايخ محباوب علاى ،ساکرتر اماور شارقى سافارت
انگلستان در کابل.L/P&S/20/B289 ،
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يا اتحاد شوروى ،اکثريت ماردم افغانساتان از اماان اهلل خاان در مباارزه اش باراى حصاول
دوباره قدرت پشتيبانى خواهند کرد .همفريز مشوره داد که لندن تقاضاى هر نوع کماک
نظامى را به اماان اهلل خاان رد کناد و همچناان وزيار مختاار افغاانى را ،کاه ديگار از دولات
رساامى افغااانى نمايناادگى نميکنااد ،نبايااد در لناادن برسااميت بشناسااد .همفريااز همچنااان
توصيه نمود که "دولت اعليحضرت اخطاريه اى به شوروى ارسال نموده و به مقاماات آن
کشور هوشدار بدهد که از ارسال عساکر و يا مهماات جنگاى باراى اماان اهلل خاان امتنااع
ورزند596".

 .13ايجاد موانع در راه فعاليت هاى حاميان غازى امان الله خان
مأمورين انگليسى به محمد يعقوب خان ،مأمور ويزۀ افغان در کويته ومحمد عظيم خان
منشااى اش اخطااار داده و آنهااا را تهديااد بااه اخااراج کردنااد .آنهااا تحاات تعقيااب مقامااات
اسااتخباراتى بلوچسااتان بااوده و گمااان ميرفاات کااه بصااورت مخفيانااه بااراى رژياام امااانى
فعاليت نموده و با افغانهاى ساکن کويته در تماس باشند .عالوه بار آن تصاور ميرفات باا
قناادهار ارتباااط ماانظم داشااته از تلگاارام و پوسااتۀ ديپلوماتيااک بااه نفااع آنهااا اسااتفاده
ميکنند ،نمايندۀ تجارتى افغان در کويته نيز تحت تعقيب و نظارت قرارداشت597.

يک راپور ديگر درين باره نشان ميدهد که خان بهادر بازگل خاان کاه باا ماأمورين وزارت
خارجۀ افغانستان در تماس بود ،تأئيد کرده است که مأمور ويزۀ افغان در عهد ماان اهلل
خان از کويته معلومات هفته وار استخباراتى را به وزارت خارجه ارسال ميکرد598.

کمشنر انگليس در پشاور هم به سختى جلو فعاليت هااى حامياان غاازى اماان اهلل خاان را
در ايالاات ساارحدى شاامال غربااى ميگرفاات .او اماار نمااود تااا هيئاات کميتااۀ خالفاات ايالاات
پنجاب تحت مقررات امنيتى سرحد از پشاور اخراج و به تيم صاحى آنهاا اجاازۀ رفاتن باه
افغانستان

داده نشود599.

 . 596اسناد محرمانۀ آرشيف انگلستان ،تلگرام شاماره  ٧١ماؤرا  ٢٠جناورى  ١٩٢٩سافير انگلايس
در کابل .
 . 597همانجا ،تلگرام شماره  ٢٠مؤرا  ٢فبرورى ايجنت گورنر جنرال در بلوچستان .
 598همانجا ،تلگرام شماره  ٢۸مؤرا  ٩فبرورى  ١٩٢٩ايجنت گورنر جنرال در بلوچستان .
 . 599اسناد محرمانۀ آرشيف انگلستان ،تلگرام شماره  ٦٣٩مؤرا  ٢٣فبارورى  ١٩٢٩کميشانر در
پشاور.
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مقامات انگليسى از لندن باه کمشانر ايالات سارحدى شاان نوشات کاه باا درک مشاکالت
جلوگيرى از شرکت قبايل در فعاليت هاى طرفدارى از امان الله خان ،از نظر بين المللى بسايار
زياد مهم است که خود را غيرجانب دار نشان دهيم  .تا جائيکه ممکن است ،بايد بسيار کوشايد تاا
اقدامات ما عليه امان الله خان تعبير نشوند .بايد کلمات خود را با احتياط انتخااب کنياد600.

از

يااک سااند ديگاار آرشاايف انگلسااتان بااه وضاااحت معلااوم ميشااود کااه هاادف بااه اصااطالح
سياساات بيطرفااى انگلاايس هااا در امااور داخلااى افغانسااتان  ،جلااوگيرى از فعالياات هاااى
قبايل آزاد در حمايت از غازى امان اهلل خان بوده است .وزير خارجه براى امور هناد نوشات
که «حکومت معتقد اسات کاه پاليساى درسات ،پاليساى عادم مداخلاه اسات ،و ايان باياد
تأمين شود و ما وظيفه داريم باراى جلاوگيرى از مداخلاۀ قبايال از تماام اقادامات ممکان
استفاده کنيم601» .

 .14پافشارى بر تالش هاى مخفى نگهداشتن مداخالت انگليس
اسااناد مختلااف در آرشاايف انگلسااتان نشاااندهندۀ آنساات کااه انگلاايس هااا سااخت تااالش
داشتند تا به شمول کشف و سانسور مکاتبات غازى امان اهلل خان  ،تمام اقداماتى را که
مداخلااه در امااور افغانسااتان ،عليااه رژياام امااانى  ،کمااک بااه مخااالفين امااان اهلل خاان ويااا
کمک باه کانديادان ماورد نظار شاان تلقاى ميشاد ،از انظاار جهانياان و خصوصااً حامياان
غازى امان اهلل خان مخفى نگهدارند .به چند نمونۀ ازين نوع تالش ها در ذيل توجه کنيد:
انگليس ها در حاليکه درخواست ويزۀ محمود طرزى را ،کاه ميخواسات جهات تاداوى باه
هندو يا از راه هند به اروپا برود ،رد کردند ،نه تنها براى احمدشاه خان و عبادالعزيز خاان
که ظاهراً به تقاضاى حبياب اهلل کلکاانى باراى آوردن محماد نادرشااه عاازم اروپاا بودناد،
ويزه دادند ،بلکه ترتيبات مسافرت ذريعۀ طياره ،ريل و کشتى  ،حتى مصارف مسافرت
شانرا به عهده گرفتند .سافير انگلايس در تلگارام  ٦فبارورى  ١٩٢٩خاود نوشات کاه مان باه
احمدشاااه خااان و عباادالعزيز خااان وياازه دادم .آنهااا در صااورت مساااعدت هااوا فااردا توسااط
طياااره بااه پشاااور آمااده از طريااق بمبئااى توسااط [کشااتى] رانپااوره ،بتاااريخ  ٩فباارورى بااه
فرانسه ميروند .من خواهش ميکنم دو اطاق را بتاريخ  ٦فبرورى در هوتل دينز ،دو سايت
را در ريل «بمبئى ميل» بتاريخ  ٧فبرورى و بصورت حتماى دو اطااق خاواب کشاتى را در

 . 600همانجا ،تلگرام شماره  ٣٢۴مؤرا  ٢۴جنورى کميشنر عمومى ايالت سرحدى شمال غربى .
 . 601همانجا ،تلگرام شماره  ٣٠٥مؤرا  ٢٥جنورى  ١٩٢٩وزيرخارجه براى امور هند در لندن.
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«رانپوره» برايشاان از پايش حفاک (ريازرو)

کنياد602.
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همان روز کمشنر عمومى پشااور کاه از ادامۀ تبليغات به نفع امان الله خاان در قلمارو هناد
بريتانوى و فتوا هاى متعدد چندين گروپ مال ها که اعالم نموده بودند « امان الله خان کافر نماى
باشد» اطالع ميداد ،با سراسيمگى نوشات کاه تکت هاى ريل و کشتى احمدشاه خان را نبايد ما
خريدارى کنيم .آنها بايد خودشان به کمپنى کشتى «پى و او» تلگرام بفرستند .اگار الزم باشاد
برايش پول پيشکى بدهيد ،اما نهايت احتياط شود که از سهمگيرى ما درين تماس کسى نفهمد603.

ساافير انگلاايس در همااان روز بااراى جلااوگيرى از تبليغااات هااواداران غااازى امااان اهلل خااان
پيشنهاد کرد که «ما خطر تبليغات باه نفاع اماان اهلل خاان را کاه از قنادهار منشاأ ميگيارد،
کامالً درک ميکنيم .نگرانى عمدۀ ما اينست که ( )١ما بايدبا دقت از هر آنچه نشاندهندۀ
دخالات مااا باشااد و بااه نفااع تبليغااات خطرناااک ضااد انگليسااى مااورد اسااتفاده قاارار گياارد،
خوددارى کنيم ،و ( )٢هر افغانى را ،مخصوصاً مأمورين افغانى ايکه عليه انگلستان در
خاک ما مصروف تبليغات باشند ،به کشور خود شان اخراج کنيم  .راجاع باه فعاليات هااى
مأمور ويزۀ افغان در بلوچستان تحقيقات بيشترى صورت گرفته است  ،که ممکان اسات
منااتج بااه اخااراج وى شااود » .ساافير انگلاايس طرفاادار پااس گاارفتن امتيااازات اسااتفاده از
تلگراف و پست توسط مأمور ويزۀ افغان را ،که مطابق به مقررات تلگرافياک هناد ،هار
کسى از آن استفاده کرده ميتواند ،نبود ،بلکه نظارت و سانسور مراسالت امان اهلل خاان
را به نفع انگليسها ميدانست 604.

 .15قراردادن اسلحۀ ارزان قيمت بدسترس شورشيان
باساس پاليسى سختگيرانۀ انگليس در مخفى نگهداشتن کمک هاى شان باه مخاالفين
رژيم امانى ،آنها به عوض دادن مستقيم اسلحه به شورشيان ،آنرا بصورت غير مستقيم،
به قيمت بسيار ارزان و ناچيز در کوتل کوهات به اختيار شاان ميگذاشاتند .در تلگارام ٧
فبرورى کمشنر عمومى از آمدن تعداد زيادى از افغانهاا و افاراد قباايلى باه آنجاا گازارش

 . 602اسناد محرمانۀ آرشيف انگلستان ،تلگرام شماره  ١٥٢مؤرا  ٦فبرورى  ١٩٢٩سفير انگلايس
در کابل .
 . 603همانجااا ،تلگاارام شااماره  ٥٦١مااؤرا  ٦فباارورى کمشاانر عمااومى پشاااور  ،بااه خواساات ساافير
انگليس در کابل.
 604همانجا ،تلگرام شماره  ١٧٥مؤرا  ٦فبرورى سفير انگليس در کابل.
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داده شده و تذکر رفته است که اسلحۀ که از حکومت افغانستان بدست آماده اسات ،نياز
درياان جملااه شااامل ميباشااد .امااا او طرفاادار کوشااش جلااوگيرى از انتقااال اياان اساالحه بااه
افغانستان نبود.

605

 .16جلوگيرى از تأسيس قونسلگرى روسيه در قندهار
انگليس ها باوجودى که ادعاى بيطرفى و عدم مداخله در امور افغانستان را داشتند ،و
از شناسائى دوبارۀ سلطنت غازى امان اهلل خان خوددارى ميکردنادو قونسالگرى شاان را
در قناادهار تنهااا بااراى فعالياات هاااى اسااتخباراتى باااز نگهداشااته بودنااد ،سااخت تااالش
داشتندتا از تأسيس قونسلگرى روسايه در قنادهار و تمااس و کماک روس هاا باه غاازى
امااان اهلل خااان جلااوگيرى کننااد .ساافير انگلاايس در کاباال در تلگاارام  ١٠فباارورى  ١٩٢٩خااود
نوشت که «بفکر من ما بايد از تمام امکاناات خاود باراى جلاوگيرى از تأسايس نماينادگى
روس ها در قندهار بکوشيم  .به سفير روسيه هيت وقت اجازۀ رفتن به قندهار ،حتاى باراى
يااک ساافر کوتاااه هاام داده نشااده اساات  .مکتااوب سااوم ضااميمۀ قاارارداد بااين افغانسااتان و
انگلستان شرط مانده است که معافيت اجناس دولتى و تجارتى افغانستان از محصاول
گمرکااى هميشااه بااا ممنوعياات نمايناادگى روساايه در قناادهار ارتباااط خواهااد داشاات  .ماان
پيشنهاد ميکنم به قونسل انگليس در قندهار هدايت داده شاود کاه باه غاالم صاديق خاان
اطاااالع دهاااد کاااه حکومااات اعليحضااارت ماااا موجوديااات نماينااادۀ روسااايه در قنااادهار را
مغضوبيت بزرگ دانسته و مجبور خواهد شدتحت چناين شارايطى سارحد چمان را کاامالً
مسدود نمايد606.

 .17پن پادشاه در يک سال و برخورد متفاوت انگليس ها با مدعيان تاج و تخت کابل
سااال  ١٩٢٩شمسااى در افغانسااتان سااال بااى سااابقۀ پادشاااه گردشااى بااود .درياان يااک سااال
افغانستان پنج پادشاه داشت (غازى امان اهلل خان ،سردارعنايت اهلل خان ،حبيب اهلل خان
کلکانى ،على احمدخان ،و بالخره در آخر سال محمدنادرشاه).
استعفاى سردار عنايت الله خان امپراتورى بريتانيا را خرسند و يک قدم ديگر به تحقاق پالنهااى

شان نزديکتر ساخت .کارمندان ظاهراً غير مسلح سفارت انگلستان به سااعت ياک بعاد از
 . 605همانجا ،تلگرام شماره  ١١۸مؤرا  ٧فبرورى
 . 606اساااناد محرماناااۀ آرشااايف انگلساااتان ،تلگااارام شاااماره  ١٧۴ماااؤرا  ١٠فبااارورى  ١٩٢٩سااافير
انگليس در کابل .
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ظهاار بااه ارگ شاااهى رفتااه عناياات اهلل خااان و اعضاااى خااانواده اش را بااه مياادان هااوائى
همراهى نموده و به دو طيارۀ که منتظر شان بود رهنمائى کردند .بعاد از اساتعفاى ساردار
عنايت اهلل خان و اعالم مجدد سلطنت غازى امان اهلل خان ،سافير انگلايس در ياک وقات
بااا سااه پادشاااه معاملااه داشاات  :امااان اهلل خااان در قناادهار ،علااى احماادخان در جااالل آباااد و
حبيب اهلل کلکانى در کابل .
راجع به محمد نادر خان بعداً به تفصيل صحبت خواهد شد .محمد نادرخاان يکاى از کانديادان
مااورد نظاار انگلااايس هااا بااود کاااه بااراى چنااين روزى در نظااار گرفتااه شااده باااود .امااا آنهاااا
نميتوانستند بنابرداليل مختلف از وى حمايات علناى کنناد .صارف نظار از نفارت ماردم از
انگليس ها و دست نشااندگان شاان ،بقادرت رسااندن علناى محمادنادرخان نتنهاا ماورد
استفادۀ تبليغاتى حکومت هاى قندهار ،جالل آباد و کابل قرار ميگرفات ،بلکاه ايان کاار
بحيث واضاح تارين مداخلاۀ انگلايس هاا در اماور داخلاى افغانساتان سابب عکاس العمال
شديد در هند ،روسيه و کشورهاى رقيب ديگر نيز ميگرديد607.

دو نفر از مدعيان ديگر تاج و تخت که راجع به آنها کمتر صحبت شده اسات ،يکاى غاوث
الدين خان احمدزى پسر جانداد خان احمدزى بود ،که ميگفت « اگر بچۀ ساقاوامير شاده
ميتواند ،هر کس ديگر هم ميتواند» ،و ديگارى هام ساردار محماد عمرخاان پسار ساردار
ايوب خان بود که مثل عبدالکريم خان پسر امير يعقوب خان در دوران اغتشااش منگال،
اينبار در دوران اغتشاش شينوار از قلمرو هند بريتانوى به سرحد آزاد آمده بود.
موقف انگليس ها راجع به غازى امان الله خان ،با درنظرداشت دشمنى و نفرت ديرينۀ هردوجانب

بسيار روشن بود« .آستين چمبرلين»  ، Austen Chamberlainوزير خارجاۀ انگلساتان،
بتاريخ  ٢٩جنورى  ١٩٢٩در جوابيۀ رسمى ايکه از قبل بادقت زيااد و الفااظ شامرده باراى
پارلمان تهيه شده بود ،و «ويسکونت پيل»  Viscount Peelوزيار خارجاه باراى اماور
هند نميخواست در آن به امان اهلل خان ،يا حکومت مرکزى آيندۀ افغانساتان کادام اشاارۀ
شااده باشااد ،سااهواً از روى مسااودۀ قبلااى ايکااه در دساات داشاات ،خوانااد کااه « حکوماات
اعليحضرت [بريتانيا] هيت قصد مداخله در امور داخلى افغانستان و حمايت ياا کماک
به يکى از طرفينى که فعالً مدعى قدرت اند ،را ندارد .آنها صاادفانه خواساتار تأسايس
يک دولت مرکزى قوى بوده ،وآماده خواهند بود بعد از تأسيس چنين حکومتى  ،کماک
 . 607اسناد آرشيف انگلستان ،تلگرام شماره  ١٥ماؤرا  ٥جناورى کمشانر عماومى ايالات سارحدى
شمال غربى.L/P&S/10/1203 ،
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خود را در بازسازى و انکشاف کشور به مردم افغان نشاان دهناد .شااه اماان اللاه رسام ًا
استعفايش را به حکومت اعليحضرت پبريتانيا اعالم کرده و در نتيجۀ آن تا وقتى که روشن نشده
باشد با وجود کناره گيرى اش براى عموم مردم افغانستان بحيث پادشاه شان قابل قباول اسات،
حکومت اعليحضرت نميتواند حکومت او را بحيث حکومت مشروع افغانستان قبول کند608 ».

اردم
اا ما
در اعالمياۀ تصااويب شاادۀ کااه بايااد خوانااده ميشااد ،فقااط ذکاار شااده بودکاه « تنها
افغانستان بايد فيصله کنند که چه کسى برتخت افغانستان بنشيندو حکومات اعليحضارت منتظار

فيصلۀ آنها خواهد بود ».بعاد از يان بياان و نشار آن از طرياق مطبوعاات« ،آساتن چمبارلين»
مجبور شد از «ويسکاونت پيل» معذرت بخواهد وخواهش کند براى اين غلطى [افشااى
پاليسى و نيت اصلى شان] از نائب السطنۀ هندعذرخواهى کند.
قبالً ديديم که انگليس ها از يکطرف از قرارداد با حکومت امان اهلل خان صحبت کرده از
تأسيس نماينادگى سياساى روسايه در قنادهار جلاوگيرى ميکردناد ،و از طارف ديگار هام
حکومت او را غير قانونى دانسته برسميت نميشاناختند .غاالم صاديق خاان چرخاى وزيار
خارجۀ امان اهلل خان در عکس العمل بمقابل اين پاليساى انگلايس هاا ،خصوصااً بياناات
وزيرخارجۀ انگلستان در پارلمان ،به قونسل انگلايس در قنادهار احتجااج نماوده نوشات
که سلطنت امان اهلل خان را دولت بريتانيا به اساس معاهدۀ  ١٩٢١برسميت شناخته و بعد
از آن هيچگاااهى اياان شناسااائى خااود را پااس نگرفتااه اساات ،بنااابران واقعااۀ چناادروزۀ کااه
مربوط به سياست داخلى افغانساتان ميباشاد ،باه هايت وجاه سابب قطاع و خاتم شناساائى
رژيم امانى شده نميتواند  .بعد از آن غالم صديق خاان باه موضاوع خاوددارى بريتانياا از
نقل اموال ترانزيتى افغانستان از راه هند به داخل خاک افغانساتان اشااره و آنارا مخاالف
معاهدۀ  ١٩٢١دانسته و اظهار تعجب نمود که اسلحه ،وسايل و لوازم نفيسۀ که خود امان
اهلل خان شخصاً در اروپاا از کشاورهاى دوسات بشامول انگلساتان باه قسام هدياه دريافات
نموده و يا خريدارى کرده است ،چگونه امروز به بهانۀ اعاالن غيرجانبادارى ،از ارساال و
تسليم آن به او انکار شده ميتواند.
سفير انگليس در پيشنهادى راجع به جواب غالم صديق خان چرخى نوشت کاه «اين ياک
حقيقت تلخ است که نه امان الله خان و نه غالم صديق خان هيچکدام در بين شان يک دوستى هم

در کشور ندارند ».به گفتۀ محققاين غرباى شادت احساساات ضاد اماانى همفرياز عاالوه بار

 . 608اسااناد آرشاايف انگلسااتان ،تلگاارام شااماره  ٥١۴مااؤرا  ٢فباارورى بااه وزياار دولاات بااراى امااور
خارجۀ هنددر لندن.L/P&S/10/1301 ،
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نادرساات بااودن ادعااايش کااه انهااا هاايت دوسااتى در افغانسااتان ندارنااد ،ازياان هاام معلااوم
ميشاااود کاااه در تماااام مکاتياااب مرباااوط باااه افغانساااتان ماااأمورين انگليساااى ،ايااان تنهاااا
مکتوبيست که در آن غلطى گرامرى بمشاهده ميرسد.
على احمدخان لوى ناب (شاغاسى) يک شخص جاه طلب و از مدت ها قبل آرزوى سلطنت را در

سر ميپرورانيد .اوکه توساط غاازى اماان اهلل خاان باراى فرونشااندن آتاش اغتشااش بحياث
رئيس تنظيميۀ نظاامى و ملکاى باا اختياارات تاام باه سامت مشارقى فرساتاده شاده باود،
بتاااريخ  ٣٠دساامبر  ١٩٢۸هنگاميکااه لشااکر اغتشاشاايون شااينوار در هااډه و اغتشاشاايون
خوگيانى در چهارباغ و سلطانپور بودند ،با رهبران شورشاى شاينوار ،خوگياانى و سارا
رودى در چهارباااغ مالقااات نمااود .علااى احمااد خااان بااه آنهااا گفاات «بشاارطى کااه او را بااه
پادشاهى بپذيرند ،و خزانۀ دولتى را از او نگيرند ،دروازه هااى جاالل آبااد را باروى شاان
باز خواهد کرد و اسلحه و مهمات دولتى را بين اين سه قوم تقسيم خواهاد کارد . ».راپاور
کميشنر عمومى در پشاور مى افزايد که «رهبران شورشى موافقت کردند و او بعاد از آن
به همراهى محمد علم خان و رهبران شورشى ديگر ذريعۀ موتر به جالل آباد برگشت 609».

على احمادخان بعاد از مراسام دساتاربندى اش بتااريخ  ٢٠جناورى توساط نقياب صااحب ،
لشکرى را که اکثريت شانرا شورشيان مخالف غازى امان اهلل خان تشکيل مياداد ،باراى
گرفتن کابل آماده ميسااخت  .اماا انگلايس هاا بااوجود ساوابق همکاارى و خادمات علاى
احمدخان او را بحيث پادشاه افغانستان نتنها قبول نداشتند ،بلکه طاورى کاه بعاداً ذکار
خواهد شد ،با وى برخورد نامردانه وخشن نيز نمودند610 .

 . 609اسناد آرشيف انگلستان ،تلگرام شماره  ١٥ماؤرا  ٥جناورى کمشانر عماومى ايالات سارحدى
شمال غربى.L/P&S/10/1203 ،
 . 610ياک نمونااۀ خاادمات علااى احماد خااان بااه انگلاايس هاا دزدياادن و فااروختن سنديساات کااه در آن
انگليس ها به امير حبياب اهلل خاان وعاده داده بودناد تاا در مقابال جلاوگيرى از خشام ماردم بمقابال
انگليس و شامل نشدن در جنگ به طرفدارى از ترکيۀ عثمانى ،پاس از خاتم جناگ جهاانى اول باه
افغانساتان اساتقالل داده شااود .ساردار محمااد رحايم خااان (شايون کااابلى) در «برگهاايى از تاااريخ
معاصاار وطاان مااا» مينويسااد کااه «درمحافاال دربااارى افغانسااتان گفتااه ميشااد کااه اياان تعهااد کتبااى
انگليس را شاغاسى ملکى على احمد خان دزدى کرد و در مقابل  ۴٠هزار روپيۀ کلدار به انگلايس
ها تسليم نمود (ص .)۴٢
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ستارۀ بخت على احمد خان وقتى روبه زوال رفت که کمشانر پشااور درگزارشاش نوشات
کااه چااانس علااى احمااد خااان بحيااث پادشاااه افغانسااتان رو بااه کاااهش اساات  .درجرگااۀ دوم
فبااارورى شاااينوارى هاااا تحااات سرپرساااتى محمااادعلم خاااان در گنااادمک ،وزيرخيااال هااااى
خوگيانى تصميم گرفتند با او مخالفات کنناد .جرگاۀ اقاوام در بتخااک هام فيصاله کارد تاا
قبل از اعالم حمايت از وى ،منتظر فيصلۀ سمت جنوبى باشند611 .

نقيب صاحب هم به او

توصيه کرد که تا زمان تعين امير از حکومت وارسى کند ،اما خود را امير واقعاى تلقاى
نکند .بعد از آنکه والى علاى احماد خاان از ماردم خوسات هام جاواب منفاى شانيد ،بتااريخ
سوم ماه فبرورى نامۀ به همفريز از طريق پشاور و بعداً توسط طياره باه کابال فرساتاد .او
درياان نامااه اش نوشاات کااه «امااان اهلل خااان قبالًثاباات نمااوده اساات کااه بااى ارزش ميباشااد و
قابليت تاج شاهى را ندارد و حبيب اهلل محض يک رهزن اسات  ».على احمد خاان خاود را
دوست قديمى انگليس ها اعالن کرد و گفت بريتانيا موقع خوبى را بدست آورده که يک دوست را

بر اريکۀ قدرت برساند .او از حکومت بريتانيا يک مليون پوناد ساترلنگ ،صاد( )١٠٠الرى

با دريور و دو ميخانيک ٢٠٠٠ ،خيمه ،يونيفورم و باالپوش براى دوهزار نفر ،بيست هزار
تفنگ ،بيست مليون گلوله ٣٠ ،توپ کوهى با هزار مرمى،يک هزار رأس اسپ مکمل با
پاالن و غيره ضروريات ١٢ ،دساتگاه تلفاون بيسايم باا مخاابره چاى ،ياک تعاداد طياارات
نظامى و طيارۀ بزرگ مسافربرى با پيلوت انگليسى و  ۸٠هزار گيلن تيل براى طيارات را
تقاضاکرد.

 . 611اسناد آرشيف انگلستان ،تلگرام شماره  ١١٧مؤرا  ٧فبرورى کمشنر عمومى ايالات سارحدى
شمال غربى.L/P&S/10/1203 ،
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 .42کمپ على احمدخان در جگدلک
على احمدخان با قواى عسکرى و لشکر قومى بطارف کابال حرکات و در جگادلک مرکاز
گرفت  .درين جا دو واقعه سبب شد تا سلطنت على احمدخان بعد از  ٢٢روز پايان پاذيرد.

 .43عبدالواحد شينوارى که براى آوردن سرنشينان طيارۀ انگليسى به جگدلک
فرستاده شده بود
واقعۀ اول فرود آمدن اجبارى يک طيارۀ انگليسى باا ياک پيلاوت و ياک ميخانياک در
بستر درياى جگدلک در نزديکى اردوگاه على احمد خان بود .پيلاوت و ميخانياک ايان
طياره که به آن آسيب زيادى نرسيده بود ،توسط پاسداران نزد على احمدخان برده شدند.
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چااپمن  Chapmanو ديااويس  Davisبعااد از سااپرى نمااودن پاانج – شااش روز در
جگدلک ذريعۀ موتر به همراهى محافظين و شخصى که توساط نقياب صااحب فرساتاده
شده بود ،نزد قونسل انگليس که در آنوقت از جالل آباد نزد نقيب صاحب در چارباغ پنااه

 .44چپمن مأمور انگليسى در پناه نقيب صاحب (قلعۀ چهار باغ ننگرهار)
باارده بااود ،فرسااتاده شاادند .علاات فاارود آماادن اياان طياااره خااواه عااوارض تخنيکااى و يااا
رساندن پيغام هوشدار انگليس ها مبنى بر خوددارى از حمله بار کابال باوده باشاد ،باراى
على احمدخان شگون بد بود ،زيرا مردم او را دست نشاندۀ انگلايس هاا دانساتند .واقعاۀ
ديگر هم اختالفات ديرينۀ ميان ملک هاى پرنفوذ حامى على احمدخان بود کاه منجار باه
کشته شدن هردو ملک محمدشاه خان خوگيانى (برادر ملک قايس) و ملاک محمادجان
خوگيانى شد .از طرف ديگرافراد قبايال خوگياانى و شاينوارى اردوگااه او را باه شامول
خيمه و يونيفورمش تاراج نماوده ،و او هام در حاالى کاه هايت کاس حاضار باه پنااه دادن او
نبود ،پاى پياده از بيراهه هاى لغمان و کنر به منطقۀ مهمندرفته از آنجا به پشاور رسيد.
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اسناد آرشيف انگلستان نشان ميدهند که انگلايس هاا تاا وقتاى کاه غاازى اماان اهلل خاان
وطن را ترک نگفت با حمله بر حبيب اهلل کلکاانى در کابال بخااطرى مخالفات ميکارد کاه
اين کار باعث تقويت بيشتر نيروهاى غازى امان اهلل خان ميشد612.

انگليس ها در کابل از حبيب الله کلکانى تا آوردن زمامدار مورد نظار شاان باراى ياک دورۀ

انتقالى استفاده ميکردند .هم کمشنر عمومى انگليس ها در پشاور و هام سافير انگلايس در
کابال معتقاد بودناد کاه سالطۀ او باار کابال ديارى دوام نخواهاد کارد ،و او نميتواناد مقااام
پادشاهى تمام افغانستان را کسب کناد 613.انگلايس هاا باراى اينکاه حبياب اهلل کلکاانى
درين دوران در اعمال و حرکات خود از حد و چوکات تعين شاده خاارج نشاود ،ياک عاده
از اشخاص باتجربه و کاردان را در اطارافش قراردادناد کاه مهمتارين و معتمادترين آنهاا
شايرجان وزيار درباار باود .بارادران ديگار او عطاأًلحق خاان وظيفاۀ وزارت خارجاه ،محماد
صديق خان قوماندانى قول اردوى مرکزى و محمد کريم خان رياست ضبط احواالت را به
عهده داشتند .در پهلاوى اينهاا اشاخاص ديگار مثال محمودساامى قومانادان ساابق قاول
اردو ،سردار شيراحمدخان زکريا رئيس عمومى تفتيش و سردار فيض محمادخان زکرياا
وزيرمعااارف دورۀ امااانى بحيااث مشاااورين خاااص حبيااب اهلل کلکااانى را تحاات محاصااره
گرفتااه بودنااد .سااردار فاايض محماادخان زکريااا کااه شااش ماااه قباال از پادشاااهى حبيااب اهلل
کلکانى در نطق افتتاحيۀ جشن استقالل در ستديوم باغ عمومى پغمان  ،امان اهلل خان را
«امااان اهلل کبياار» لقااب داده بااود ،حاااال مااديريت جرياادۀ «حبيااب االسااالم» يعنااى ارگااان
تبليغاااااتى حبيااااب اهلل کلکااااانى را بعهااااده گرفاااات و سااااردار شاااااه محمااااود خااااان باااارادر
محمدنادرخان نيز بحيث منشى خصوصى حبيب اهلل خان کلکانى تعين شد.
 .18کمپاين براى محمد نادرخان
اسااناد محرمانااۀ آرشاايف انگلسااتان نشااان ميدهااد کااه مکوناااچى ،کسااى کااه در دوران
اغتشاااش منگاال بحيااث شااارژدافير ساافارت انگلسااتان وظيفااه داشاات ،و حاااال در دوران
اغتشاش شينوار ،بحيث پوليتيکل ايجنت يامأمور سياسى در ايجنسى کارم کاه سااحۀ

 . 612اسناد آرشيف انگلستان ،تلگارام شاماره  ١١۴۴ماؤرا  ٢٠ماارچ  ١٩٢٩کمشانر عماومى ايالات
سرحدى شمال غربى.L/P&S/10/1301 ،
 . 613همانجااا ،تلگاارام شااماره  ٧٩مااؤرا  ٢٣جنااورى  ١٩٢٩کمشاانر عمااومى ايالاات ساارحدى شاامال
غربى .
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فعاليت هاى حضرت نورالمشايخ و الرنس عربى نيز بود ،مشاغول فعاليات باود ،قبال از
حرکت محمد نادر خان از فرانسه براى اوبحيث پادشاه آيندۀ افغانستان مشغول کمپاين
بود .او در مالقات هاى کاه باا ملاک هااى عمادۀ قاوم جااجى داشات ،ساه نکتاۀ اساساى را
ماورد بحاث قارارداده و باه توافاق رساايده باود .ايان نکاات عباارت بودناد از ( )١حماياات از
نادرخااان بحيااث پادشاااه )٢( ،کمااک بمقاباال مااداخالت روساايۀ شااوروى ،و ( )٣تعااين ١٦
نماينده از هر قوم سمت جنوبى بمقصد انتخااب پادشااه در جرگاۀ کاه بعاد از مااه رمضاان
دائر خواهد شد614.

همچنان شاه محمود خان برادر کوچکتر محمدنادرخان شام پانجم فبارورى ياک مالقاات
شش ساعته با همفريز سفير انگليس در کابل داشت .شااه محماود خاان دريان مالقاات باه
سفير انگليس گفت که درين چند روز آخر بحيث منشى خصوصى حبيب اهلل کلکانى کار
کرده و از طرف او مأمور شده است تا فردا براى تشويق اقوام به صلح باه والياات مشارقى
و جنوبى سفر کند .به عقيدۀ شاه محمود خان جلوگيرى از وخامت اوضااع و خطار تخرياب
سفارت انگليس يا به عبارت ديگر هماه چياز باه آمادن هرچاه زودتار نادرخاان و بارادرانش
بستگى دارد615 .

کاميابى توطئه ها و ماستر پالن انگليس
يکى از مهمترين توطئه هاى انگليس پخش شاايعاتى باود کاه گوياا ناادانى و اشاتباهات
غازى اماان اهلل خاان در پافشاارى بار اصاالحات سابب اغتشااش شاد .انگلايس هاا از سافر
طوالنى مدت شاه در اروپا استفاده نموده در حالى که از وى اساتقبال شااندارى را بعمال
ماااى آوردناااد ،کرنيااال الرناااس را باااراى سااارنگونى سااالطه اش باااه سااارحدات افغانساااتان
فرسااتادند .انگلاايس هااا درعااين حااال ادعااا ميکردنااد کااه گويااا از امااان اهلل خااان بااه خاااطر
عصرى گرائى و ساختن جامعۀ مادنى حمايات ميکنناد ،و چاون اغتشاشاات و سارنگونى

 . 614همانجااا ،تلگاارام شااماره  ١١٢مااؤرا  ٣فباارورى  ١٩٢٩کمشاانر عمااومى ايالاات ساارحدى شاامال
غربى .
 . 615اسناد آرشيف انگلستان ،تلگرام شاماره  ١٦٦ماؤرا  ۸فبارورى سافير کابال باه وزارت خارجاۀ
انگلستان.
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رژيم امانى و بقادرت رسايدن رهزناان سابب هارج و مارج حتماى در افغانساتان و نااآرامى
احتمالى در هندوستان ميشود ،لذا به ضرر انگليس ها ميباشد.
پناادت جواهرلعاال نهاارو صاادراعظم فقيااد هنااد در رابطااه بااا شاااه امااان اهلل خااان ،پروس اۀ
اصالحات و سفر اروپاايى اش مينويساد کاه در اوايال ساال  ١٩٢۸اماان اهلل خاان و ملکاه
ثريا افغانستان را براى سفرى طوالنى در اروپا ترک گفتناد .باه بسايارى از پايتخات هااى
اروپايى از جمله روم،پاريس ،لندن ،بارلين ،مساکو رفتناد و درهماه جاا باا اساتقبال گارم
مواجه گشتند . . .اما او مانند يک سياستمدار عالى نقش خود را به خوبى اجرا ميکارد و
در هيت جا هيت تعهدى به گردن نگرفت .. .مسافرت طوالنى امان اهلل خان توجه فراوانى را
به او جلب کرد ،اعتبار و حيثيتش زياد ترشد و اهميت افغانستان را هم در سراسر جهاان
بيشتر سااخت ،اماا در خاود افغانساتان وضاع خيلاى خاوب نباود .اماان اهلل کاار خطرنااکى
کرده بود که در گرماگرم تغييراتى که در کشور شروع شده بود و روش زنده گى قديمى را
دگرگون مى ساخت کشور خود را ترک گفت و به سفر رفت616»...

طراحان پالن هاى ستراتيژيک انگلستان در تماام دوران امپراتاورى شاان باه افغانساتان
توجااه خاصااى داشااتند .در قساامت هاااى گذشااته مثااال هاااى متعااددى از علاال مخالفاات
انگليس ها با غازى امان اهلل خان ذکار و از توطئاه هااى شاان علياه رژيام اماانى و شاخص
امان اهلل خان پرده برداشته شد .مامورين انگليسى بمشکل ميتوانستند نفرت خود را از
امان اهلل خان اظهار نکنند .يک مثال آن مکتوب جنارال بااروز  General Barrowsباود
که امان اهلل خان را يک شخص نامرغوب با افکاار شاديد ضاد انگليساى خواناده و گفتاه
بااود کااه او هاارآن کشااته خواهااد شااد ،و مااا برماارگش افسااوس نخااواهيم کاارد . .در واقااع مان
تعجب خواهم کرد که اگر سؤقصد برجانش صورت نگيرد.
نهرو باز عالوه ميکند که «در زمان غيبت امان الله تمام اشخاص وعناصر مرتجعاى کاه باا او
مخالف بودند به پيش آمدند .انواع توطئه ها و دسيسه ها طرح شد و شاايعات فاراوان برضاد او
انتشار يافت  .ظاهراً پولهای فراوانى برای تبليغات بر ضد اماان اللاه خار ميشاد و هايچکس
نميدانست اين پولها از کجا مى آمد .به نظر ميرسيد که به بسيارى از مالهاا و آخونادها مباالغ
هنگفتى به اين منظور پرداخت شده بود » . . .نهرو سوأل ميکند « :آيا چه کسى اين تبليغات وسيع
و پُر خر را اداره ميکرد؟ افغانها نه پولى برای اين کار داشتند و نه اين کار ها را بلد بودند و ناه
 . 616نگاهى به تاريخ جهان ،صفحات  ،٢٠۴ – ١٠٥به حوالۀ ظهاور و ساقوط اعليحضارت اماان اهلل
خان .اثر پيکار پامير.
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وسايل مادی مناسبى در اختيار شان بود .در کشورهای خاور ميانه و اروپا همه عقيده داشتند کاه
در ماورای تمام اين اقدامات ،دستگاه پليس مخفى انگلستان قرار دارد617».

ماستر پالن انگليس در افغانستان تنهابه ازبين بردن و يا تعويض امان اهلل خان خالصه
نميشد ،ورنه با کناره گيرى او از صحنه مشکل حل و نيازى به ادامۀ بازى خطرناک براى
ناه ماااه ديگاار باااقى نميمانااد ،بااازى ايکااه در آن اقتصاااد ناايم بنااد و ابتاادائى کشااور ازبااين
رفته ،سير انکشاف و پيشرفت مملکات نايم قارن باه عقاب کشاانده شاده و افغانساتان باه
صحنۀ خانه جنگى ها و برادرکشى ها و مصايب گوناگون تبديل گرديد.
اسااناد و شااواهد نشااان ميدهنااد کااه در پااالن انگلاايس هااا باارانگيختن احساسااات مااردم
افغانستان عليه رژيم امانى ،ضعيف ساختن رژيم و ايجااد هارج ومارج در کشاور ،آمااده
ساختن زمينۀ تقاضا و دعوت به نامزد مورد نظر انگليس ها و در نهايت روى کاار آوردن
رژيمى که حافک منافع انگليس ها در منطقه باشد ،شامل بود.
بهترين کانديد براى انگليس ها
باااراى انگلااايس هاااا بهتااارين کاندياااد از باااين تماااام کانديااادان و مااادعيان تااااج و تخااات
محمدنادرخان بود .بعضى از داليل ترجيح دادن او قرار ذيل بوده ميتواند:
 .1سوابق خانوادگى
به گفتۀ سيد قاسم رشتيا ،تاجائيکه از اسناد محرمانۀ دولت بريتانيا برمى آيد ،نادرخان
حتى در زمان پادشاهى امير حبيب اهلل خان (پادر غاازى اماان اهلل خاان) از طارف مقاماات
مسؤل انگليسى در جملۀ کانديادهاى سالطنت افغانساتان در نظار باوده اسات  .جاد بازرگ
ايااان خانااادان ساااردار سااالطان محمااادخان طالياااى حکماااران پشااااور و بااارادر اميردوسااات
محمدخان بود که با انگليس ها ارتباط داشت و به تشويق حوزيه هارلن اولين ،جاسوس
امريکائى انگليس ها در منطقه ،باه ساکها پيوسات و پشااور را باه آنهاا فروخات  618.ايان
رابطااه توسااط سااردار يحيااى خااان و زکريااا خااان پسااران او در دوران جنااگ دوم افغااان و
انگليس با جانبدارى از انگلايس هاا دوام يافات ( .سارداريحيى خاان ،پادرزن اميرمحماد
يعقوب خان بود که معاهده گندمک را باالى امير محمد يعقوب خان امضا کرد .همچنان
دراثناى قيام مردم کابل ،در سپتمبر  ،١۸٧٩دربرابار سافارتخانه انگلايس در باالحصاار
 . 617همانجا.
 . 618کتاب داستان واقعى اولين امريکائى در افغانستان توسط بين مسينتير ص .١۸١
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کابل کوشيد عساکر ومردم را با سوگند قرآن ،والتماس پراگنده ساازد .ولاى قياام کنناده
گان التماس اورا نپذيرفتند).
حينيکه اميرمحمد يعقوب اسير وبه هندوساتان اعازام شد،سارداريحيى خاان وبارادرش
سردار زکريا خاان باه هندوساتان در«دياره دون» در زيار چتراساتعمار انگلايس پنااه بردناد
وباپسااران شااان سردارمحمديوسااف خااان و سردارمحمدآصااف خااان ونواسااه هاااى شااان
،مدت  ٢٣سال ( )١٩٠١ – ١٨٧٩درآنجا مقيم بودند.
خااانوادۀ يحيااى خااان در سااال اخياار پادشاااهى امياار عباادالرحمن خااان اجااازۀ بازگشاات بااه
افغانستان يافات  .موافقاۀ اميرعبادالرحمن خاان در اخيار عمارش بعاد از عريضاۀ ساردار
يحيى خان و پسران او به وساطت و کوشش هااى انگلايس هاا صاورت گرفات .باه روايتاى
اميرباتجربه باه فرزنادان خاود توصايه کارده وهوشادارداده باود کاه از خانادان يحياى خاان
احتراز جويند.
فيض محمد کاتب هزاره در بخش نخست جلد چهارم سراج التواريخ راجع به عريضاۀ اول
سردار يحيى خان و پسران او مينويسد که سردار يحياى خاان پسار ساردار سالطان محماد
خان که با اوالد و احفاد خود روز غربت و جالوطنى در ديره دون مى گذاشات ،در روز ٢٣
صفر ( ١٣١٧قمرى مطابق با  ٣جوالى  )١۸٩٩قرآن شاريف را باا عهاد ناماۀ اطاعات و تارک
عداوت و خيانت نسبت به دولت افغانستان و خانادان سالطنت آن ،ارساال حضاور داشاته
برنگاشت که «شکر خداوند را مى آريم و هم خود را تبريک و تهنيت ميدهيم که عرض ما
به حضور مبارک سرکار واال پيش مى شود و مايان از زمرۀ خدمت گازاران و خيرخواهاان
و مخلصان حضرات شهريارى شمرده شديم ،چارا کاه فخار ماياان و جمياع اهال اساالم ماى
باشد ».سردار يحيى خان در ادامۀ عريضۀ خود از يعقوب خان بادگوئى نماوده مينويساد:
«وقتى که محمديعقوب خان به جاى پدر خاود نشسات ماياان بالکال خياال آمادن کابال را
نداشتيم ،مگار از اتفااق باه مجباورى رفاتن شاد و باه کابال بادون از پريشاانى و تکلياف و
نقصان هيت نديديم .چرا که خداوند سر محمد يعقاوب غضاب باود و هسات .هارکس تعلاق
دار و نزديک او شاود ،بااالى او نياز غضاب ماى شاود .و خداوناد وجاود او را الياق کالناى
نکرده بود ،بلکه اليق همين ساعت هم ندارد ،و شخصى که عاق پدر و ماادر باشاد ،از او
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چه باقى مانده است؟ پس از سبب بدبختى او اين همه سختى ها و مصيبت ها و نقصاانها
را برداشت کرده ،فرار هندوستان شديم».

619

امير عبدالرحمن خان در جواب اين عريضاۀ ساردار يحياى خاان و پساران او محماد آصاف
خان و محمد يوسف خان که با قرآنى که در آن عهاد ناماه و مهار و امضاأ شاده باود ،هماراه
بود و توسط عريضۀ محمد اسمعيل خان سفير به او رسيده بود با تکرار «انشأاهلل» اجازۀ
بازگشت به افغانستان شانرا به بعد موکول کرد .امير عبدالرحمن خان بعد از اين عريضاۀ
ساردار يحياى خااان و پسارانش کاه مملااو از شارح بدسالوکى و زشاات اخالقاى اميار محمااد
يعقوب خان و دورى گزيدن شان از او بود ،پنج ماه بعد عريضۀ ديگارى مبناى بار تجدياد
عهد و سوگند مؤکاد شاان در حاشايۀ کاالم مجياد را گرفات کاه در آن مجادداً باا ياادآورى
شرحى از حسن نيات و رساوا عقيادت و اظهاار اساالميت و ديانات و محبات و اخاالص و
ارادت خااود نساابت بااه ذات حماياات ساامات حضاارت واال ،و سااوگند هاااى زياااد در ذياال آن
استدعاى اجازت آمدن به کابال را کارده بودناد ،کاه ماورد عاطفات و مالطفات اميار قارار
گرفت620 .

خانوادۀ يحيى خاان بعاد از عهدناماه در قارآن مجياد اجاازۀ آمادن باه کابال را حاصال و در
سااال  ١٩٠١ماايالدى از ديااره دون بااه کاباال آمااد ،و در همااان سااال بااا درآماادن دختاار سااردار
محمد يوسف خان (خواهر محمدنادرخان) در عقد نکااح اميار حبياب اهلل خاان ،راه باراى
داخل شدن تمام افاراد خاانوادۀ يحياى خاان در درباار کابال بااز شاد .بعاد از نکااح خاواهر
محمد نادرخان (مادر سردار اسداهلل خان،که بنام ملکۀ هندوستانى ياد ميشد) به ترتيب
سن  ،سردارمحمد آصف خان و سردار محمديوسف خان بحيث مصاحبان خاص ،ساردار
سااليمان خااان شاغاسااى نظااامى ،سااردار فااتح محماادخان زکريااا بحيااث کوتااوال ،سااردار
محمدعزيز خان بحياث شاغاساى خارجاه ،ساردار محمادنادرخان بحياث غندمشار اردلاى
هاى حضور (گاردشاهى) ،سردار محمدهاشم خان سرسرويس (قوماندان گاارد شااهى)،
سردار شاه ولى خان بحيث سرخان اسپور (رکاب باشى) ،ساردار احمدشااه خاان (آصافى)
بحيث سرمنبر اسپور ،سردار شاه محمود خان بحيث سرجماعۀ پروانه تعين گرديدناد ،و
بدين ترتيب اين خانواده بنام خانوادۀ مصاحبان مسمى و به يک نيروئى از نيروهااى مهام
ديگر در سلطنت امير تبديل شد.
 . 619کاتب ،فيض محمد ( )١٣٩٠شمسى .سراج التواريخ ،تتمۀ جلد سوم و جلد چهاارم ،صافحات
 ٥٠٢تا .٥٠٥
 . 620کاتب ،فيض محمد ( ١٣٩٠شمسى) .سراج التواريخ ،تتمۀ جلد سوم و جلد چهارم ،ص .٧٣٠
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پيشرفت اعضاى اين خانواده با اشغال تقريباً تمام پسات هااى نظاامى و ملکاى کشاور تاا
اخير سلطنت اميار حبياب اهلل خاان قادم باه قادم اداماه داشات  .چنانچاه در ساالهاى اخيار،
سليمان خان بحيث نائب الحکومه و محمدهاشم خان برتبۀ نائب ساالرى بحيث قوماندان
نظامى هرات و سردار شيراحمدخان زکرياا بحياث شاغاساى نظاامى مقارر شاده و ساردار
محمدنادرخان هم ،که به او توجه بيشتر ميشد ،به رتبۀ جنرالى و بعد بمقام ساپه سااالرى
رسيد .شايسته ترين خدمت به انگليس اين خانوادۀ مصاحبان در آغاز جناگ جهاانى اول
هم مخالفت با وارد شدن افغانستان درجنگ عليه انگلستان (اعالن بيطرفى) بود.
 .2عالقه و لياقت رسيدن به اورنگ شاهى
نادرخان که خيال رسيدن به اورنگ شاهى را در سرداشت ،به ظاهر ميخواست نشان دهد
که ضد انگليس است ،اما در حقيقت طورى که بعداً ذکر خواهد شدبا انگليس ها روابط
نزديک داشته و از منافع آنها دفاع ميکرد.
فرياازر تتلاار وزياار مختااار انگلاايس در کاباال ،بعااد هااا در کتاااب خااود بنااام «افغانسااتان :
انکشافات سياسى آسياى مرکزى و جنوبى» عالقۀ جنون آميز رسيدن باه سالطنت محماد
نادرخااان را ذکاار کاارده نوشاات کااه «نادرخااان هنگااام ساافارت در پاااريس ( )1925بااا الرد
گرووى سفير برتانيه تمااس حاصال کارد ،و در  1926اساتعفا نماود .محماد هاشام خاان و
شاه ولى با او يکجا شدند ،و در کمين فرصت نشستند .نادرخان وطن پرستى بود[! ] که
مملکت خود را به شدت نزديک به تعصب دوست داشت ،و معتقد بود کاه از طارف خادا

انتخاب شده تا مردم افغانستان را به سعادت و صلح هدايت کند».
فريزر تتلر در جاى ديگر همين کتااب خاود راجاع باه لياقات او ماى نويساد « :نادرشااه کاه
اساااس يااک حکوماات خااوب را گذاشاات ،مسااتحق لقااب اداره چااى کبياار اساات .او ماننااد
اتاترک و رضاخان کبير بود ...بايد به نادرشاه کريدت زياد داد ،نه تنها با آنچاه انجاام داد
بلکه به تأسايس انکشااف آيناده نياز ،ماا ماى بينايم کاه چگوناه پاليساى او بعاد از مارگش
انکشاااف يافاات .در  1931برتانيااه ده هاازار تفنااگ ،پاانج مليااون کااارتوس و يااک صااد و
هشتاد هزار پوند به نادرخان کمک کرد .نادرشاه پرسونل اتحاد شوروى را از قو هاوائى
افغانستان طرد ،و پذيرفتن هيئت هاى تجارتى روس را رد کرد».
تتلر در مورد برادران نادرشاه ميگويد که «نادرشاه مقاروض همکاارى صاادقانة بارادران
خود بود مخصوصااً از واالحضارت ساردار محماد هاشام خاان ،توأميات ايان دونفار ،ياک
اتوکراسى (مطلق العنانى) سخاوتمند و مهربان را به مياان آورد ...در اماور نظاامى ،آنهاا
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همکارى صادقانة شاه محمود را با خود داشتند ،در حاليکه شاه ولى ،اول از لنادن و بااز
از پاريس ،نگهبان و نگران منافع افغانساتان در اروپاا ومراقاب حرکاات شااه ساابق اماان
اهلل بود621 ».

 .3سوابق روابط با انگليس ها و کفايت حفظ منافع آنها
در رابطه با سازش و ارتباطات سردار محمد نادرخان و خانواده اش درين جا به چند مثال
از اسناد آرشيف مربوط به هند بريتانوى انگليس ها اکتفاميکنم :
تعهد سپه ساالر نادر خان به همکارى با انگليس ها

همفريز وزيرمختار انگليس ها در کابل در گزارش مفصل شماره  ١۴مؤرا  ١٦جاون ١٩٢٣
خود ازمالقات خصوصى ايکه بين وى و سپه ساالر محمد ناادر خاان بعاد از دعاوت شاام
 ١٣جون در سفارت انگليس صورت گرفتاه گازارش ميدهدکاه نادرخاان باه او وعاده داده
است که با تمام قوايش براى بهبود مناسبات افغانستان با انگليس تالش خواهد ورزيد.
نادرخان در رابطه با شکايت انگلايس هاا در ماورد توقياف و مجاازات حملاه کننادگان بار
تاسيسااات و پايگاااه هاااى انگلاايس ،لهاان تنااد ،ظالمانااه و ناساازاگويانۀ مطبوعااات نيمااه
رسمى افغان و ازبين بردن توطئاه هااى ضاد انگليساى در سارحد وزيرساتان ميگوياد کاه
باوجود هيجان عظيمى که به اثر واقعۀ بمباردمان "توچى" ايجاد شده است ،تالش هااى
بى نظيرى را براى برآورده سااختن خواساته هااى مان [همفرياز] باه خارچ داده اسات  .ماثال
توقيف داؤود شاه و اردلى توام با برطرف سااختن مادير جريادۀ "اتحااد مشارقى" کادام
دستاورد عادى نبود .همچنان قاتلين کوهات دشمنان امير تلقى شاده و باراى دساتگيرى
شان ،در صورتى که در قلمرو افغانساتان دياده شاوند ،احکاام شاديد صاادر شاده اسات .
گزارش مى افزاياد کاه ناادر خاان صاميمانه از همفرياز تقاضاا نماوده اسات تاا باراى توجياه
کااردن گاارايش فعلااى امياار در انظااار مااردم  ،بريتانياااى کبياار بايااد از خااود يااک حرکاات
سخاوتمندانه نشان دهاد .طاور مثاال او گفات کاه ماثال پارواز ياک طياارۀ واحاد از هناد و
هديه دادن آن به امير،

بر مردم افغان تاثير شگفت آورى خواهد داشت622.

 ،Fraser-Tytler, William K. (1967) . 621صفحات  ٢۴٠تا .٢۴۴
 . 622برويت اسناد آرشيف دفتر هند بريتانوى در لنادن ،بعضاى از ماامورين عاليرتباۀ رژيام اماانى
که در داخل رژيم بحيث ستون پنجم بنفع دشمن کار ميکردند ،ضمن مالقات هااى خصوصاى شاان
بااه آنهااا هاام مشااوره و هاام اطالعااات ساارى ميدادنااد .بنظاار ميرسااد کااه اياان مشااورۀ محمااد نااادر خااان
توطئۀ خوبى بود که انگليس ها آنرا قبول کردناد و چنادى بعاد در دوران اغتشااش جناوبى باا دادن
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ادارۀ اسااتخبارات ايالاات ساارحدى شاامال غربااى در ماااه اگساات  ١٩٢٣خااود گاازارش داده
است که "در سمت جنوبى مزاحمت بصورت عمومى به زدوخورد بين دسته هااى منگال
و قباياال ديگاار محاادود مانااده اساات ،امااا قاادرت حاااکم اعلااى بصااورت دواماادار مااورد
تمسخرقرار گرفته و عاليمى که بيشتر از يک سئو ظن است نشان ميدهاد کاه ناادر خاان
درين ماجرا دست داشته باشد ،چرا که وى اقرار کرده است که بر امرالادين خاان ،بخااطر
ايجاد مشکالت براى جنارال محماد عمار کاه از طارف وى باا زحماات زيااد انتصااب شاده
است ،خشمناک است 623".

ادارۀ استخبارات ايالت سرحدى شمال غربى در ماه اپريل  ١٩٢۴گزارش ميدهد که "تمام
شواهد باه ياک نتيجاه اشااره ميکنناد و آن اينکاه اميار فعالًباا ياک ماوج عادم محبوبيات
مواجاه بااوده کااه باه شاادت او را نگااران سااخته اساات  ...منگلااى هاا درياان اواخاار او را مااتهم
ساخته اند که يا خودش قاديانى بوده و يا هم تمايل شديدى به اين دستۀ ماذهبى دارد....
عالوتاً ياک بادگمانى عماومى اى هام موجاود اسات کاه اميار قبيلاۀ خاودش را نياز ازنظار
انداخته [منظور قطع امتيازات عدۀ از سرداران کهنه کار ميباشد] ،که اگر اين راپور هاا
صحت داشته باشند ،ازين احساس جنرال نادر خان به خوبى بهاره باردارى خواهاد کارد .او
کااه دورۀ نقاااهتش را در جباال السااراج سااپرى ميکنااد ،يااک موقااف بساايار شااديد عاادم
همکارى را اختيار نموده است 624".

طياره ميتوانستند به اهداف دوگانۀ شان برسند .هدف اول شان نشان دادن ظااهرى نيات همکاارى
به مقابل شورشيان و غافل گير کردن رژيم از دسات داشاتن در توطئاه هااى تحرياک شاورش باود.
آنها همچنان با اين ابتکار ميتوانستند با استفاده از طيارات انگليسى علياه ماردمش باه شاهرت
شاااه صاادمه وارد کننااد .چنانچااه همينطااور شااد و مخااالفين شاااه آوازه انداختنااد کااه شاااه در خفااا بااا
انگليس ها دوست بوده و از کمک هاى آنها استفاده ميکند.
 . 623اسااناد آرشاايف هنااد بريتااانوى ،يادداشاات محرمانۀشااماره چهااارده ( )١۴ادارۀ اسااتخبارات
ايالت سرحدى شمال غربى باراى هفتاۀ کاه باه تااريخ  ١٠اپريال  ١٩٢۴خاتم ميشاود ،پراگاراف شاماره
.١٩٩
 . . 624اسناد آرشيف هند بريتانوى ،يادداشات محرماناۀ شاماره چهاارده ( )١۴ادارۀ اساتخبارات
ايالت سرحدى شمال غربى باراى هفتاۀ کاه باه تااريخ  ١٠اپريال  ١٩٢۴خاتم ميشاود ،پراگاراف شاماره
.١٩٩
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در يادداشت محرمانۀ ماه مى  ١٩٢۴آتشۀ نظامى بريتانيا در کابل باه نااآرامى در خوسات
اشاره شده و امده است که "سردار نادر خان تا حال نرفته است اما امکانات اينکاه بادين
زودى ها [مزاحمت در] خوست تصفيه شود ،چانس تجديد نظر بر استعفاى او از خادمت
نظامى را کمتر کرده است  .و اما تا زمانى که وى و برادرانش شااه ولاى و شااه محماود در
افغانستان و بادون ماموريات رسامى باشاند ،هميشاه امکاناات مزاحمات موجاود اسات .
شايعات حاکيست که به دونفر اخيرالذکر بزودى وظايفى داده خواهد شد625 ".

در ضميمۀ يادداشت محرمانۀ ماه اپريل  ١٩٢۴ادارۀ استخبارات تحت عنوان اغتشااش
منگل در خوست ميخوانيم " به نظار ميرساد کاه شاورش ياک مسائلۀ بسايار جادى اسات .
حکمران جديد خوست نميتواند به مرکز حکومتى اش در متون برود و حکماران متقاعاد
هم بيرون رفته نميتواند طرح ارائه شده باراى ماذاکرات در رابطاه باا شاکايت شورشايان
بنظر نميرسد که پيشرفتى نموده باشد ....قابل ياداوريست که بنظار ميرساد يکاى از علال
کمک کننده به اغتشاش  -ويا احياى مجدد آن  ،مظنون بودن افراد قباايلى بار عازل ناادر
خان ،قهرمان شان در کابل باشد .گمان آنها ،اگر چه بشکل اغراق اميز است ،چندان دور
از هدف هم نيست چنانچه او به پاريس فرستاده خواهد شد و برادرش فعال براى مساکو
تعين شده است 626".

نظريات سپه ساالر نادر خان وزير حربيه را در رابطه با اصالحات امانى از اظهاراتش در
مالقات  ۴اپريل  ١٩٢۴با سفير انگليس در کابل ميتوان به آسانى درک کرد .هنگامى کاه
اغتشاش جنوبى جريان داشت ،نادر خان در حاليکه ناه تنهاا ماريض باود بلکاه محازون و
مغموم هم بود ،ضامن صارف غاذا باا سافير انگلايس (همفرياز) باه جاواب ساؤالى راجاع باه
صحتش گفت که از محرقه شفا يافته اسات  ،اماا قلابش افگاار اسات .بعاد از صارف غاذا
نادرخان در حالى که در چوکى بسيار راحت انگليسى همفريز نشسته بود ،باا کشايدن اه
سردى به تعريف و توصيف بريتانوى ها شروع کرد .بريتانوى ها اين توصيف و تعريف ها
را يک شوخى خنده آور ميدانستند .همفريز سفير برياتانيا به نادر خاان گفات کاه شاورش
خوست خاموش ساخته شده .نادرخان گفت که شورش زودگذر نيست ،زيرا عليه پاليسى

 . 625اسناد آرشيف هند بريتانوى ،گازارش کااپى يادداشات محرماناۀ شاماره ( )١٧ماؤرا  ١٦ماى
 ١٩٢۴آتشۀ نظامى نمايندگى بريتانيا در کابل در رابطه با ناآرامى در خوست.
 . 626اسااناد آرشاايف هنااد بريتااانوى ،ضااميمۀ يادداشاات محرمانااۀ شااماره پااانزده ( ،)١٥مااؤرا ١٧
اپرياال  ١٩٢۴ادارۀ اسااتخبارات تحاات عنااوان اغتشاااش منگاال در خوساات  ،تلگاارام هاااى  ٧٢٣۸و
 ٧٩٧۸ايالت سرحدى شمال غربى براى هفتۀ که به تاريخ  ١٠اپريل  ١٩٢۴ختم ميشود.
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امان اهلل خان است که به مشوره هااى مان گاوش ناداد .نادرخاان خطاهااى اماان اهلل خاان را
برشمرد و محماود طارزى را مساؤل ايان ناارامى هاا ميدانسات کاه اماان اهلل خاان را رهبارى
مينمايد .نادرخان همه پالن هاى اصاالحى اماان اهلل خاان را باه بااد انتقااد گرفات و آنهاا را
قبل از وقت خواند .او گفت که ميخواهم از وزارت دفاع کنار بروم و آرزودارم که در خارج
برايم وظيفه داده شود .نادرخان به چنان سرعت و شدت شکايت ميکرد که تا پايان يافتن
شکاياتش باه همفرياز مجاال حارف زدن را ناداد.نادرخان باه سافير بريتانياا گفات کاه بادون
دوستى بريتانيا ترقى در کشاور ماا نااممکن اسات  .همفرياز از گفتاار نادرخاان باه تعجاب
افتاده و به دولت خود نوشت که نادرخان با امان اهلل خاان ساخت مخاالف اسات و از پسات
خود کنار رفته ،نفوذ خودرا از دست داده و امان اهلل خان ديگر بر وى اعتماد ندارد.627».
طرح بخشش يک قسمت بزرگ از خاک کنر به انگليس ها

سپه ساالر محمد نادر خان به تاريخ  ١٠ماه جنورى  ١٩٢٦در مالقات با"رابرت هوجسن"،
سفير انگستان در مسکو (که مصروف ديدار از فرانساه باود) خواسات باه او فرصات داده
شود تا نظريات خود را با «کسى که از اعتماد دفتر هند بريتاانوى برخاوردار باشاد» طارح
کند .نظريات او راجع به پيوستگى بيشتر به بريتانيا و مخالفت با روسايه باود .او گفات
کااه وى و باارادرش محمااد هاشاام خااان ،ساافير در مسااکو ،درياان رابطااه همنظاار بااوده وفکاار
ميکننااد کااه باازودى از آنهااا خواهنااد خواساات بااه کاباال برگردنااد .او عااالوه کاارد «ماان فکاار
ميکنم موجوديت ما در کابل ضروريست .من در نظر دارم از تمام امکانات براى تفاهم باا
بريتانياى کبير استفاده کنم ،من تنها ضمانت آزادى کشورم را درين ميبينم .».سپه ساالر
محمد نادر خان گفت که «ترتيب دوستانۀ مسئلۀ حدود سرحدات  ،براى سارحد طبيعاى،
قدرتمندانه کمک خواهد کرد بسيارى از علال اختالفاات را از باين بارد» .او دريان رابطاه
پيشنهاد کرد درياى کنر بحيث سرحد طبيعى افغانستان و هند بريتانوى شناخته شاود و
قسمت بزرگى از خاک کنر تحت قلمرو انگليس ها قرار گيرد .او گفات کاه «ميخواهد سرحد
شرقى افغانستان با هند بريتانوى

درياى کنر باشد»628.

 . 627ستيوارت ،ريه تالى/ترجمۀ کوهسار کابلى ،يار محمد ( ،)١٣۸٠صفحات .۴٢-۴١
 . 628اسناد محرمانۀ آرشيف لنادن ،خالصاۀ راپاور هااى مرباوط باه افغانساتان ازفبارورى  ١٩١٩تاا
سااااااااپتمبر  ،١٩٢٧تهيااااااااه شااااااااده توسااااااااط ريچااااااااارد راى ميکوناااااااااچىL/P&S/20/B285 .
همچناان Stewart, Rhea Talley (2000). Fire in Afghanistan, 1914-1929; faith,
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انگليس ها در آن زمان تبصره کردند کاه اگار ايان گفتاۀ ساپه سااالر محماد نادرخاان جادى
باشد ،پيشکش يک قسمت بزرگى از خاک افغانستان شاايد کوششاى باشادبراى کساب
حمايت بريتانيا در رابطه با يک کودتاى پيش بينى شده 629.

تقاضاى مالقات محرمانۀ نادر خان و هاشم خان با نمايندۀ انگليس

وزارت خارجۀ انگلستان در تلگرام  ١۴دسمبر  ١٩٢۸خود به سافارت کابال اصاالع داد کاه
وزارت خارجه از طريق قونسل انگليس در «نيس» يک تقاضااى هاشام خاان و نادرخاان را
گرفته است که در آن خواسته شده است براى گرفتن معلومات بسيار مهم راجع به اوضاع
جارى افغانستان يک مأمور فارساى زباان را باه نايس بفرساتند.آنها توضايح داده اناد کاه
بخاطر محرميت موضوع به لندن يا پاريس آمده نميتوانناد ،و عاالوه کارده اناد کاه شاايد
بزودى به افغانستان برگردند630.

 .4انگيزه و عمق ريشه هاى مخالفت با امان الله خان
انگلايس هاا از هماان ساالهاى اول عهاد امااانى اطالعااتى را در دسات داشاتند کاه حاااکى
ازمخالفت سپه ساالر محمدنادرخان با پاليسى هاى رژيم اماانى باود .در اساناد آرشايف
هند بريتانوى در پهلوى عوامل ديگر دو علت مهم اختالف و دشمنى محمدنادر خاان باا
امان اهلل خان يکى اتکأ بر مشاورين و صاحبمنصبان ارتاش ترکياه خصوصااً جماال پاشاا
در رابطه با اصالحات در اردو و ديگرى هم ازدياد صالحيت ها و نفاوذ محماد ولاى خاان
دروازى ذکر شده اناد  .چنانچاه راپاور هفتاه وار  ۴دسامبر  ١٩٢٠دفتار خااص اطالعاات در
قسمت افغانستان به مشاجرۀ شديد لفظى بين غازى امان اهلل خاان و محماد نادرخاان در
رابطه با همين موضوع نفوذ جمال پاشا اشاره نموده است631.

ما قبالً از جناح بندى هاى دربار و اختالفات محمادنادر خاان باا محماود طارزى و محماد
ولى خان دروازى مختصراً يادآورى نماوديم ،ولاى از مطالعاۀ بياوگرافى محمادنادر شااه
( .hope, and the British Empire. Garden City, N.Y., Doubledayآتااش در
افغانستان) ،ص .٣٠٥
 . 629همانجا.
 . 630اسناد محرمانۀ آرشيف انگلستان ،تلگرام شاماره  ٩٧ماؤرا  ١۴دسامبر  ١٩٢۸وزارت خارجاۀ
انگلستان.
 . 631اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس ،خالصۀ راپور هفتگى شماره  ۴١دفتر خاص اطالعات
پشاور.FO 371/6740 ،
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کاه تحات عنااوان «نادرافغاان» بقلام برهااان الادين کشاککى در سااال  ١٣١٠شمساى در کاباال
بچاپ رسيده است ،ديده ميشود که ريشۀ مخالفت محمد نادرخان با امان اهلل خان ،اگار
از قبل موجود نبوده باشد ،حد اقل از همان روز تخت نشينى امان اهلل خان موجود بوده و
خصوصاً با اعالن استقالل افغانستان رباط مساتقيم دارد .در صافحۀ  ٩٧ايان بياوگرافى
ذکر شده اسات کاه گويا انگليس ها ،هم همان طورىکه در داخل افغانستان زعماى امور و اوليااى
حکومت و عامۀ ملت در موجوديت کاکا ها و برادران بزرگ امان الله خان از ادعاى بال استحقاق
سلطنت او متحير و متعجب شده بودند ،در موضوع قبوليت او به شاهى افغانستان تردد داشاتند ،و

سلطنت او را برسميت نشناختند .در سطور بعدى بر اعالن اساتقالل افغانساتان انتقااد شاده
آنرا «بدون تدقيق و سنجش (در موقعيکه از عسکر و ذخاير حربى خود هم معلوماتى نگرفت ،و ناه

آنقدر پولى داشت که بتواند مصارف مکمل محاربه را تا جريان طبيعى آن تأمين کناد» ،وسايلۀ
دانسته است براى قبوالندن پادشاهى خود بر انگليس ها.
غااازى امااان اهلل خااان بااار اول بااه عاازايم شااوم محماادنادر خااان در دوران مااذاکرات معاهاادۀ
صلح با انگليس ها در کابل مشکوک شاد .نادرخاان خواهاان کناار آمادن باا انگلايس هاا و
قبااول کمااک مااالى آنهااا در مقاباال عاادم تصااديق معاهاادۀ دوسااتى و همکااارى بااا اتحاااد
شااوروى بااود .در اثاار همااين پافشااارى نادرخااان بااود کااه عباادالهادى خااان داوى در مجلااس
نادرخان را غدار خطاب کرد و سروصدا بلناد شاد تاا باه وسااطت محماود طارزى مشااجره
پايان يافت  .شاد روان غباار هام دريان رابطاه در جاايى از « افغانساتان در مساير تااريخ»
مينگارد که اعليحضرت امان اهلل خان باا کاردارسافارت شاوروى درکابال ،بگوناۀ کاامالً
پنهانى ،آنهم از طرف شب در برج شمالى ارگ سلطنتى مالقات نماود کاه عاالوه از شااه و
کاردارسفارت ،جنارال ناادرهم حضاور داشات .ولاى متعاقاب آن ،سافيرانگليس درکابال،
ضمن مالقات با اعليحضرت ،کاپى (نقل) گفت و گوهااى سارّ ى شااه باا کااردار سافارت
شااوروى را کااه درهمااان شااب صااورت گرفتااه بااود ،منحيااث اعتااراض روى ميااز مااذاکره
ميگذارد.
اما شک غازى امان اهلل خان وقتى به يقين مبدل شد که در آغاز شاورش منگال ،نادرخاان
بحيث وزير حربيه و ساپه سااالر و قومانادان کال قاوا و مساؤل امنيات کشاور از رفاتن باه
سمت جنوبى عذر خواست .او که از دست هائى پشت پرده و اهداف اين اغتشاش اطالع
داشت ،با استعمال قوه مخالفت کرده طرفدار دلجوئى و موافقه با مطالبات شورشايان ،
يعنى صرف نظر کردن از اصالحات و تسليمى دولت به مقابل جهل و ارتجاع شد .اينباار
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نيز اختالف بين نادرخان و دربار رونما شد ،و چون او در اقليت ماند ،مجبور باه اساتعفا
گرديد.
گرچه شرکت نکردن محمدنادرخان در عمليات سرکوبى اغتشاش منگل ،برکنارى اش
از سمت وزارت حربياه ،فرساتادنش باه سافارت فرانساه ،سبکدوشاى و ياا اساتعفا اش از
سفارت ،نپذيرفتن خواهش شاه باراى بازگشات باه افغانساتان از راه روسايه ،هماه نشاانه
هاى موجوديت اختالف و نارضايتى محمدنادرخان از نظاام اماانى اناد ،اماا ماانع شادن
غااازى امااان اهلل خااان از ازدواج خااواهرش بااا سااردار محمااد هاشاام خااان ،اياان اختالفااات و
نارضايتى را عميقتر ساخته به دشمنى شخصى و خاانوادگى تباديل کارد ،و سردارهاشام
خان تا زنده بود کينه او را بر دل داشت.
جلوس مجدد غازى امان الله خان و پالن گرفتن دوبارۀ کابل
پس از اعادۀ سلطنت غازى امان اهلل خان در قندهار و اساتقبال ماردم و تشاکيالت جدياد
دوائر دولتى و بحرکت درآمدن چرا هاى حکومت ،پالن حربى جديد طرح گردياد .دريان
پالن هرات بحيث مرکز اداره و قندهار و مزار شريف بحيث مراکز عملياتى در نظر گرفته
شده بودند .مطابق اين پالن در نظر بود ،دو قوۀ تهاجمى همزمان ازهردو مرکز عملياتى
بطرف کابل حرکت و امور سوق و اداره از هرات تحت نظار شاخص شااه صاورت گيارد .در
عين زمان فيصلهفيصلج بعمل آمد که قندهار از لحاظ موقعيات خااص ارتبااطى و ساوق
الجيشى آن بحيث مرکز دوم شناخته شود.
عالوتاً تصاميم گرفتاه شاد کاه شاجاع الدولاه سافير لنادن ،وزيار امنياه و رئايس تنظيمياۀ
سابق هرات نيز بال فاصله به هرات آمده عجالتاً زماام اماور آن واليات را باه عاوض محماد
ابراهيم خان بدست بگيرد .در باب واليات شرقى و جنوبى تا معلوم شدن نتيجۀ اقدامات
على احمد خان والى ،چنين تجويز به عمل آمد تا به جزﺀ ارسال فرامين بنام حکام اعلى و
قوماندان هاى عساکرى والياات ماذکور جهات آماادگى هااى آيناده اقادام مساتقيم بعمال
نيايد و نيز تصميم گرفته شد که امين جان برادر خورد امان اهلل خان با يک هيأت به هزاره
جات اعزام و از مردم هزاره که به امان اهلل خان نسبت باه رفتاار عادالناۀ او مخصوصااً لغاو
بردگاى خوشابين بودناد ،دعاوت بعماال آياد تاا در موقاع حملااه بار کابال ،از معاونات درياا.
نورزند .از طرف ديگر فيصله بعمل آمد کاه غاالم صاديق خاان وزيار خارجاه باراى تنظايم و
براه انداختن اين پالن و قايم کردن تماس و جلب همکارى کشورهاى دوست  ،مخصوصاً
بااه مقصااد بدساات آوردن اساالحه و جباخانااه و ديگاار لااوازم حربااى از هاار منبعااى کااه ممکاان
باشد ،به خارج اعازام گاردد و توساط سافارت خاناه هااى افغاانى باراى انجاام ايان مقصاد
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بحيث سفير فوق العادۀ سيار اجراى وظيفه نمايد ،چنانچاه بالفاصاله بعاد از تثبيات ايان
پااالن ،غااالم صااديق خااان چرخااى بااا هاادايت الزم اه از طريااق هاارات جانااب مسااکو حرکاات
کرد632.

چون انگليس ها غازى اماان اهلل خاان را تعقياب ميکردناد ،بتااريخ  ١٧جناورى باه قونسال
انگلاايس در مشااهد هاادايت داده شااد کااه نساابت اهمياات بساايار زياااد هاارات بااراى بدساات
آوردن اطالعات ترتيبات خاصى را اتخاذ کند633.

غازى امان اهلل خان در اعالميه هااى کاه باه والياات جناوبى و مشارقى فرساتاد ،از جلاوس
دوبارۀ خويش طالع داده نوشت که :
«به فرزندان عزيزم ،باشندگان واليت جنوبى!
چنانيکه ميدانيد يک سلسله ناآرامى هاى داخلاى در واليات مشارقى آغااز گردياد و ايان
ناااآرامى هااا هنااوز دوام داشاات کااه ناگهااان گااروه ديگاارى از طاارف شاامال باار کاباال حملااه ور
شاادند .بايااد گفاات کااه چنااين دسااايس و اختالفااات فقااط باار تاادبير و پالنهاااى کااه از طاارف
دشمنان ترقى افغانستان شده است ،متکى ميباشد .آنهاا ساواالتى را در دهاان ماردم باى
اطالع گذاشته اند و ايرادات بى اساساى را باه شاخص مان وارد کارده اناد .مان پدراناه باه
آنها مشورت دادم که از اين کار دست بکشند ،ولى از آنجائيکه آتش فتنه و باى اطالعاى
آنها لحظه به لحظه افزايش مييافت ،من نخواستم جناگ و جادال بناام مان در افغانساتان
ادامه پيدا کند ،مسلمانهاى کشور کشته شوند و ملت نابود گردد و يا نيروهاى که باراى
دفاع وطن در برابر دشمن خارجى تهيه شده اند به جنگ داخلى به مصرف برسند .حتى به
اين دليل که من به زعامت شخصى خويش اهميات زياادى قائال نيساتم (زيارا مان ايان باار
گران را تنها به خاطر سعادت وطن و ترقى ملتم باه دوش گرفتاه باودم) ،تصاميم گارفتم از
برادر بزرگتارم معاين السالطنه خاواهش کانم تاا تااج و تخات پادشااهى را باه خااطر صالح و
امنيت عمومى در افغانستان قباول نماياد .هرچناد معاين السالطنه در اول نپاذيرفت ولاى
وقتى من پافشارى نمودم ،به خاطر من قبول کرد .ماردم شاهر از وى اطاعات کردناد و مان
هم به اميد اينکه عزيمت من از کابل به جنگ داخلى و فتنه هاى ناشى از آن خاتمه خواهد

 . 632رشتيا ،سيد قاسم ( ،)١٣٧۸صفحات .٣٩ – ٣٧
 . 633اسناد آرشيف انگلستان ،تلگارام شاماره ٢١٧ماؤرا  ١٧جناورى  ١٩٢٩باه قونسال انگلايس در
مشهد.
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داد ،تصميم گرفتم به قندهار بروم که چنين هم کردم .بمجرد رسيدنم به آنجا موضوع را به
اهالى قندهار بيان داشتم ولى مردم اين شهر که از هر گروه و فرقه نمايندگى ميکردند ،با
صداى بلند گريستند و گفتند که تنها مرا به صفت پادشاه خويش ميپذيرند .من کوشاش
آخرى ام را نمودم تا مزيت اين پيشنهاد را به آنها بيان نمايم ولى آنها قبول نکردند.
ما با باى صابرى منتظار خبار از اوضااع کابال باوديم .ولاى چنانيکاه از انکشاافات اوضااع
کابل معلوم ميشود ،اين تخريبکارى منحصر به مجموعه اى از ايارادات بمقابال شاخص
مان نبااودهی بلکااه بناا باار دسااايس ،دشاامنانى باود کااه تماياال شااديد تارى بااراى از بااين بااردن
وحدت مردم نيز داشتند .نتيجه هم اين شد که اين غائلاه خااموش نگردياد و چاون آشاوب
طلبان به قاواى جنگاى نياز دسترساى داشاتند ،معاين السالطنه را قباول نکردنادی چنانچاه
معين السلطنه نيز به قندهار آمد و مجددا مباحثاتى به همه مردم قنادهار صاورت گرفات.
معااين الساالطنه بااا حضااور داشاات همااه مااردم اظهااار داشاات کااه ميخواهااد از تاااج و تخاات
افغانستان کنار برود و گفت" :من اساسا خواهش سلطنت را نداشتم و اکنون هام نادارم و
استعفا ميکنم" .همانا همه مردم قندهار متفقا نزد من آمدناد و گفتناد مان نباياد تساليم
شوم و سلطنت شاهى مسلمانهاى افغانستان را تا ماداميکه يک فرد آنها در قياد حياات
باشد ،از دست بدهم .آنها گفتند ،احساس وطن دوستى ،غيرت و افغانيات آنهاا ابادا باه
ايشان اجازه نخواهد داد که به اداره کسى مانند بچۀ سقا که عمرش را به تجاوز به مال و
دارائااى مااردم بااه صاافت يااک قاتاال سااپرى کاارده اساات و يااا کسااى کااه حتااى افغااان نيساات،
موافقت کنند .آنهاا نميتوانناد قباول نمايناد کاه چناين شخصاى پادشااه آنهاا باشاد .ماردم
قطغاان ،ماازار ،ميمنااه ،هاارات ،فااراه و هاازاره جااات عااين نظريااات مااردم قناادهار را دارنااد.
بنابران من بخاطر خواهشات ملت عزيزم و همچنان براى اينکه کشورم را از ملعبه شدن به
دست خارجى ها نجات بخشم ،مجددا سلطنت افغانستان را پذيرفتم.
موضوع به وسيله اين فرمان باه اطاالع فرزنادان عزيازم سااکنين واليات جناوبى رساانيده
شد .اطمينان دارم که غيرت و احساسات عالى افغانى شما بهيچوجه قبول نخواهاد کارد
کااه يااک فاارد بااي شخصاايتى کااه کاادام وجهااه و مااوقعيتى در بااين ملاات ناادارد ،ساالطنت
افغانستان را غصب نموده کشور عزيز و ملت غيور ما را ملعبه تمايالت شخصى خويش
سازد .احتماال شما با پارۀ از عداوتها و يا اختالفات فاميلى با يکديگر مواجاه خواهياد
بود ،ولى بايد بدانيد که امروز يک معضله بزرگ ملى در کشور به ظهور رسيده و شاما
بايد بخاطر بهبودى کار دولت و کشور با هم متحد بمانيد.
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در خاتمه به درگاره خداوند (ج) دعا ميکنم و از وى يارى مى طلبم کاه دشامنان ماا موفاق
نگردنااد .از شااما ميخااواهم کااه نظاام و امنياات را در ساارزمين هاااى خااويش حفااک و رعاياات
کنيد .امان اهلل »634

سفير انگليس در کابل بتاريخ  ٢٣جنورى  ١٩٢٩به لنادن اطاالع داد کاه ياک نقال فتاواى
مااؤرا  ١۸جنااورى  ١٩٢٩را بدساات آورده اساات کااه در آن بااه امضاااى تقريباااً تمااام افااراد
برجستۀ کابل ( که واضحاً معلوم ميشود تحت فشار گرفته شده است ) و در آن حياات اهلل
خان برادر امان اهلل خان نياز شاامل ميباشاد ،باه اسااس  ١٩دليال ماذهبى ،ضارورت خلاع
امان اهلل خان از سلطنت توضايح داده شاده اسات  .شاادروان غبارميگويدکاه درايان فتاوا
دليل کفر شاه امان اهلل مواد ذيال باود :سالم شفاهى را منع و سالم اشاره را مروج ساخته ،عوض
دستار ،کاله مقررکرده ،دريشى را عوض لباس قديم(پيرهن و تنبان) معين نموده ،ريش تراشى را
رواج داده ،مکاتب زنانه تاسيس کرده ،برقع را برانداخته ،متعلمات در خارج فرستاده ،با علماای
دين مخالفت داشته  ،محصلين درمکاتب انگليسى تحصيل ميکردند ،سنه شمسى را به جاای سانه
قمری تعيين کرده ،تاريخ و سنه انگليسى را اعالن کرده ،رخصتى جمعه را به يکشنبه تبديل کرده،
معاش مال امامان وموذنهاا را موقاوف کارده ،حضارات مجاددی ( محمدصاادق مجاددی و
محمدمعصوم مجددی پدر صبغت الله مجددی ) را محبوس و قاضى عبدالرحمن خان ماال اماام
حضارت صاحااب را اعادام نموده ،امر معاروف مالها را منع کرده ،بات پرساتى وشااراب
خواری را تروي نموده ،مال عبدالله و علماء و اکابر جنوبى (شورشيان پکتيا) را اعدام کرده ،پاس
اعمال او(امان الله خان) خالف شرع بوده است.

غبار ماى افزايدکاه درمياان هفتااد و چنادنفرى کاه ايان فتاوا را امضاا کارده بودناد ،تنهاا
عباادالهادى داوى اياان جملااه را درپاااى امضاااى خاود عااالوه کاارد کااه «جزئيااات مسااايل را
علما

ميدانند635 ».

سفير در تلگرام  ٢٥جنورى خود به وزارت خارجه اش نوشت که « نظر باه اطاالع قونسال
قندهار  ،امان الله خان ديروز در مجمع عام گرفتن دوبارۀ لقب پادشاه افغانستان را اعالم کارده

 . 634اعالميۀ ششم دلو( ١٢٠٧ ،مطاابق باه  ٢٦جناورى  ١٩٢٩مايالدى) خطااب باه باشاندگان واليات
جنوبى (بحوالۀ سنزل نويد) .
 . 635غبار ،مير غالم محمد ( ،)١٣٦٦ص.۸٢٧
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است  .من سفارش ميکنم که اين تالش بيهاوده را نادياده بگيرياد .گفتاه ميشاود کاه قنادهار
پايتخت جديد خواهد بود636.

همفريز به لندن نوشت که نادرخان و برادرانش هاشم خان و شاه ولى خان با اماان اللاه خاان
خصومت شخصى دارند .آمدن هر يک يا همۀ اين سرداران در کشور سبب پايادارى و وحادت
خواهد شد ،زيرا آنها نتنها داراى بهترين بلکه صادق ترين مغز ها نيز ميباشند637.

روز بعااد محماادنادرخان بااا جرياادۀ تااايمز لناادن مصاااحبه نمااود .او درياان مصاااحبۀ ضاامن
اعالم اينکاه خاودش آرزوى سالطنت افغانساتان را نادارد ،عالقاه اش را باراى برقارارى
مجدد شرايط سياسى صلح آميز و همکاارى باا حکومات بريتانيا،کاه او کمکاش را باراى
نگهداشااتن افغانسااتان بحيااث يااک کشااور حاياال ضاارورى ميدانااد ،نشااان داد .نادرخااان
راجع به خانواده اش در کابل تشويش داشت و باوجود خرابى حالت صاحى اش بازودى باه
افغانستان خواهد رفت 638 .

انگليس ها درحالى که اسالحه و مهماات خريادارى شادۀ دولات اماانى را در بنادر کراچاى
توقيف نمودند ،به نادرخان که مدعى تاج و تخت افغانستان و رقيب غازى امان اهلل خان
بود اجازه دادند با ويزۀ ديپلوماتيک براى خود و برادرانش محمد هاشم خان و شااه ولاى
خان به قصد رفتن به افغانستان به هند بريتانوى بيايد.
در همين وقت افغانها در پشاور با اعضاى جنبش خالفت در تماس بوده و عليه حکومات
هند بريتاانوى باه نفاع اماان اهلل خاان تبليا .ميکيردناد .ياک رساالۀ هام از طارف آنهاا تحات
عنااوان «فتااواى شاارعى راجااع بااه امااان اهلل خااان» بنشاار رساايده ،کااه امااان اهلل خااان را يااک
مسلمان واقعى ثابت ساخته و حبيب اهلل کلکانى را رهزنى که سرش قابل قلم کردن است،
خوانده بود .جرگه ايکه به طرفدارى امان اهلل خان توسط قاوم اورکازى درنظار گرفتاه شاده
بود ،نسبت خرابى هوا به تعويق افتاد .در جرگۀ افريدى ها بيشتر راجع به اختالفات شان

 . 636اسناد آرشيف انگلستان ،تلگرام شماره ١٠١مؤرا  ٢٥جنورى  ١٩٢٩سفير انگليس در کابل .
 . 637اساااناد محرماناااۀ آرشااايف انگلساااتان ،تلگااارام شاااماره  ٩٣ماااؤرا  ٢۴جناااورى  ١٩٢٩سااافير
انگلستان در کابل .
 . 638همانجا ،تلگرام شماره  ٣١۸مؤرا  ٢٦جنورى وزير خارجۀ دولت براى امور هند.
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با شينوارى ها صحبت شد ،و چند صد نفر وزيرى هم به خوست رفتاه و مساعودى هائيکاه
با موسى خان به ارگون رفته بودند ،در حال برگشتن بودند639.

باااگرفتن اطااالع فعالياات ه ااى حاميااان غااازى امااان اهلل خااان ،ساافير انگلاايس در کاباال از
کمشاانر در پشاااور بااه شاادت خواساات تااا اياان افغانهااا را کااه بااا جناابش خالفاات مشااغول
تبليغات براى امان اهلل خان هستند ،بدون هيت معطلى از هند بريتانوى باه تاورخم اخاراج
کنند640.

مخفى نگهداشتن مسافرت محمد نادرخان
انگليس ها در حاليکه به محمدنادرخان و برادرانش محمدهاشم خان و شاه ولى خان ويزۀ
ديپلوماتيک داده بودند ،خبر صدور ويزه به ايشان ،پالن حرکت و مسير مساافرت ،و از
همااه مهمتاار هاادف مسااافرت شااان بااه افغانسااتان را از انظااار افغانهااا و خارجيااان مخفااى
نگهداشتند ،بلکه براى گمراه ساختن افغانها و افکار عامه معلوماات نادرسات و غلاط
را نيز پخش ميکردند .درين زمينه باز هم به آوردن چند مثال اکتفا ميکنيم:
سااردار محمااد عزيااز خااان ،باارادر نادرخااان بتاااريخ  ٩فباارورى  ١٩٢٩توسااط تلگرامااى از
«نيس» به ايم اى حکيم نوشت که نادر خان ،هاشم خان و شاه ولى خان از طريق هند بطارف
افغانستان حرکت کردند 641.ايم اى حکيم پشتون تبار از اتبااع بريتاانوى باوده عضاويت
يک شرکت قراردادى را داشته و يکى از کميشن کاارانى باود کاه باا کابال تجاارت بازرگ
داشاات .او همچنااان نمايناادۀ ايبناار در کاباال بااوده گفتااه ميشااد پااول زيااادى را در اختيااار
داشت 642.پوالدا (ص ) ١۴٠مينويسد که موريش  ( Morrishنام مستعار ايام اى حکايم)
 ،يکى از تاجران پولدار پشتون که در پشاور زندگى ميکارد ،باود .او ضاد اماان اهلل خاان
بوده و بحيث رابط بين انگليس ها و نادرخان کار ميکرد.

 . 639اسناد آرشيف انگلستان ،تلگارام شاماره  ٩٧ماؤرا  ٢٩جناورى  ١٩٢٩کمشانر عماومى ايالات
سرحدى شمال غربى .
 . 640همانجا ،تلگرام شماره  ١١٩مؤرا  ٢٩جنورى  ١٩٢٩سفير انگليس در کابل .
 . 641اساناد آرشاايف هناد بريتااانوى ،تلگارام شااماره  ١٢٩ماؤرا  ٩فباارورى کميشانر عمااومى ايالاات
سرحدى شمال غربى .
 . 642همانجاااا ،تلگااارام شاااماره  ٣١۴ماااؤرا  ۸فبااارورى کميشااانر عماااومى در پشااااور ،قسااامت ٢٧
پاراگراف .١٣٠
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وقتى که سفير انگليس در پااريس باه وزارت خارجاه اش از مراجعاۀ سافير افغانساتان و
خواستن معلومات راجاع باه درخواسات ويازۀ محمادنادرخان اطاالع داد ،وزارت خارجاه
بتاريخ  ١٦فبرورى  ١٩٢٩به وى معلومات داد که باه آنهاا ويازه داده شاده اسات  ،اماا چاون
امکان دارد اين معلومات در راه بازگشت محمدنادرخان و بارادرانش باه کشاور ماوانعى
را ايجاد کند ،هدايت داده شد که «در حال حاضار دادن ايان معلوماات و فرصات مداخلاه
به سفير افغانستان درين مورد مناسب نيست  .جناب شما نبايد به ايان درخواسات [دادن
معلومات] تن دردهيد .مان ايان اختياار را کاه چگوناه باه وى جاواب رد ميدهياد ،باه شاما
ميگذارم .ولى اگر شما فکر ميکنيد که نبايد مکتوب حبيب اهلل طارزى بيجاواب بماناد،
من پيشنهاد ميکنم که جاواب شاما سااده و طاورى باشاد کاه گوياا صادور ويازۀ انگليساى
براى قلمرو انگليسى بوده ،براى افغانستان يا کدام کشاورخارجى ديگار نميباشاد ،لاذا
جواب دادن به تقاضاى شما کدام مفهومى ندارد» .

643

فرداى آن يک اعالميۀ رسمى از طريق سفارت افغانستان در برلين به مطبوعات آلماانى
داده شد که اطالع ميداد «نادرخان بدعوت امان اهلل خان  ،براى کمک به وى ،نه بحياث
ماادعى ساالطنت« ،ناايس» را بقصااد افغانسااتان تاارک گفتااه اساات  .نااادر خااان و باارادرانش
مستقيم بطارف قنادهار رفتاه و کادام دليلاى باراى مشاکوک باودن باه نيات خصامانۀ شاان
وجود ندارد644 » .

با اطمينان از حرکت محمدنادر خان و برادرانش  ،پالن انگلايس هاا وارد مرحلاۀ جديادى
شد .همفريز سفير انگليس در کابل بتاريخ  ٢٠فبارورى باا وزيار خارجاۀ حبياب اهلل کلکاانى
مالقااات نمااوده و اعااالم داشاات کااه دولاات بريتانيااا ساافارت خااود را از افغانسااتان خااارج
ميکند.
درهمين دوران يک دستۀ شصات ( )٦٠نفارى عسااکر و صاحبمنصابان اردوى افغانساتان
پايگاه خود در «خرالچى» را ترک گفته به «پاراچنار» آمدند .آنها ميخواستند از راه چمان
به قندهار رفته و اسلحۀ خود را در چمن دوباره تسليم شوند .اماکمشنر عمومى انگليس
در پشاور تقاضاى شانرا رد نموده گفت که اگر خواهان بازگشت به افغانستان هساتند،

 . 643اساااناد آرشااايف هناااد بريتاااانوى ،تلگااارام شاااماره  ۸ماااؤرا  ١٦فبااارورى  ١٩٢٩وزارت خارجاااۀ
انگلستان به سفير انگلستان در پاريس .
 . 644اسناد مربوط به هندبريتانوى آرشيف انگلستان ،تلگارام شاماره  ١۴ماؤرا  ١٧فبارورى ١٩٢٩
به وزارت خارجۀ انگلستان .
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بايد از همان راهى که آمده اند ،پس بروند 645.در همان روز کمشنر مذکور اطالع داد کاه
لشکر هاى وردکى و غلجى کاه در برمال و کتاواز جماع شاده بودناد ،بطارف قاالت غلجاى
مااارش نمااوده انااد .صااد هااا نفاار از کااوچى هاااى افغااان [کااه اکثرياات شااان مرياادان حضاارت
شوربازار بودند] قبل از وقت باه افغانساتان برگشاته اناد .اماا ايان تعاداد تاا هناوز از نظار
سياسى قابل توجه نيست 646.

به قونسل جنرال افغانى در بمبئى  ،جائيکه محمادنادر خاان از کشاتى پيااده ميشاد ،هام
قبالً اخطار داده شده بود تا از تبليغات و فعاليت سياسى کناره گيرى کند ،در غيار آن باه
افغانسااتان برگااردد .قونساال افغااان اياان برخااورد انگلاايس هااا را مغاااير بااا فقاارات  ٣و ۴
قرارداد بين افغانستان و بريتانيا دانسته ،احتجاج نمود .او در مکتاوب تحريارى اش از
مقامات انگليسى پرسايد کاه معناى اصاطالح تبليغاات سياساى شاان چاه باوده واز کادام
تبليغات صحبت ميکنند647 .

رسيدن محمدنادرخان به هند و مخفى نگهداشتن اهداف
مقامات انگليسى بتاريخ  ٢١فبرورى به مأمورين شان در بمبئى از آمدن «جنرال نادرخان»
و برادرانش اطاالع و هادايت دادناد کاه ياک صااحب منصاب خردمناد در لبااس ملکاى را
براى استقبال او به کشتى بفرستند .او بايد خيلى دوستانه به اطالع نادرخان برسااند کاه
نظر به شرايط فعلى وضعيت افغانستان  ،و به مفاد خود شما ،با تأسف زياد ،آنطوريکاه
شايان شان مهمان برجستۀ مثل شماست  ،حکومت هند از شما پذيرائى کارده نميتواناد.
ما مطمئن هستيم که او انگيازه و هادف ماا را در رابطاه باا فقادان تشاريفات درک خواهاد
کرد648.

محمدنادرخان باا دو بارادرش بتااريخ  ٢٢فبارورى توساط کشاتى «قيصار هناد» باه بمبئاى
رساايد .نااادر خااان بااراى ماادت يااک يااا دو روز بااراى مشااوره بادوسااتان در بمبئااى خواهااد

 . 645اسناد مربوط به هندبريتانوى آرشيف انگلستان ،تلگرام شماره  ٥٥مؤرا  ٢٠فبارورى ١٩٢٩
کمشنر عمومى ايالت سرحدى شمال غربى.
 . 646همانجا ،تلگرام شماره  ١٦١مؤرا  ٢٠فبرورى .
 . 647اسناد آرشيف هند بريتانوى ،مکتوب شماره  ٦٠٩۸مؤرا  ٢٠فبرورى  ١٩٢٩منشاى عماومى ،
شعبۀ سياسى حکومت بمبئى .
 . 648اسناد آرشيف هند بريتانوى ،مکتوب شماره  ۸٢٢مؤرا ٢١فبرورى  ١٩٢٩به بمبئى .
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مانااد ،و وعااده سااپرد کااه خااود و باارادرانش نااه تلفااون هااا را جااواب داده و نااه در مجااالس
سياسى شرکت خواهند کرد .مأمورين حکومت بمبئاى اطاالع دادناد کاه او باا اضاطراب
زياد ميخواهد بداند که حکومت هند بريتانوى از کادام طارف ماورد نظار (مادعى تااج و
تخت) مخفيانه طرفادارى خواهاد کارد « .او ادعاا ميکناد کاه ساخت طرفادار انگلايس هاا
بوده و منتظر است سياستى را اتخاذ کند که مورد پسند حکومت هناد بريتاانوى باوده و
با يک افغانستان نيرومند و مستقل هام آهنگاى داشاته باشاد 649 ».

طوريکاه بعاداً دياده

شد ،محمد نادر شاه بدون آنکه رسماً ً از استقالل کشاور صارف نظار کارده باشاد در عمال
پابند مشورۀ هند بريتانوى بوده و از تعقيب سياست مخالف آن در سرحدآزاد خاود دارى
نمود .نادرخان به مقامات هند بريتانوى در دهلى گفت که «او به امان اهلل خان و کدام کس
ديگرى کمک نخواهاد کارد .اماان اهلل خاان باه پسار و طرفاداران خاود [در آروپاا] هادايت
داده است تا از طريق روسيه نزد او بروند .به نادرخان هم چناين هادايتى داده شاده اسات،
اما ترجيح داد از راه هند سفر کند ».مأمورانگليسى بنام فرياک گازارش داد کاه نادرخاان
امکان کانديد شدن خودش را به عاليترين مقام قدرت در افغانستان رد نکرد650.

محماادنادرخان هاام در دوران اقاماات کوتاااهش در بمبئااى و هاام در پشاااور بااه افغانهااا و
آزاديخواهان هند بصورت متواتر راجع به هدف اصلى خويش دروغ ميگفت  .او ميگفت
که خودش مدعى تاج و تخت نبوده ،تنها براى نجاات وطان و برگشاتاندن صالح و آراماش
برگشته است  .انتخاب پيشوا کار مردم افغانستان اسات 651 .او يکباار ديگار هام هادايت
غازى امان اهلل خان را که مستقيم به قندهار برود ،و هم خواست حبيب اهلل کلکاانى را کاه
با طياره مستقيماً به کابل برود ،ناديده گرفت.
در خالصۀ راپور مأمور انگليسى ايکه با ناادر خاان در بمبئاى مالقاات کارد ،چناين آماده
است «:جنرال نادرخان بيشتر از يکبار به من گفت که مضطرب اسات بداناد کاه حکومات
بريتانيا آيندۀ اوضاع افغانستان را چگوناه ميخواهاد .اگار او بداناد ،ساعى خواهاد کارد
مطابق به آن عمل کند .آنهاا [انگلايس هاا] شاايد خواساته باشاندامان اهلل ،بچاۀ ساقاو ،ياا
محمدخان [على احمد خاان؟] ،ياا عضاو ديگارى از خاانوادۀ سالطنتى ياا شاخص ديگارى
پادشاه افغانستان باشد .نادرخان شخصاً آماده است با تمام وزنه و نفوذش به هر آن خطى
 . 649اسااناد آرشاايف هنااد بريتااانوى ،تلگاارام شااماره  ٦١۴٧مااؤرا ٢٢فباارورى  ١٩٢٩دفتاار سياسااى
حکومت بمبئى .
 . 650همانجا.
 ،Poullada, L. B. (1973) . 651ص .١۸٢
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کمک کند که خواست حکومت بريتانيا باشد او [گويا] خواهان افغانستان قوى ،آرام و
متحد است652».

تا اين وقت برويت اسناد موجود در آرشيف هاى انگلستان ،چند نکتۀ ذيل را ميتوان باه
وضاحت ديد:
-

محماد ناادر خااان بحياث يااک مهاره ،مثاال مهاره هااى ديگاار مرحلاۀ نااوين باازى باازرگ
انگلايس هاا ( ماساتر پاالن مرباوط باه تعاويض غاازى اماان اهلل خاان درافغانساتان)،
نقش خاص خودش را داشت  .اما آنها تا هنوز تصاميم قطعاى نگرفتاه بودناد ،باه وى
وعادۀ تخاات ساالطنت افغانساتان را بدهنااد .يااا باه عبااارت ديگاار نميخواسااتندچانس
خود را به يک کانديد محدود سازند.

-

محمد نادرخان و خانواده اش حاضر بودند ،هر نقشى را که انگليس ها الزم بدانناد،
در ستيژ بازى افغانستان بازى کنند .چنانچه قبالً هام شااه محماود خاان نقاش منشاى
حضور حبيب اهلل کلکانى را بازى کرد.

-

استعمار اينبار در مرحلۀ نوين قرارداشته و انگليس ها با تجربۀ کاه از دو جناگ اول
و دوم با افغانها داشتند ،هرگز جرئت اشاغال مساتقيم افغانساتان را نداشاتند .آنهاا
بايد از بين کانديدان متعدد افغاان کساى را انتخااب ميکردناد کاه باه بهتارين وجاه
منافع شانرا در منطقه تأمين کند.

-

انگليس ها با محمدنادرخان بحيث يک شاريک و همدسات ناى ،بلکاه بحياث ياک
مستخدم معامله ميکردند و بدينويسله حيثيت و مقام او حتى از شاه شجاع و ببرک
کارمل و کسانى که بعد از آن توسط بيگانگان به افغانستان آورده شده و باه قادرت
رسانده شدند ،هم پائينتر بود.

محمد نادرخان با دوبرادر ش تا چااپ شادن اعالمياه هاايش در بمبئاى معطال شاد .دريان
اعالميه هاا کاه باه امضااى نادرخاان چااپ شاده باود آماده باود کاه خادمتگار صاادق وطان
نادرخان و برادرانش براى خدمت به وطن آمده اند « .من ،و هيچکدام از اقارب مان آرزوى
تخت افغانستان را نداريم»653 .

 . 652اسااناد آرشاايف هنااد بريتااانوى ،تلگاارام شااماره  ٦١۴٧مااؤرا ٢٢فباارورى  ١٩٢٩دفتاار سياسااى
حکومت بمبئى .
 ،Stewart, Rhea Talley (2000) . 653ص .٥١۸
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فريک قبل از آنکه نادرخان بطرف پشاور حرکت کند ،يکباار ديگار باه مالقاات او رفات و
پيام شفاهى حکومت هند بريتانوى را برايش رسااند« .حکومات هناد بريتاانوى از حسان
نيتى که سبب شد نادرخاان از آنهاا بپرساد ،قادردانى ميکناد .ماا ياک آرزوى شابيه باه او
داريااام  ،و آن بازساااازى ياااک افغانساااتان صااالح آمياااز ،متحاااد ،مساااتقل قاااوى و دوسااات
ميباشد ...ما اطمينان ميدهيم که با برگشتن صلح به يک افغانستان متحد ،فقدان ثبوت
دوستى ما وجود نخواهد داشت654 ».

محمد نادر خان بار ها در مکاتباتش به اقوام جنوبى و مشرقى نيز تأکيد ورزيدکه بادون
خدمت به اسالم و افغانستان کدام انگيزه و هدف شخصى نداشته بعد از شکسات قاواى
حبيااب اهلل کلکااانى شااخص ديگاارى بااه اتفاااق آرا و رضااايت اقااوام بااه پادشاااهى انتخاااب
خواهد شد .در يکى ازين نامه ها خطاب به اقوام جنوبى نوشته شده بود که :
«اينجانااب محمااد نااادر کااه يااک خاادمتگار دياان و دولاات اسااالم هسااتم ،وخويشااتن را
بهيخواه همۀ مردم افغانستان مى دانم ،زماانى کاه در پااريس باودم ،خبرهااى وحشاتناک
افغانستان را شنيدم .هرچند در آن وقت بسيار مريض بودم ،ولى خدمت براى افغانساتان
در قدم اول اهميت براى من باود .هماناا باا عجلاۀ تماام باه پيشااور سافر نماودم و ايناک باه
خواست خداوند با وحدت و يکپارچگى قبايل ،و با درايات ماردم والياات جناوب و شارق
افغانستان به طرف کابل پيشروى نموده ،بعد از خلع حبيب اهلل رهزن از سلطنت که تااج و
تخت کابل را غصب نموده ،شخص ديگرى را که قادر باشد به کشور افغانستان ،ديان و
ملت خدمت نمايد ،به شرط وحدت و رضايت ماردم قبايال ،باه پادشااهى انتخااب خاواهم
کرد655».

آمدن سه شخص مهم در يک وقت به پشاور
بتاريخ  ٢٥فبرورى ،سفير انگليس از کابل ذريعۀ طياره و نادرخان از بمبئى ذريعاۀ ريال
به يک وقت به پشاور رسيدند .همفريز اظهار داشت که تقادير يکباار ديگار او و نزدياک
ترين دوست قديمى اش را در يک زمان و محل يکجاا سااخت  .نفار ساومى کاه در آن وقات
پياده از راه مهمند وارد شبقدر و پشاور شد ،شاغاسى على احمد خان بود.
 . 654اسااناد آرشاايف هنااد بريتااانوى ،تلگاارام شااماره  ۸۴٦مااؤرا  ٢٣فباارورى  ١٩٢٩دفتاار سياسااى
حکومت بمبئى .
 . 655نامۀ سرگشادۀ نادرخان به قوم وزيرمؤرخۀ  27رمضان  1347مطابق  ١٩مارچ ،1929اساناد
آرشيف هند بريتانوىL/PS/10/1288. ،
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کمشنر عمومى از پشاور اطالع داد کاه والاى علاى احماد خاان باه شابقدر ماى رساد .مان و
همفريز معتقد هستيم که مانع ورود او نشويم  .ما در هوتال ديناز بارايش جااى اختصااص
داده و يک صاحب منصب انگلايس را باا ماوتر باراى آوردناش ماى فرساتيم .مان پيشانهاد
ميکنم برايش واضح گفته شود که بيش از چند روزى نميتواند درين جا بماند .ناادر خاان
و باارادرانش در يااک بنگلااه [مناازل باازرگ رهايشااى مااأمورين انگليسااى] کااه عاريت ااً در
اختيار شان قرارداده شده ،خموشانه بسر ميبرند .نماينادگان زياادى منتظار مالقاات باا
آنها بوده و بر آنها فشار مى آورند کاه باه کماک اماان اهلل خاان باه قنادهار بروناد .نادرخاان
ديروز از اشتراک در جلسۀ که کميتۀ خالفت تدارک ديده باود ،خاوددارى کارد .مان تحات
مقررات امنيتى سرحد ،ظفرعلى خان 656را از ايالت اخراج کردم ،او با نادر خاان در ياک
ريل از الهور آمده باود .او در ياک بيانياۀ اعتراضايه جلساۀ دياروز حکومات [بريتانياا] را
مسؤل سقوط امان اهلل خان دانست  ،همچنان بودن او درينجا براى نادر خاان هام خجالات
آور بود657».

نادرخان ،بارادرانش و علاى احماد خاان بتااريخ اول ماارچ نمااز جمعاه را در مساجد جاامع
[محباات خااان پشاااور] اداکردنااد .بااه آنهااا هاادايت داده شااده بااود تااا از بيانااات سياسااى ابااا
 . 656موالنا ظفرعلى خان نويسنده ،شاعر ،ژورنالست و مبارز ضد انگليس بود ،کاه بعاد از فاوت
پاادرش مولااوى سااراج الاادين مااديريت روزنامااه معااروف «زميناادار» را بااه عهااده گرفاات  .روزنامااة
"زميندار" نه تنها شوق و عالقة روزنامه خوانى را درميان مردم زياد و وسيعتر کارده باود بلکاه باه
آنهاااا شاااعور سياساااى بخشااايده باااود" .زمينااادار" اولاااين روزناماااة مسااالمانان باااود کاااه در ساااال
١٩١٣ميالدى به شکل يک اداره و ارگان منظم با استخدام نويسنده ،خبرنگاار و گزارشاگر کاار را
آغااز نماود .در بخشاى از ايان روزناماه ،سااتونى باا عناوان "افکااار و حاوادث" کاه حالاات طناز گونااه
داشاات بااه بيااان موضااوعات سياساى روز بااا طنااز و هجااو م اى پرداخاات .اياان روزنامااه درميااان مااردم
مسلمان از شهرت و محبوبيت خاصى برخوردار گرديد و مسلمانان هند و حتّى ديگر مردم با شاوق
وافرى اين روزنامه را مى خريدند و همگى گردهم ماى آمدناد و فاردِ باساوادى آن را باراى جماع ماى
خواند .صاحبدالن حساس با خواندن نظم هاي روح بخش اين روزنامه شديداً تحات تاأثير قارار ماى
گرفتند و شعرهاى سياسى اين روزنامه درميان مردم ورد زبان گرديده بود .موالنا ظفرعلى خاان باا
مسافرت ها ،سخنرانيها و از همه مهمتر ،با مقاالت خود در روزنامة زميندار ،خدمات شاايانى را
براى جنبش آزادى کرد .او همواره مى گفت " :اگار نميدانياد کاه قلام چگوناه چاون شمشاير کاار ماى
کند ،نزد من بيائيد و اين هنر را از من بياموزيد".
 . 657اساناد آرشاايف هنااد بريتااانوى ،تلگاارام شاماره  ١٩٥مااؤرا  ٢٧فباارورى  ١٩٢٩کمشاانر عمااومى
ايالت سرحدى شمال غربى .
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ورزيده تنها از ابراز همدردى مردم به افغانستان تشاکر کنناد .درعاين زماان تبليغاات باه
نفع امان اهلل خان در تمام مناطق قبايل آزاد شدت يافته و رهبران عمدۀ مهمند فرمان هاى
غازى امان اهلل خان را دريافت نمودند.
بازگشت غير عادى و قبل از وقت کوچى ها به افغانستان
کمشنر عمومى انگليس ها در پشاور بتااريخ  ٢٠فبارورى  ١٩٢٩ضامن اطاالع جماع شادن
لشکر غلجى ها در برمل و کتواز و مارش شان بطرف قالت غلجاى ،از حرکات صادها نفار
از کوچى هاى افغان بطرف گومل خبر داد .اين بازگشت قبال از وقات کاوچى هاا کاه اکثار
شان مريدان حضرت نورالمشايخ و مخالف امان اهلل خان بودند ،در زمستانى  ،کاه اکثار
کوتل ها تا هنوز از برف پوشيده بود ،غير عاادى باوده و اهميات سياساى داشات 658.ايان
کوچى ها باياد از راهاى ميگذشاتند کاه اماان اهلل خاان از آن باراى حملاه بار کابال اساتفاده
ميکرد .لذا قواى امان اهلل خان بايد براى جلاوگيرى از برخاورد باا ماوج عظايم ايان غلجاى
هاى کوچى سريعتر حرکت ميکرد.
اجازه ندان به شرکت مولوى هاى پشاور در کنفرانس هده
کميتۀ ايالتى خالفت در يک درخواست تحريرى از کمشنر عمومى در پشاور خواست تاا
به ده نفر از مولوى هاى آن کميته اجازه داده شود براى شرکت در کنفرانسى کاه باه تااريخ
 ١٦مارچ در هدۀ جالل آباد بمنظور بحاث روى جنباه هااى ماذهبى اصاالحات اماان اهلل خاان
داير ميشود ،به افغانستان بروند ،اما حکومت هند بريتانوى به آنها اجازه نداد.

659

مالقات محمد نادرخان و برادرانش با همفريز
محمااد نادرخااان و باارادرانش بتاااريخ  ٢۸فباارورى در پشاااور بااا همفريااز مالقااات کردنااد.
درين مالقات اولين سؤالى را که نادرخان طرح کرد اين بود که «انگليس ها چاه کساى را
براى نشستن بر تخت افغانستان ترجيح ميدهند ،و آياا اماان اهلل خاان ياک کاندياد قابال
قبااول اساات؟» او بعااد از گاارفتن اطمينااانى کااه انگلاايس هااا بااه امااان اهلل خااان ،حبيااب اهلل

 . 658اسااناد آرشاايف هنااد بريتااانوى ،تلگاارام شااماره  ١٦١مااؤرا  ٢٠فباارورى  ١٩٢٩کمشاانر عمااومى
ايالت سرحدى شمال غربى
 . 659اسناد آرشيف هند بريتانوى ،تلگرام شماره  ٢٣٣مؤرا  ١١مارچ  ١٩٢٩کمشنر عماومى ايالات
سرحدى شمال غربى .
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کلکانى و على احماد خاان کماک نميکنناد ،جزئياات پاالن را فهمياد .پاالن طاورى طارح
شده باود کاه مسائوليت ساقوط رژيام اماانى باه عاوض انگلايس هاا بگاردن خاود او يعناى
اشتباهاتش در رابطه با اصالحات و عجله نمودن در تطبيق آن دانسته شده ،و آوردن شاه
آينده هام کاار انگلايس هاا ناى بلکاه انتخااب ماردم پنداشاته شاود .ناادر خاان از همفرياز
خواست ،بحيث يک دوست سابقه  ،وى را در راه پياده کردن اين پالن رهنماائى کناد .باه
او گفتااه شااد کااه بايااد نقااش يااک قهرمااان و ناااجى مااردم را در جلااوگيرى از ادامااۀ جنااگ
داخلى بازى کند .بهترين را ه براى رسيدن به اين هدف وادار ساختن قبايل افغانستان باه
فرستادن نمايندگان شان به ياک مجلاس در منطقاۀ مرکازى [لوياه جرگاۀ] خواهاد باود ،تاا
يک نفر را بحيث پادشاه انتخاب کنند .بادين وسايله افغانساتان از خطار تجزياه و ملاوک
الطوايفى نجات يافته و او هم القاب قهرمان و ناجى و  ......را بدست خواهد آورد.
بر او تاکيد شد که اين همه بايد تحت نام آن پاليسى [نام نهاد] «بى طرفى و عدم مداخلاه
در امور داخلى افغانستان» که قبال در مجلس عوام انگلساتان قرائات شاده باود ،صاورت
بگيرد .بريتانياى کبير آماده است تا به شاه جديد براى کاميابى در تاسيس يک حکومت
با ثبات در سرتاسر کشور دست دوستى اش را دراز کند.
نادرخان از سفير انگلايس باراى مشاوره و اطميناان شخصاى اش باه گرماى سپاساگذارى
نموده گفت که «بسيارى از شک هاى که در ذهنش وجود داشت ،رفع شدند» .او گفات کاه
براى خدمت و نجات کشور از بربادى سعى اعظمى بخرچ خواهاد داد .او عاالوه کارد کاه
باراى پياااده نماودن پااالن چااارۀ نادارد جااز اينکااه خاود و باارادرانش بااه کشاور ساافر نمااوده،
مجلس نمايندگان اقوام را داير ،و با اتفاق آرا براى جلوگيرى از خونريزى کار کند .ناادر
خان پيشانهاد کارد کاه باراى ساه روز بيشاتر در پشااور بماناد ،بعاد از آن ياک بارادر باراى
مالقات با برادر شان شاه محمودخان به جنوبى رفتاه  ،او و بارادر ديگار احتمااالً باه جاالل
آباد خواهند رفت.
نادر خان در آخر اظهار داشت که بريتانياى کبير يگانه کشوريسات کاه در روز هااى پريشاانى
افغانستان ،دوستى حقيقى را نشان داده است .او از هموطنانش شواهدى را بدست آورده اسات
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که بيطرفى و ثبات انگليس ها شهر کابل و سفارتخانه هاى خارجى را از نابودى نجات داده و انشاا

الله اگر ما بتوانيم نظم را بر قرار کنيم ،افغانستان اين نيکى را هرگز فراموش نخواهد کرد.

660

بااه توصاايۀ همفريااز محماادنادر خااان بااا کمشاانر عمااومى ايالاات ساارحدى شاامال غربااى نيااز
مالقات هاى نموده و جزئيات کار را با او و همکارانش مورد مذاکره قرار داد .ضامن ايان
مااذاکرات اشخاصااى راکااه بايااد بااين آنهااا وظيفااۀ قاصااد و رابااط را اجاارا کننااد ،نيااز بااه
همديگرمعرفى نمودناد .ايان اشاخاص از طارف انگلايس هاا ايام اى حکايم و شايخ محماد
صادق و از طرف نادرخان حاجى محمد اکبر خان و اهلل نواز خان بودند.
پيش آمد انگليس ها با على احمد خان شاغاسى
على احمد خان بتاريخ اول مارچ در پشاور باا همفرياز سافير انگلايس مالقاات نماود .او
گفت که بصورت عاجل به پول احتياج دارد و نميتواند باور کند که حکومت [نگلساتان]
آنقدر کوتاه نظر باشد که به وى در وقت ضرورت کمک مالى داده نتواناد .او گفات کاه در
طول زندگى اش دوست حکومت بريتانيا بوده و اين فرصت هرگز باز نخواهاد گشات .اگار
وى به تخت بنشايند ،اولاين کاارش انعقااد پيماان تعرضاى و دفااعى باا بريتانيااى کبيار
وممانعت از تمام گرايشات بلشويکى خواهد باود .سافير انگلايس باه علاى احماد خاان از
اعالميۀ مجلس عوام و سياست به اصطالح بيطرفى انگليس ها ياداور شده گفت که در
شرايط فعلى دادن کمک به هر يکى از کانديدان تخت و تاج ،تخطى ازين پاليسى بوده و
بنابران بايد تمام خياالت گرفتن کمک مالى و رسيدن به قدرت را از سارش بيارون کناد.
على احمد خان با اظهار نا اميادى تلخاى گفات کاه ميتاوان پاول را مخفياناه تأدياه نماود.
وقتى سفير باز هم جواب رد داد ،على احمد خان گفت که اگر انگليس هاا کماک نکنناد،
او مجبور خواهد شد به قندهار رفته از امان اهلل خان حمايت کند .على احمد خان خواهش
کاارد بااراى چنااد روزى در پشاااور بمانااد .ساافير انگلاايس بااه وى اخطااار داد کااه از تبليغااات
سياسى در بين قبايل خوددارى نموده و اقامتش طوالنى نباشد661.

 . 660اسناد آرشيف هند بريتانوى ،تلگرام شماره  ٢٦٦مؤرا اول مارچ  ١٩٢٩سفير کابل از پشااور
به وزارت خارجۀ انگلستان .
 . 661اسناد آرشيف هند بريتانوى ،تلگرام شماره  ٢٦٧مؤرا  ٢مارچ  ١٩٢٩سفير کابل از پشاور به
وزارت خارجۀ انگلستان .
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محمد نادرخان و شاه ولى خان صبح  ٦مارچ بطرف تل و هاشم خاان بطارف اللپاوره حرکات
کردند .همفريز هم در همان روز اطالع داد که بعد از تکميل کردن ترتيبات اساتخباراتى،
اکثر مأمورينش را رخصت و خودش فردا به دهلى ميرود.
کمشنر پشاور بتاريخ  ۸ماارچ از آمارينش مکتاوبى را بدسات آورد کاه در آن نوشاته شاده
بود« :حال که محمد نادرخاان و بارادرانش پشااور را تارک گفتناد ،معاملاه باا علاى احماد
خان آسان اسات .عاليام نشاان ميدهناد کاه او ميخواهاد در کشامير ساکونت اختياار کناد.
حکومت هند خرسند ميشود اگر شما ترتيبات کشايدن او را از سارحد فاراهم کنياد .باه او
باياااد گفتاااه شاااود کاااه موجوديااات کاندياااد سااالطنت و ياااک اميااار ساااابق خاااالف پاليساااى
غيرجانبدارى انگليس ها و بنابرين خجالت آور بوده او بايد در ظرف مدت دو روز بطارف
افغانسااتان حرکاات کنااد .بهتاار خواهااد بااود کااه معاااون کمشاانر مکتااوب شااما را بااا پيغااام
شفاهى

تقويت نمايد تا به او ثابت شود که ما جدى هستيم 662.

على احمد خان فرداى آن تقاضا نمود با معاون کمشنر مالقات کند .او به کمشنرگفت که
به امان اهلل خان در قندهار نامه فرساتاده و تاا رسايدن جاواب آن کاه ياک هفتاه وقات را در
برخواهااد گرفاات ،بااه افغانسااتان رفتااه نميتوانااد .او آماااده اساات بااه منطقااۀ ديگاارى مثاال
کراچى يا راولپندى برود .او همچنان براى خود و اقاربش اجازۀ خريدارى  ۴ميل تفنگچاه
را خواست .اما کمشنر عمومى به على احمد خان اطالع داد که حکومت هند به او اجازۀ
بودوباش در هيت منطقۀ هند را داده نميتواناد .اگار او باه افغانساتان برگشاته نميتواناد،
بايد بدون معطلى از هند بمقصد کدام کشور ديگرى برايد 663.على احمد خاان سارانجام
به قندهار نزد غازى امان اهلل خان ،که به نسابت اعاالن پادشااهى بادفرجامش از او ساخت
رنجيده خاطر بود ،رفته و از اعمال گذشتۀ خود اظهار ندامت نموده و معذرت خواست .
محمد نادرخان نامۀ ارسالى غازى امان الله خان را به کمشنر پشاور فرستاد
باااه تااااريخ  ٥ماااارچ ،کمشااانر عماااومى ايالااات سااارحدى شااامال غرباااى از رسااايدن ناماااۀ
محمدنادرخان گزارش داده مينويسد کاه او توساط ايام اى حکايم آن ناماۀ را هام فرساتاده

 . 662اسااناد آرشاايف هنااد بريتااانوى ،تلگاارام شااماره  ١٠٢٢مااؤرا  ۸مااارچ  ١٩٢٩بااه کمشاانر عمااومى
ايالت سرحدى شمال غربى .
 . 663اسااناد آرشاايف هنااد بريتااانوى ،تلگاارام شااماره ١٠٥۴مااؤرا  ١٢مااارچ  ١٩٢٩کمشاانر عمااومى
ايالت سرحدى شمال غربى .
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اسااات کاااه اماااان اهلل خاااان باااه وى نوشاااته و در آن بعاااد از ذکااار حقاااايق اصااالى اغتشااااش،
استعفايش ،جلوس و استعفاى عنايت اهلل خان ،جلوس بچۀ سقاو وغياره گفتاه شاده باود
که وى دوباره در قندهار سلطنت را بدست گرفته است و در نظر دارد بزودى بطرف غزنى
پيشروى کند .در اخير نامه امان اهلل خان باا لحان آمراناه باه نادرخاان هادايت داده باود کاه
اگر ممکن باشد با برادرانش از طريق چمن ورنه از طريق واليات جناوبى باه قنادهار بارود.
اياام اى حکاايم ،رابااط محمااد نااادر خااان ،بااه کمشاانر گفتااه اساات کااه محمااد نادرخااان قصااد
تعميل امر امان اهلل خان را نداشته و پالن هاى قبلى پابرجا ميباشند664.

مالقات محمد نادرخان با مکوناچى نمايندۀ سياسى کرم
محماد نادرخااان و باارادرش شااه ولااى خااان بعاد از ظهاار ششاام ماارچ  ١٩٢٩بااه تاال رساايده و
توسط مکوناچى نمايندۀ سياسى انگليس ها در ايجنسى کرم مورد استقبال قرار گرفات.
مکوناااچى ،کااه سااابق بحيااث شااارژدافير ساافارت انگلاايس در کاباال مأمورياات داشاات،
درگاازارش نيمااه رساامى خااود مينويسااد کااه «آنهااا ساااعت پاانج بعااد از ظهاار بااه «علااى زى»
رسيدند .ما ترتيبات اقامت شانرا در «ډاگ بنگله» گرفته بوديم  .آنها دعوت نور حسن را
پذيرفته و ساعت شش بعد از ظهر ،براى گذشتاندن شب ،آنطرف دريا باه قرياۀ «انېار »
رفتند .مان صابح هفاتم ماارچ درياا را عباور کارده يکجاا باا کپتاان هارتيگاان باه مالقاات
سرداران رفتم .آنها آنطرف دريا منتظر من بودناد و ماا باا هام باه «ريسات هااوس علاى ز »
برگشتيم ،جائيکه مالقات ما يکساعت ادامه داشت .آنها از من خواستند ناماۀ شاانرا باه
شاه محمود خان برسانم تا در «پاړاچنار» آنها را مالقات کند...شاه محمود خان سااعت ١٠
شب از طريق «پيوار» رسيده و شب را با سردار نادر خان و سردار شااه ولاى خاان در «ډاگ
خانه» سپرى نمود .شاه محمود خان را احمد على خان (برادرزاده اش) ،غوند مشر محمد
هاشم خان ،عبداهلل خان و اهلل نواز خان همراهى ميکارد .بعاد از آن مجلاس خصوصاى ساه
برادر داير شد .مطابق به اطالع موجوده درين مجلس شااه محماود خاان مکتاوبى را کاه از
حبيااب اهلل کلکااانى آورده بااود ،بااه نادرخااان داد .نادرخااان بااا خواناادن مکتااوب از تااه دل
خنديد .يک جملۀ را که او به آواز بلند خواند چنين بود:
«من اين همه را براى شما انجام دادم .بسيار بعيد به نظر ميرساد کاه
من توسط تمام مردم بحيث پادشاه انتخاب شوم  .اگر شما باه رواباط
 . 664اسناد آرشيف هند بريتانوى ،تلگرام شماره  ٥٩٩مؤرا  ٦مارچ  ١٩٢٩کمشنر عماومى ايالات
سرحدى شمال غربى .
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دوستانۀ خود با من ادامه دهيد و بمن کمک کنيد ،من به آمدن شما به
کابل کدام اعتراضى نداشته و از من مزاحمتى نخواهيد ديد».

يک سند بزرگاى هام باه نادرخاان داده شاد کاه مقصادش روشان نباود ،و شاايد بيعات ناماۀ
اقااوام «آريااوب» بااوده باشااد .نادرخااان از شاااه محمااود خااان راجااع بااه طاارز برخااورد اقااوام
پرساايد .شاااه محمودخااان در جااواب گفاات کااه همااۀ شااان طرفاادار نادرخااان ميباشااند ،بااه
استثناى غلجى هاى احمدزى ،بعضى از لوگرى ها و شيعه هاى خوشاى  .سردار نادرخاان
گفت که هيچ آن کارى را نبايد کرد که مردم فکر کنند آنها (برادران) با امان الله خان خصاومت

دارند ،يا در صورت ناکامى شان رسواى مردم شاوند .ساردار شااه محماود خاان باياد اعتمااد
مردم را حاصل کند و تا معلوم شادن تاالش هااى هاشام خاان در واليات مشارقى کادام کاار
ديگرى را انجام ندهد .اگر آنها حمايت واليات جنوبى و مشرقى را حاصل کنند ،هر چهار
برادر به کابل خواهند رفت.
ايام اى حکايم هاام کاه راجاع بااه او در تلگارام  ۸فبارورى بماان اطاالع داده بودياد ،ساااعت ٢
صبح توسط موتر از پشاور رسيد ...سردارشاه محمود خان يک بستۀ کوچک خشت هاى
طال را به سردار نادرخان ساپرد .سااعت  ۸و  ٣٠صابح هشاتم ماارچ ساردار نادرخاان و شااه
ولى خان به عزم خوست به على ز برگشته و سردار شاه محمود خان و همراهانش هم نايم
ساعت بعد از آن از طريق پيوار عازم آريوب شدند .هر سه برادر بعاد از ظهار هماان روز باه
ترتيب بمقصد خوست و آريوب

از سرحدگذشتند665».

مکوناچى بعداً در گزارش رسمى خود نوشت که «بتاريخ  ٧مارچ بعد از صاحبت عماومى
و ذکااار خااااطرات مناسااابات قبلاااى ماااا در کابااال ،ساااردار نادرخاااان گفااات کاااه ميخواهاااد
پروگاارامش را بماان بگويااد و در رابطااه نظاار ماان را بحيااث يااک رفيااق خواساات  .خااتم آنااى
ناسازگارى هاى فعلى در کابل و واليات جنوبى و مشرقى بسيار مهم بوده ،و باشاندگان
اين مناطق بايد دوستانه و از راه حسن نيت گاردهم آماده ياک شاخص مياانجى (ثالاث) را
تعين کنناد تاا اساباب ناا آراماى موجاوده را ارزياابى نماوده ،ترتياب اماور آيناده ،بشامول
جانشينى تخت و تاج  ،را بگيرد .خطر اصلى موجود امان اهلل خان بود که موقعيتش را در
جنوب غرب و شمال استحکام ميبخشد...او بعد از آن راجع به درک من از تمايل احتمالى

 . 665اساااناد آرشااايف هناااد بريتاااانوى ،يادداشااات شاااماره  ٢١۸ماااؤرا  ٩ماااارچ  ١٩٢٩مکونااااچى
پوليتيکل ايجنت کرم به کمشنر عمومى ايالت سرحدى شمال غربى در پشاور.
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واليات جنوبى و مشرقى راجع به خودش پرسيد .من گفتم از صحبت هائيکه من باا قبايال
نموده ام ،درک کرده ام که اين واليات بصورت عمومى از رهبرى او پيروى نماوده و حتاى
او را بحيااث امياار قبااول ميکننااد ،امااا او را يااک شااخص مااريض و خسااتۀ پنداشااته فکاار
ميکنند که کدام تمايلى به ادعاى تاج و تخت ندارد».
مکوناااچى در راپااور خااود عااالوه ميکنااد کااه سااردار نااادر خااان بصااورت مشااخص از ماان
خواهش نمود که هيت کدام از تبصره هايش بايد به جرايد راه نيابند ،و من وعاده دادم کاه
مطبوعااات از آن اطالعااى نخواهااد يافاات .او ميگويااد کااه درجريااان صااحبت بااا معاااون
پوليتيکل ايجنات ،شااه ولاى خاان بصاورت مطلاق از راپاور روزناماۀ منکار شاد کاه در آن
سردار نادر خان در الهور اعالم داشته بود که تصميم گرفتاه اسات سالطنت را باه اماان اهلل
خان بازگرداند.
مکوناچى از مالقات يک هيئت فرستاده شدۀ خالفتى هااى تال باا شااه محماود خاان نياز
اطااالع داده مينويسااد کااه شاايرزمان و گلباااز در صاابح هشااتم مااارچ از شاااه محمااود خااان
خواسات تاا بااه آنهاا اطميناان دهااد کاه سااردار نادرخاان و بارادرانش تمااام نارضاايتى هاااى
شخصى شان را کنار گذاشته متحدانه براى اعادۀ سلطنت غازى اماان اهلل خاان بکوشاند.
سردار شاه محمود خان در جواب گفت که خانوادۀ او خواهان تاج و تخات باراى خاود شاان
نميباشند666.

ناکامى هاى اوليۀ محمدنادر خان و پالن احتمالى مداخلۀ مستقيم انگليس ها
پ االن هاااى محماادنادرخان مطااابق بااه تقساايم اوقااات تعااين شااده پاايش نميرفاات .کمشاانر
انگلااايس هاااا در پشااااور باااه مرکاااز و همفرياااز در دهلاااى جدياااد و ماااأمورين انگليساااى در
بلوچستان اطالع داد که «راپور هااى رسايده از تماام مناابع باه تغيار ناگهاانى اوضااع در
واليات جنوبى و شرقى و همچنان قبايل آزاد اشاره نموده ،و احساسات مردم به نفع اماان
اهلل خان رو به ازديااد اسات .نادرخاان توساط اقاوام مختلاف خوسات تحات فشاار اسات تاا
طرفدارى اش را آشکارا از امان اهلل خان اعالم دارد ،در غير آن آنها به او کمک نخواهند
کرد .شبيه باه آن رهباران بخاش هااى «بيازى» و «خاويزى» مهمناد هام در «اللپاوره» بصاورت

 . 666اسناد آرشيف هند بريتانوى ،يادداشت مکوناچى پوليتيکل ايجنت کرم در رابطاه باا تبصاره
هاى سردار نادرخان ،شاه ولى خان و شاه محمود خان در دوران بازدياد از کارم  ٦تاا  ۸ماارچ .١٩٢٩
.L/P&S/10/1301
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قاطع به هاشم خان گفته اند که آنها تنها بشرط اعادۀ سلطنت اماان اهلل خاان باه وى کماک
خواهند کرد667» .

همفريااز بعااد از ارزيااابى اوضاااع  ،راجااع بااه پااالن هاااى آيناادۀ خااود نوشاات کااه جمعبناادى
وضعيت فعلى افغانساتان ياا پيشابينى انکشاافات آيناده مشاکل اسات .نادرخاان باا ساه
باارادرش در واليااات جنااوبى و مشاارقى مصااروف کسااب حماياات وجمااع آورى آراى قباياال
است  .بنظر ميرسد که حبيب اهلل [کلکانى] ميادان را ميباازد و ممکان اسات پايتخات را،
در صورت شرايطى که براى خاود و پياروانش قابال قباول باشاد ،تساليم کناد .علاى احماد
بصورت قطعى از ميدان مسابقه حذف شده است .
سفير انگليس با درنظر داشت مشکالت موجود ،کندى در کار پياده کردن پالن هايشان
و احتماال دوام بيشااتر اوضاااع کنااونى  ،کمااک هاااى بيشااتر بااه نااادر خااان و حتااى مداخلااۀ
مستقيم انگليس ها را پيشبينى نموده مينويسد که «اگر اقوام نتوانند به توافق برساندو
جنگ شديد ،بدون پيروزى چشمگير يکى از جوانب ،درگيرد ،مان احتماال آنارا ميبيانم
که ازما خواسته شود براى اعادۀ نظم و نشاندن بر تخت يک کانديدى که بصورت عموم
قابل قبول باشد ،مداخله کنايم  .حتاى قبال از آنکاه کابال را تارک بگاويم  ،ازمان بصاورت
غير رسمى خواهشاتى بعمل آمده بود تا در زمينه ميانجيگرى کنم.
او عالوه ميکند که «حتى اگر نادرخان بتواند قبايل را آماده سازد تابدون جنگ به اتفاق
آرا از يک کانديد حمايت کنند ،من فکر ميکنم آن کانديد بدون ضمانت کمک انگلايس
تاج و تخت را قبول نخواهد کرد668.

يکى از علل مهم ناکامى هاى محمدنادرخان در سامت جناوبى مقاومات قاواى حبياب اهلل
کلکانى به رهبرى محمد صديق خان و محمد عمر خان مشهور به سور جرنيل هم باود .او
حتى مجبور شد دوباره به انگليس ها رجوع نموده و از انهاا اجاازۀ کماک قبايال آنساوى
خط ديورند را بخواهد .ايجنات سياساى از پاراچناار بتااريخ ساوم ساپتمبر  ١٩٢٩اطاالع
داد کااه حاااجى محمااد اکباار بااا مکتااوبى از محمااد نااادر خااان ناازد او آمااد .نااادر خااان درياان
مکتااوب بااه اکباار خااان صااالحيت داده بااود تااا نظريااات او (نادرخااان) را بااه حکوماات هنااد
 . 667اسناد آرشيف هند بريتانوى ،تلگرام شماره  ٦۴۸مؤرا  ١۴مارچ  ١٩٢٩کمشنر عمومى ايالت
سرحدى شمال غربى .
 . 668اسناد آرشايف هناد بريتاانوى ،تلگارام شاماره  ٢۸٣ماؤرا  ٢٥ماارچ  ١٩٢٩سافير انگلايس باه
وزير امور خارجه در لندن.
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بريتانوى انتقال داده و منتظر دستور بماند .نادر خان گفته بود که نه دادن کمک در وقت
مشکالت فراموش شده ميتواند. ،و نه خلق کردن مشکالت  .ازجملۀ چهار نکتۀ که ناادر
خان مطرح کرده بود ،نکتۀ سوم آن راجع به پول بود« :پول ضرورت اوليۀ تنظايم لشاکر در
افغانستان ميباشد ».در نکتاۀ چهاارم ناادر خاان از مقاماات انگليساى خواساته باود تاا باه
اقااوام وزياار و مسااعود ،کااه تصااميم گرفتااه بودنااد بااه او کمااک کننااد ،اجااازۀ اياان کااار داده
شود669».

عباادالحکيم خااان ،وکياال التجااار افغااان در پشاااور هاام ،کااه اصااليت محماادنادرخان و
روابطش با انگليس ها را درک نموده بود ،طى اعالمياۀ او را نماينادۀ انگلايس شامرده و
مردم را از همکارى با او منع کرد.
امااا باارعکس محمااد نادرخااان بااراى فريااب دادن افغانهااا علاات ناکااامى هااايش در ساامت
جنوبى را بدگمانى و عدم همکارى اهالى سمت جنوبى وانمود ميکند که گويا باا وجاود
اصرار آنها پادشاهى را براى خاودش قباول نکارد ،و آنهاا گماان بردناد کاه او و بارادرانش
بطرفدارى از امان اهلل خان فعاليت ميکند .او در بيانيۀ افتتاحيۀ مجلساى کاه آنارا اولاين
مجلس عالى (شوراى ملى) افغانستان نامياد ،گفات « :وقتيکاه مان در خااک افغانساتان
قدم گذاشتم ،خودم و شاه وليخاان و شااه محماود خاان را در سامت جناوبى و محمدهاشام
خان و محمد گلخان را در سامت مشارقى تعاين نماودم .دريان موقاع در سامت جناوبى آثاار
سقويان ظاهر نبود و هيچکس حکومت سقوى را وقع و اعتبار نميداد ،اما همينکه امان
اهلل خان در حدود قالت و مقر با عساکر قندهار نمودار شد و دوباره عازم اساتيالى کابال
را باطراف و اکناف مشاتهر گردانياد ،اهاالى سامت جناوبى قادرى متاردد شادند و گماان
کردند که من با برادران خود بطرفدارى امان اهلل خان خدمت ميکنم ...اماا باا آنهماه اصارار
من اهالى سمت جنوبى باظهار من متردد بودند [و] مطمئن نشدند چه من مجبور بودم که
اعالن پادشاهى خود را بدون اعتراف و تصويب تمام اهالى افغانستان رد کنم 670».

 . . 669اسناد آرشيف هند بريتانوى ،تلگرام شماره  ٢١/۸١٩سى ماؤرا  ٣ساپتمبر  ١٩٢٩پوليتيکال
ايجنت پاراچنار به حکومت ايالت سرحدى شمال غربى.L/P&S/10/1301 .
 . 670عيناً نطق اعليحضرت محمد نادرشاه غازى به تقريب افتتااح اولاين مجلاس عاالى (شاوراى
ملى) افغانستان ،يوم دوشنبه  ١۴سرطان  ١٣١٠ش (مطابق با  ٦جوالى  ١٩٣١ميالدى) ،صفحات ٧
و .۸
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کمک هاى نظامى و مالى انگليس ها در رساندن محمد نادرخان به سلطنت
رسيدن مدعيان تاج و تخت کابل به قدرت ،بادون پاول و اسالحه امکاان نداشات  .محماد
نادرخااان کااه باااتن رنجااور و دساات خااالى از فرانسااه برگشااته بااود ،باادون کمااک انگلاايس
هانميتوانست از عهدۀ مسلح ساختن و مصارف اعاشۀ چند هزار نفر لشکر قبايلى برآيد.
طورى که قبالً نيز ذکر شده است ،انگليس ها بنا بر داليل متعدد ،پاليسى ناام نهااد غيار
جانبدارى را اعالم و تالش و پافشارى داشتند تا کماک باه محمادنادر خاان و ماداخالت
خود در امور داخلى افغانستان را مخفى نگهدارند .محمدنادرخان هم طوريکه از ورود
بااه هنااد گرفتااه تااا رساايدن بااه پشاااور و رفااتن بااه ساامت جنااوبى و لااوگر بصااورت متااواتر بااه
آزاديخواهاان هنااد و افغانهااا راجااع بااه هاادف اصاالى خااويش دروغ ميگفاات ،کااه گويااا در
آمدن به افغانستان مقصد شخصى ندارد ،خاودش مادعى تااج و تخات نباوده ،تنهاا باراى
نجات وطن و برگشتاندن صلح و آرامش برگشته اسات  ،از احاوال موجاودۀ اعليحضارت
امان اهلل خاان متأساف باوده و باراى خيار شخصاى شاان و مناافع جامعاه کاار خواهاد کارد،
وانتخاااب پيشااوا کااار مااردم افغانسااتان اساات 671 ،راجااع بااه ارتباطاااتش بااا انگلاايس هااا
وکمک هائى که در رسيدن به تاج و تخت از آنها بدست آورده بود ،همواره دروغ گفت.
يکى از بزرگترين دروغ هاى محمدنادر خان راجع به گرفتن کمک نظامى از انگليس هاا
بود که افشاى آن سبب اعتراض روشنفکران شده و از جمله عبدالهادى خاان داوى کاه از
طاارف محماادنادرخان بحيااث ساافير افغانسااتان در باارلين مقاارر شااده بااود ،برساام احتجاااج
استعفا نموده ،به کابل آمد و پس از چندى به زندان فرستاده شد.
محمد نادرخان براى بازى دادن روشنفکران و ملت افغان در محفل افتتاح شاوراى ملاى
نام نهاد سال  ١٣١٠قسمت زيادى از وقت خاود را صارف توضايحات و شاکاياتى نماود کاه
چگونه انگليس ها به او کمک نکردند ،و او از هيچ کشور خارجى کماک نگرفتاه اسات .او
گفت که «من اماروز بحضاور شاما وکاالى ملات اعاالن مينماايم کاه مان بجاز فضال و رحام
خداى قادر مطلق و فداکارى اهاالى افغانساتان باماداد هيچکادام دولات اجنباى کابال را
فتح نکرده ام  ».اما او گفت که بعد از رسيدن به تاج و تخت از انگليس ها قرضاه وکماک
بى قيد وشرط گرفته است « :سياست من در افغانستان سر و راز نادارد ،سياسات مان در

 . 671کشاااککى ،برهاااان الااادين ( . )١٣١٠ناااادر افغاااان  :جلاااد اول کاااه مشاااتمل بااار اجماااال حياااات
اعليحضرت محمد نادر شاه از والدت تا بدو سلطنت ميباشد ،صفحات  ٣۴٩تا .٣٥١
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افغانستان آشکارا اسات .مان ميخاواهم هار چياز را باه شاما واضاح کانم تاا شاما از هار چياز
واقف باشيد و بکار هاى خود بدانيد .وقتيکه من در کابل رسايدم و شاما ملات باصارار و
تأکيد مارا پادشااه افغانساتان انتخااب کردياد ،وزارت خارجاه فاوراً باه تماام دنياا اعاالن
کرد ...من بنابر اصول و قواعد بين المللى تمام معاهاداتى را کاه حکومات ساابق باا دولات
متحابه عقد کرده بود ،تصديق کردم ديگر هيت معاهدۀ سرى و علنى ننموده ام .البته سال
گذشته بعضى از دول بما امداد کردند ،چنانچه حکومت بهيۀ برطانيا بدون کدام شرايط
بافغانستان اماداد کارد ،ايان اماداد عباارت اسات از ياک لاک و هفتاادو پنجهازار پوناد
قرض بال سود ،و ده هزار تفنگ و پنجاه لک کارطوس ،و چون اين امداد مبرا از هر گونه
آاليشات سرى و علنى است ،و بدون شرايط است ،من به ممنونيت قبول کرده ام672».

محمد نادر خان در بيانيه اش پول را قرضۀ بدون سود و اسالحه را کماک نامياده و وقات
آناارا سااال گذشااته ( ١٣٠٩شمسااى مطااابق بااا  ١٩٣٠ماايالدى) ذکاار ميکنااد .از طاارف ديگاار
فريزر تيتلار کاه از دوساتان نزدياک خاانوادۀ نادرخاان و سافير انگلايس در کابال باود ،در
صفحۀ  ٢٣١کتاب خود «افغانستان  :مطالعۀ انکشافات سياسى آسياى مرکزى و جنوبى
» مقدار اين پول را پنج هزار پوند بيشتر يعنى يکصدوهشتاد هزار پونادذکر نماوده ،هام
پااول و هاام ده هاازار تفنااگ را تحفااۀ سااخاوتمندانۀ حکوماات بريتانيااا و سااال آناارا ١٩٣١
مينويسد673.

و اما از اسناد موجود در آرشيف انگلستان به اثبات ميرسد که اين کماک هااى انگلايس
ها به محمد نادرخان در سال  ١٩٢٩و بمقصد رسااندن او باه قادرت صاورت گرفتاه اسات .
تلگرام  ٢٩مارچ کمشنر عمومى در پشاور حاکيست که شاه ولى خاان از طرياق ځادران و
شاه محمود خان از طريق منگل و آريوب  ،بتاريخ  ٢٥مارچ خوست را بمقصد گرديز تارک
گفتند .نادرخان هم بايد بتاريخ  ٢٦مارچ به همراهى لشکر ځادران و صابرى  ،کاه باه آنهاا
اسلحه داده است ،از متاون بطارف گردياز حرکات ميکارد .اماا باين لشاکر ځادران و منگال

 . 672عيناً نطق اعليحضرت محمد نادرشاه غازى به تقرياب افتتااح اولاين مجلاس عاالى (شاوراى
ملى) افغانستان ،يوم دوشنبه  ١۴سرطان  ١٣١٠ش (مطاابق باا  ٦جاوالى  ١٩٣١مايالدى) ،صافحات
 ١١و .١٢
 . 673ويليام فريزر تيتلر يکى از مأمورين انگليسى در ايالت سرحدى شامال غرباى ،کساى باود کاه
بعد از ترک وطن غازى امان اهلل خاان مأموريات نظاارت و رسااندن او را از بنادر بمبئاى تاا فرانساه
داشت ،و در دوران زمامدارى خانوادۀ محمدنادرخان بحيث سفير انگليس در کابل ايفاى وظيفاه
مينمود.

ب ا ز رگنى د و ز ۀ ا امىن و وت طئ ه اهى ا ن گلي س

443

تنازعۀ بر سر تقسيم اسلحه را داده است  .نادرخان ميکوشد منگلى ها را قانع ساازند تاا
رسيدن به گرديز مسئلۀ تقسيم را به تعويق اندازند ،ولى منگلاى هاا فکار ميکنناد چاالى
در ميان بوده  ،لذا نادرخان در کوشش هايش ناکام شاده و در نتيجاه جناگ باين ځادران و
منگل منجر به چور شدن بازار خوست شده است  .حرکت محمدنادر خان بطرف گرديز هم
به تعويق افتاده و شاه ولى خان و شاه محمود خان هم به خوست برگشته اند674.

تلگرام بعدى کمشنر نشان ميدهد که محمد نادر خان بعد از تقسيم ياک هازارو پنجصاد
تفنگ به لشکر ځدران و يک هزاروپنجصد تفنگ به لشکر منگل بتاريخ  ٢٧مارچ بطرف
گرديز حرکت کرد675.

اين سه هزار تفنگ از جملۀ همان ده هزار تفنگاى باود کاه انگلايس

ها به اساس راپور محمدنادر خان (که بزودى ذکر خواهد شد) باراى لشاکر ده هازار نفارى
اقوام مختلف تهيه ديده و توسط ميکوناچى ،پوليتکل ايجنت ايجنسى کرم (کساى کاه
بعد از تخت نشينى محمد نادر خان بحيث سفير جديد انگلساتان در کابال مقارر شاد) باه
او رسانده شد.
جالبتر اينکه انگليس ها در هماين وقات يکباار ديگار باه پيغاام اماان اهلل خاان کاه توساط
يونس خان مستشار سفارت افغانستان در لندن به وزير خارجاۀ انگلساتان داده شاد و در
آن اجااازه خواسااته شااده بااود تااا ماشاايندار هاااى فرانسااوى ايکااه در دوران ساافر اروپاااى او
خريااادارى شاااده و فعاااالً در بنااادر کراچاااى اناااد ،باااه قنااادهار فرساااتاده شاااوند ،جاااواب رد
دادند 676.آنها نوشتند که «چه تفنگ هاى خودکار امان الله خان به شاخص او و ياا حکومات
افغانستان ارسال شده باشند ،بى اهميت بنظر ميرسد ،چون ما هايچ حکاومتى را در افغانساتان
برسميت نمى شناسيم و به محموله هاى شخصى هم تا وقتى اجازه نميدهيم ،که در افغانستان ياک
حکومتى که ما برسميت شناخته باشيم ،تأسيس نشده باشد677».

 . 674اسناد آرشيف انگلساتان ،تلگارام شاماره  ٣١٢ماؤرا  ٢٩ماارچ  ١٩٢٩کمشانر عماومى ايالات
سرحدى شمال غربى.L/P&S/10/1203 ،
 .675اسناد آرشيف انگلساتان ،تلگارام شاماره  ٣۴۴ماؤرا  ٣٠ماارچ  ١٩٢٩کمشانر عماومى ايالات
سرحدى شمال غربى.L/P&S/10/1203 ،
 . 676اسااناد آرشاايف انگلسااتان ،تلگاارام شااماره  ١١١٩مااؤرا  ٢٩مااارچ  ١٩٢٩وزياار دولاات بااراى
امورخارجۀ هند.L/P&S/10/1203 ،
 . 677اسناد آرشيف انگلستان ،تلگرام شماره  ١٢٥۸ماؤرا  ٢اپريال  ١٩٢٩وزيار دولات باراى اماور
خارجۀ هند.L/P&S/10/1203 ،
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از اسناد ديگر موجود در آرشيف انگلستان ميبينايم کاه محماد ناادر خاان بعاد از رسايدن
بقدرت هم از انگليس ها اسلحه و پول گرفته است  ،و مقدر آن اسلحه دوچند اسالحۀ باود
کااه در دوران تااالش هاااى رساايدن بااه قاادرت گرفتااه اساات  .مااثالً ساافير انگلاايس بااراى
افغانساتان بتاااريخ  ١٩مااى  ١٩٣٠گاازارش ميدهااد کااه اياام اى حکاايم ،معتمدشاااه ،بعااد از
گذشتاندن يک ماه در کابل بمن بصورت محرمانه اطالع داد که حکومت افغانساتان باه
اسااس وعادۀ قبلااى همفرياز بازودى تقاضاااى کماک بيسات هاازار ( )٢٠٠٠٠تفناگ و بيسات
مليااون مرمااى را خواهااد کاارد 678.تلگاارام  ١٢جااون ساافير انگلاايس هاام نشااان ميدهااد کااه
انگليس ها از قبل اين تحفۀ مخفيانۀ انگلايس هاا باه محمادنادر خاان را ماورد بحاث قارار
داده و تصويب نموده بودند ،و اين تحفاه شاامل تأدياۀ هفات لاک (هفتصاد هازار) روپياۀ
پيشکى بود که حتى در ماه نومبر سال  ١٩٢٩بعد از داخل شدن نادرخان به کابل تصاويب
شده بود679 .

در رابطه با کمک هاى مالى انگليس ها به محمدنادر خان نيزچند مثال ذيل را طور نمونه
از آرشيف انگلساتان نقال ميکنايم :معااون کمشانر «بناو» بتااريخ  ٢٩ماارچ اطاالع داد کاه
صاحبزاده محمد صديق خان ،يکى از اشخاصى که بحيث رابط معرفى شده بود ،با ناماه
و پيغام شفاهى محمد نادرخان از خوست برگشته است و ميخواهد آن ناماه را شخصااً باه
سفير انگليس تسليم کند680 .همفريز محتواى پيغامى را که قاصد محمدنادرخان آورده
بود چناين گازارش داد « :مان بعاد از آن از حبياب اهلل خاواهم خواسات تاا تخات کابال را ،باا
شرايط سخاوتمندانۀ براى خود و پياروانش ،رهاا کناد .اگار او نياروى کاافى ماا را ببيناد،
قبول خواهد کرد.بعد از داخل شدن به کابل من جرگۀ نمايندگان تمام اقوام افغانساتان را
فراخااواهم خوانااد .از آنهااا مااا پارلمااانى خااواهيم ساااخت کااه قااانون اساسااى را ساااخته و
صالحيت هاى شاه آينده را تعين کند .روشن است که افغانستان ازين به بعد توساط ياک
شاه مطلق العنان به آرامى اداره شده نميتواند ،بنابران صالحيت هااى شااه آيناده بايدباه
شدت محدود شوند .بعد از انجام اين کار ،نمايندگان اقوام شاه خود را کاندياد نماوده و
تحت شرايط تعين شدۀ پارلمان تخت و تااج باه وى پيشاکش خواهاد شاد.از آنجائيکاه باه

 . 678اساااناد آرشااايف انگلساااتان ،تلگااارام شاااماره  ٢٣ماااؤرا  ١٩ماااى  ١٩٣٠سااافير انگلااايس باااراى
افغانستان .L/P&S/10/13010
 . 679اسناد آرشيف انگلستان ،تلگرام شماره  ٣٦٣۸مؤرا  ٢١نومبر  ١٩٢٩وزير امور خارجه براى
هند.L/P&S/10/13010 .
 . 680اسناد آرشيف هند بريتانوى ،تلگرام مؤرا ٢٩مارچ  ١٩٢٩معاون کمشنر بنو .
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پيروان من بايد پول داده شود ،من براى ادامۀ ايان پروگارام باه پاول ضارورت دارم  .بادون
شک جنگ داخلى در افغانستان براى مدت طوالنى ادامه خواهد داشت ،اگر برناماۀ مان
ناکام شود ،افغانستان تجزيه خواهد شد681» .

محمد نادر خان در ماه اپريل هم ايم اى حکيم  ،نمايندۀ شارکت ايبنار ،را باا چناد مکتاوب
ناازد کمشاانر عمااومى ايالاات ساارحدى شاامال غربااى فرسااتاده و بصااورت شاافاهى تقاضاااى
پرداخت پول نموده است .کمشنر گزارش ميدهد که يکى ازين ناماه هااى ناادر خاان کاه باه
فارسى بود تاريخ انگليسى  ٢٧اپريل را داشت ،و در آن خواسته شده بود که آنرا شخصاً
بمن نشان دهد .در نامه گفته شاده باود کاه ماا پيشارفت خاوبى داريام ،توانساته ايام اقاوام
جنوبى و مشرقى را متحد سازيم ،ولى به پول نياز داريم  .در نامه بعد از هدايت به حکايم
که مبل .پنج هزار ( )٥٠٠٠روپيه را به ادرسى در پاراچنار و مبل .پنج هزار ( )٥٠٠٠روپياه را
به حامل نامه تأديه کند ،ذ کر شده بود که به حکومت [هند بريتانوى] مراجعه نماوده بناام
او [نادرخان] يا شخصاً و يا به نمايندگى از حکومت افغانستان قرضه بخواهد.
ياک تقاضااى شافاهى ديگاار محمادنادر خاان باراى پااول در مااه ماى  ١٩٢٩توساط اياام اى
حکااايم صاااورت گرفااات  .شااايخ محباااوب علاااى ،ساااکرتر اماااور شااارقى درباااارۀ ايااان پيغاااام
محمدنادرخان نوشت کاه ايام اى حکايم ايان پيغاام را در شافر گرفتاه و باه او هادايت داده
شااده تااا آناارا بااه همفريااز رسااانده و منتظاار جااواب بمانااد .در پيغااام آمااده اساات کااه «اقااوام
واليااات جنااوبى و مشاارقى بصااورت مکماال از ماان حماياات ميکننااد و يااک تعااداد باازرگ
جنگجويان را آماده ساخته اند .تنها مشاکل مان پاول اسات  .پاولى کاه بتواناد باراى مادت
کوتاهى غذاى لشکر را تهيه نموده و از غارت ديگران جلوگيرى کند .دادن فورى دولاک
روپيۀ هندى بمن نقش کليدى براى تمام وضعيت را خواهاد داشات » .محماد ناادر خاان در
ختم اين پيام به وعده هائى اشاره کرده بود که در اروپاا باه او داده شاده و حاال وقات پاوره
کردن آن آمده است682.

محمدنادر خان بتاريخ  ٢جاون  ١٩٢٩ساردار احماد علاى خاان را نازد مکونااچى فرساتاده
تقاضاااى پااول و اساالحۀ بيشااتر نمااود .ايجناات سياسااى انگلاايس هااا در گزارشااش مبنااى باار

 . 681اسناد آرشيف هند بريتانوى ،تلگرام شماره  ٢٩٢مؤرا  ۸اپريل  ١٩٢٩سافير کابال انگلساتان
از شيمله به وزير دولت در امور خارجه .
 . 682اسناد آرشيف هند بريتانوى ،تلگرام شماره  ٢٣٣مؤرا  ١١مارچ  ١٩٢٩کمشنر عماومى ايالات
سرحدى شمال غربى .
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خالصۀ گفتار سردار احمد علاى خاان نوشات کاه بزرگتارين نيااز ساردار ناادر خاان باه پاول
است .او اسلحۀ بيشتر نيز ميخواهاد ،اماا باا آنچاه در دسات دارد کاارش را باه پايش بارده
ميتواند683.

از يااک سااند ديگاار آرشاايف انگلسااتان ( ١٥جااون  )١٩٢٩هويداساات کااه محمااد نااادر خااان
بعداز آنکه امان اهلل خان از کشاور برآماد ،و حضارت نورالمشاايخ هام حماايتش را از وى
(نادرخااان) اعااالم داشاات ،خااود را زماماادار آيناادۀ افغانسااتان دانسااته و در صاادد گاارفتن
قرضه بنام افغانستان و دادن وعده هااى بلنادوباالى قارارداد باا شارکت هااى انگليساى
شد .حکومت ايالت سرحدى شمال غربى در يک مکتوب محرمانۀ خود کاپى نامۀ ايم اى
حکيم به آقاى ليلى ،مسئول شعبۀ استخبارات را ضاميمه سااخته اسات کاه در آن حکايم
مينويسد  :جنرال محمد نادرخاان باه او نوشاته اسات کاه شاير آغاا (حضارت نورالمشاايخ)
تصميم قطعى گرفته است از او حمايات کناد .او بااز هام از کمباود پاول شاکايت نماوده و
ميخواهااد بدانااد کااه آيااا حاااال در روشاانى بياارون رفااتن امااان اهلل خااان از صااحنه حکوماات
انگليس هاحاضر باه پرداخات قرضاه هسات؟ اگار حکومات خواهاان ديکتاه کاردن شارايط
خاص باشد ،جنرال از من ميخواهد با حکومت هند مذاکره نموده ،به مرکز او رفته و بعد
از مطرح نمودن موضوع  ،وکالت نامۀ او را حاصل  ،پس به هندبرگشته و بحياث نماينادۀ
با صالحيت وى موضوعات مورد منازعه را باا حکومات هناد حال و فصال نماايم  .ايام اى
حکيم مى افزايد که اگر حکومت هناد بخواهاد تنهاا خاواهش مان هام رفاتن باه شيشانوک
براى ديدن جنرال ميباشد .جنرال پنادرخان از من خواسته است به حکومت اطمينان بدهم کاه
خانوادۀ او مخلصانه خواهان تأسيس مناسبات نهايت دوستانه با حکومت هند باوده و مادام باه
بهترين وجه از طرف خود خواهد کوشيدتا جلو تبليغات خارجى را گرفته و هرگز فرصات گماان
نيئت سؤ حکومت افغانستان را به حکومت پهند

نخواهد داد684.

ازياان اسااناد و اسااناد ديگاار موجااود در آرشاايف انگلسااتان ثاباات ميشااود کااه انگلاايس هااا
نميخواستند در رابطه با بعضى از موضوعات حسااس ساند تحريارى بجاا بگذارناد ،کاه
البته کمک هاى مالى و اسلحه به محمدنادرخان نيز درين جمله شامل ميباشاند ،و اکثار
اين پيام ها توسط اشخاص رابط دوطرف بصورت شفاهى رسانده ميشاد .ماثالً در يکاى
 . 683اساااناد آرشااايف هناااد بريتاااانوى ،يادداشااات محرماناااۀ شاااماره  ٦٣٠ماااؤرا  ٣جاااوالى ١٩٢٩
پوليتيکل ايجنت کرم پاراچنار.
 . 684اسناد آرشيف هند بريتانوى ،تلگرام شاماره مکتاوب محرماناۀ عاجال شاماره  ١٥٠٦ماؤرا ١٥
جون  ١٩٢٩حکومت ايالت سرحدى شمال غربى از نتيه گلى .
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ازين اسنادحکومت هند بريتانوى به شيخ محبوب على ،سکرتر امور شرقى هادايت داده
است تا از ذکر نام اتحاد شوروى و موضوعات مهم سياسى در تلگرام هاى رحمت خان،
ناظر ياسرپرست سفارت انگليس درکابل ،جلوگيرى کند 685 .در يک سند ديگار ايجنات
سياسى از پاراچنار اطمينان داده است کاه «مطاابق باه هادايت تلگارام دياروزى حکومات
ايالت شمال غربى ،پيغاام بصاورت شافاهى باه حااجى [محماد اکبار خاان ] داده شاد .او باه
احتياط يادداشت گرفت و من آنرا تصديق کرده ام  .من امروز آنرا درست نماوده و او فاردا
نزد نادر ميرود686».

تأکيد بر مخفى نگهداشتن کمک ها و تحايف انگليس ها به محمدنادرخان
آنچااه در رابطااۀ کمااک هاااى مخفااى مااالى و اساالحۀ انگلاايس هااا بااه محماادنادرخان قاباال
يادآوريست اصرار هردو طرف بر مخفى نگهداشتن آنست  .انگليس ها که اين کماک هاا
را درمقايسااه بااا توقعاااتى کااه از رژياام خااانوادۀ محمااد نااادر خااان داشااتند ،بساايار ناااچيز
ميدانستند ،به عوض تأديۀ مستقيم آن به رژيام جديدالتأسايس ناادرى در کابال ،آنارا باه
ايم اى حکيم ،ايجنت او ،که تبعۀ هند بود و اسرار را حفک ميکرد ،ميداد687.

تأکيااد و تشااويش نادرخااان در مخفااى نگهداشااتن اياان کمااک هااا تااا اناادازۀ بااود کااه حتااى
سردار شاه ولى خان برادر نادرخان که بحيث سفير جديد افغانساتان در لنادن تعاين شاده
بود،هم اختيار صاحبت ايان مساايل را نداشات  .شااه ولاى خاان هنگاميکاه از راه هناد باه
طرف انگلستان سفر ميکرد در مالقاتش با نورمن بولتن کميشنر عمومى ايالت سرحدى
شمال غرباى در پشااور از ماذاکره در باارۀ پاول پيشاکى باه رژيام ناادرى خاوددارى نماوده
اظهار داشت که او صالحيت مذاکراه درين زمينه را ندارد ،ولى به نادرخاان دريان رابطاه
اطالع خواهد داد688.

انگليس هاا در رابطاه باا ايان مخفاى کاارى  ،هوشايارى و احتيااط

 . 685اسناد آرشيف هند بريتاانوى ،تلگارام شاماره  ١٠ماؤرا  ٧ماى  ١٩٢٩شايخ محباوب علاى آتشاۀ
امور شرقى در پشاور.
 . 686اسناد آرشيف هند بريتانوى ،تلگرام شماره  ٥٢-۸٥٠سى مؤرا  ١٠ساپتمبر  ١٩٢٩پوليتيکال
پاراچنار.
 . 687اسااناد آرشاايف انگلسااتان ،مکتااوب محرمانااۀ عاجاال شااماره  ١۸٩ايااف مااؤرا  ۸نااومبر ١٩٢٩
ايالت سرحدى شمال غربى از پشاور .L/P&S/10/13010
 . 688اسااناد آرشاايف انگلسااتان ،تلگاارام شااماره  ٧٠۸مااؤرا  ٦دساامبر  ١٩٢٩ايالاات ساارحدى شاامال
غربى از پشاور .L/P&S/10/13010
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رژيم نادرى نوشتند که «بدون شک در خانوادۀ سلطان خيال [خاانوادۀ سالطان محمادخان
طالئى] حساسيت و ظرافت آشکارى وجود دارد که در افغاان هااى عاادى دياده نميشاود.
احتماالً علت شايد تشويش نادرخان باشد که ميخواهاد در آغااز از هار آنچيازى اجتنااب
کند که احساس غالم بودنش را نزد مردم عميقتر سازد689».

در رابطه باا پنهاان کاارى رژيام خاانوادۀ ناادر خاان ذکار ياک تلگارام از سافير انگلايس در
کاباال عااارى از دلچسااپى نخواهااد بااود .ساافير انگلاايس از کاباال نوشاات کااه «وزياار خارجااه
[فيض محمد خان زکريا] ديروز به مالقات من آمد و مؤکداً درخواست کرد که هيت مقالۀ
الهام گرفته از منابع رسمى ،که نشاندهندۀ خرسندى حکومت بريتانيا از روش حکومت
نادر خان  ،و يا ترک پاليسى امان اهلل خان و قرار گرفتن تحت نفوذ بريتانيا باشاد ،نباياد
در مطبوعااات نشاار شااود .دلياال اياان درخواساات تبليغااات موجااود داخلااى عليااه حکوماات
بحيااث دساات نشاااندۀ بريتانيااا نيساات .اياان تبليغااات خطاار فااورى نداشااته ،ولااى احتمااال
اقدامات مستقيم روسيه ،در صورتى که آنها فکر کنند که ميدان را در افغانستان باخته
اند ،موجود است690».

مقامات انگليسى هم از نشر اسرار شان در روزنامه ها و جرايد هراس زياد داشاتند .طاور
مثاال ميتاوان از تلگارام وزيار دولات باراى امااور خارجاۀ هناد ناام بارد کاه در عکاس العماال
بمقاباال نشاار مقالااۀ «ديلااى مياال»  Daily Mailيااا «پوساات روزانااه» راجااع ب اه اوضاااع
افغانساتان فرساتاده شااده اسات .اياان روزناماه در مقالاۀ بااه قلام سيساال راياس (Cecil
)Riceبتاريخ  ٢١اکتوبر  ١٩٢٩نوشته بود که نادر از حرکات حبيب اهلل (کلکانى) توسط
سه نفر از پشتون هاى شاجاع اطاالع حاصال ميکناد .سافارت انگلساتان در کابال توساط
هندى ها ،عمادتاً آن پشاتون هاائى محافظات ميشاود کاه [بعاد از خاروج انگلايس هاا] در
آنجاا مانااده تااا از منااافع اسااتخدام کننادۀ شااان حفاظاات کننااد .اياان ساه نفاار بااا شاافر ذريعااۀ
دستگاه مخفى بيسيم اطالعات را به شخصى [بنام ايام اى حکايم] در پشااور ميرساانند
که به نفع نادر خان فعاليات ميکناد .وزيار دولات باراى اماور خارجاۀ هناد ميپرساد کاه ايان
اقاادامات توسااط همفريااز ساافير انگلسااتان در کاباال اتخاااذ شااده بااود ،امااا «رايااس» اياان

 . 689اسناد آرشيف انگلستان ،تلگرام شماره  ٣٦٠۸مؤرا  ٩دسمبر  ١٩٢٩به وزيار دولات در اماور
هند ،لندن .L/P&S/10/13010
 . 690اسناد آرشايف انگلساتان ،تلگارام شاماره  ٥٠ماؤرا  ١٧جاون  ١٩٣٠وزيار مختاار انگلايس در
کابل .L/P&S/10/13010
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معلومااات رساامى را از کجااا بدساات آورده اساات ؟ او ميخواهااد منبااع معلومااات «رايااس»
مورد تحقيق قرار گرفته و از نشر مضامين بعدى او در «ديلى ميل» جلوگيرى شود.
گرچه مقاماات انگليساى تاا حادى مؤفاق شادند از انتشاار چناين مضاامين در مطبوعاات

 .45مضمون روزنامۀ معتبر واشنگتن پوست تحت عنوان
« پيروزى انگليس ،کمک هاى ضد اتحاد جماهير شوروى»
انگلستان جلاوگيرى کنناد ،اماا نتوانساتند جلاو آنارا در نشارات هناد بريتاانوى و کشاور
هاى غربى بگيرند ،مثالً جريدۀ زميندار بر عالوۀ مضاامين ديگار و چشامديدهاى مادير

450

بازرگنى دوزۀ اامىن و وتطئه اهى انگليس

مسؤل جريده ،بتاريخ  ۸دسمبر دو مضمون راجع باه ارتباطاات نادرخاان باا انگلايس هاا و
وعده خالفى ها و سوگند شکنى هايش نوشت691 .

روزنامۀ معتبر واشنگتن پوست هام تحات عناوان « پياروزى انگلايس ،کماک هااى ضاد
اتحاد جماهير شوروى» در رابطه با اوضاع نا آرام و آشوب در تمام ايالت سارحدى شامال
غربى که حيثيت دروازۀ ورودى هند از سمت افغانستان و روسايه را دارد ،نوشات کاه در
سابق چنين وضاعيتى سابب ميشاد تاا انگلايس هاا مضاطربانه نگاران حرکاات روس هاا،
بگفتۀ کيپلنگ «خرس هائيکه مثل آدم راه ميروند»  ،باشند تا چاه وقتاى از آنساوى خيبار
بااا ساارنيزه تهاااجم آنااى خواهنااد کاارد .امااا اياان تهديااد رو بااه محااو شاادن اساات  ،زياارا در
افغانستان نادرشاه ،کسى کاه بار تخات ايان کشاور نااقرار کوهساتانى نشساته اسات  ،باه
سرعت در حال ساختن يک حائل قوى بين سرزمين هناد و روسايه ميباشاد .در پااداش باه
اين ترک پاليسى شاه امان اهلل ،نادرشااه کماک هااى ماداوم و وافار پاولى و اسالحه را از
انگليس ها دريافت ميکند .يک ارسال دوامدار مواد جنگى از خيبر به نگهبان و دروازه
بان جديد بريتانيا در جريان دارد  .پول بشکل «قرضه» داده ميشود ،اما بريتانيا کمترين
توقع بازپرداخت را ندارند.

قندهار و پردۀ اخير درامۀ غم انگيز
غازى امان اهلل خان بعاد از تشاکيل حکومات مؤقات در قنادهار توانسات ياک قاوۀ هشات
هزار ( )۸٠٠٠نفرى را از قواى قندهار و قطعات امدادى که از گرشک و فراه خواسته شده
بااود ،تشااکيل دهااد .او بتاااريخ  ٢٥مااارچ  ٥( ١٩٢٩حماال  )١٣٠۸بااه همکااارى دسااته هاااى
داوطلااب شااهر و اطااراف قناادهار در حاليکااه باارادرش سااردار عناياات اهلل خااان نيااز او را
همراهااى مينمااود ،از قناادهار بااه اسااتقامت کاباال مااارش کاارد ،و عبداالحااد خااان وردک
(مايار) وزير داخله هم با يک قطعۀ کشاف پيش فرستاده شاد تاا ماردم را در مساير راه باه
همکارى آماده کند.
بتاريخ  ١٧حمل خبر تسليمى يک تولى عسکر حبيب اهلل رسيد ،و به تعقيب آن يک دسته
عسااکر داوطلااب هاازاره بااه قااواى شاااه پيوساات ،و متعاقبااً يااک دسااتۀ عساااکر حبيااب اهلل
بدست قشون شاه اسير گرديد .بتاريخ  ٢۴حمل هم سه هزار نفار هازاره باا ماردم قاره بااغ باه

 . 691اساااااناد آرشااااايف انگلساااااتان ،تلگااااارام شاااااماره  ٧۴٩ماااااؤرا  ٢٣دسااااامبر  ١٩٢٩پشااااااور
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اسااتقبال شاااه شااتافتند .لشااکر امااان اهلل خااان بعااد از بيساات روز باادون مواجااه شاادن بااا
مشکالت قابل توجه به غزنى رسيده و شهر غزنى را که توسط دوهزار نفر از قواى حبياب
اهلل کلکانى مدافعه ميشد ،تحت محاصره قرار داد .در  ٢٩حمل سردار محمد امين خاان
و خواجاه هاادايت اهلل خااان (رئايس و معاااون تنظيميااۀ هازاره جااات) بااا دوهازار ماارد مساالح
هزاره به اردوى شاه پيوستند692.

درين موقع راجع به اينکه آيا شاهر را در محاصاره گذاشاته بادون فاوت وقات جاناب کابال
حرکات نمايناد و خاود را باه قاواى وردک و هاازاره کاه در عارض راه انتظاار رسايدن شااان را
داشتند برسانند و از آنجا مستقيم بر کابل حمله کنند ،و يا اينکه اولتر کار غزنى را تمام
نموده بعد با اطمينان خاطر به مارش خود به طرف کابل ادامه دهند ،بين صاحب منصبان
و مشاورين مغرض و ملکى شاه مناقشه صورت گرفت .صاحب منصبان جوان که تحصيل
يافتۀ خاارج بودناد ،نظار اول را تارجيح ميدادناد ،ولاى نظرياۀ دوم قباول شاد و مشااورين
مغرض،

شاه را در جنگ غزنى معطل نگهداشتند693 .

معطل شدن شاه در جنگ غزنى و توجه تمام قوا به قلعۀ کوچک ولاى مساتحکم غزناى باه
مخااالفين فرصاات داد تااا از يکطاارف قااواى تااازه دم و اماادادى حبيااب اهلل از طريااق لااوگر بااه
غزنااى اعاازام گااردد ،و از طاارف ديگاار پاانج هاازار نفاار ماارد مساالح از مرياادان سااليمانخيل
حضاارت نورالمشااايخ  ،کااه بااه ساارعت خااود را از هنااد بااه منطقااۀ ارگااون رسااانده و نظاار بااه
مخالفت هاى گذشته مشغول تبليغات عليه امان اهلل خان بود ،فرصت حمله از پشات سار
بر اردوى او را پيدا کنند.
شدت فعاليت هاى تخريبى و تالش هاى ترور امان الله خان
درياان دوران نتنهااا فعالياات هاااى تخريبااى و تبليغاااتى عليااه غااازى امااان اهلل خااان شاادت
يافاات ،بلکااه انگلاايس هااا امااان اهلل خااان را توسااط جاسوسااان خودقاادم بااه قاادم تعقيااب
ميکردند ،و براى خنثى کردن نقشه هاى او چند بار کوشيدند او را ترور و از سار راه خاود
بردارند:
–

بتاريخ  ١٣حمل يک افسر نظامى مقايم قاالت عسااکر را باه قياام دعاوت نماود ،اماا
دستگير و اعدام شد.

 . 692غبار ،مير غالم محمد ( .)١٣٦٦ص .۸٣٣
 . 693رشتيا ،سيد قاسم ( .)١٣٧۸ص .۴۴
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در همين وقت يکنفر مالى نو وارد از هند دستگير و بتاريخ  ١۴حمل يکنفر جاسوس
ديگر خارجى توقيف و به جرم خود معترف و بال وقفه اعدام گرديد .اين دو شاخص
مجهول الهويه در روز هاى محاصرۀ غزنى داخل اردوگااه شاده وماورد اشاتباه قارار
گرفتنااد .از ناازد يااک نفاار آنهااا کااه پولناادى االصاال بااود ،گذرنامااه از ساارحد هنااد بااا
يکمقاادار پااول هناادى و از ناازد ديگاارش کااه افغااان بااود ،کااارد کالنااى پياادا شااد کااه
ميخواست توسط آن بر شخص امان اهلل خان به بهانۀ تقديم عريضه حمله کند.

–

در  ٢۸حمل هم يکنفر مال بنام عرض مطلب در موضوع «درانى و غلجى» به خيمۀ شاه
شتافت و با تبرچۀ که داشت قصد حمله باه شااه نماود اماا دساتگير و تفتايش شاد .از
پوش کتابى کاه داشات ياک تصاديقنامۀ انگليساى بدسات افتااد و خاودش باا هماان
تبرچۀ که در دست داشت اعدام گرديد.

سقوط هرات
طورى که قبالً ذکر شد بعد از بيعت دوبارۀ مردم به غازى امان اهلل خان در قندهار ،انتقال
مرکز از قندهار به هرات يکى از اجزأ مهم پالن طرح شده او بود .اما ايان پاالن بادو دليال
برهم خورد .دليل اول آن مخالفت قندهارى ها با ايان پاالن باود .ماردم قنادهار ايان تصاميم
غازى امان اهلل خان را عالمۀ عدم اعتماد و يک نوع تحقير بخود تلقاى نماوده باا اصارار
زياد شاه را مجبور ساختند تا پالنش را به تعويق بياندازد .دليل دوم تغير اوضاع هرات
بود .هرات که درين وقت نسبت به ساير والياات کشاور حاايز اهميات خاصاى باود ،طارف
توجه جدى مخالفين و دشمنان قرار گرفات .دشامنان غاازى اماان اهلل خاان مؤفاق شادند باا
استفاده از اختالفات مذهبى بين شيعه و سنى آنها را بجاان هام اندازناد کاه در نتيجاۀ آن
تعدادى از هردو طرف کشته شدند .گرچه اين فتنه به کوشش هاى بزرگاان هاردو فرياق در
وقتکمى خاموش ساخته شد ،اما بازودى تمارد و بغااوت عسااکر علياه صااحب منصابان
شان اوضاع را بوخامت کشاانيد .سايد قاسام خاان رشاتيا ميگوياد کاه دليال ظااهرى ايان
تمرد انتخاب قطعاتى بود که باياد باه قنادهار ميرفتناد و چاون در آن وقات در فرقاۀ هارات
برخالف معمول دو فرقه مشر وجاود داشات ،يکاى محماد غاوث خاان مشاهور کاه يکاى از
صاااحب منصاابان سااابقه دار و کااار آزمااودۀ کشااور بااود و ديگاارى عباادالرحمن خااان داماااد
سااردار محمااد ابااراهيم خااان نائااب الحکومااه کااه محمااد ابااراهيم خااان سااعى داشاات اماار
منظااورى او را بااه عااوض محمااد غااوث خااان از مرکااز حاصاال نمايااد و درياان وقاات فرصاات
بدست آمده بود که دامادش را در هارات نگهداشاته و غناد اعزاماى باا محماد غاوث خاان
عااازم قناادهار گااردد .طبيعااى اساات کااه اياان جانباادارى هاام وساايلۀ برافروختگااى عساااکر و
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صاحب منصبان گرديده زمينه را براى دسات هااى مخفاى کاه در پشات پارده مشاغول کاار
بودنااد ،آماااده ساااخت تااا قطعااات اعزامااى را بااه تماارد و قيااام تحريااک نماينااد و چااون
عبدالرحمن خان فرقه مشر در مقابل باى اطااعتى يکاى از قطعاات از خشاونت کاار گرفات
فااى المحاال از طاارف عساااکر ياااغى بااه قتاال رساايد و زمانيکااه محماادابراهيم خااان نائااب
الحکومه شخصاً بادون ترتيباات باه محال واقعاه رفات او را هام باا دامااد ديگارش محماد
صديق امير که مدير خارجه بود ،ماورد حملاه قارار داده و قطعاه قطعاه کردناد .و در خاالل
هرج و مرجى که بعد ازين واقعه در هارات را داد ،عبادالرحيم خاان غندمشار کوهساتانى
که ازطرف حبيب اهلل کلکانى با رتبۀ نائب ساالرى از طريق مزار به طرف هرات اعزام شده
و به ميمنه رسيده بود ،باا شانيدن خبار واقعاات اخيار بسارعت جاناب هارات حرکات کارد و
پاايش از آنکااه شااجاع الدولااه خااان کااه درهمااين وقاات از لناادن رساايده بااود ،موقااع خااود را
تحکاايم نمااوده بتوانااد و يااا محمااد غااوث خااان فرقااه مشاار بااه تنظاايم مجاادد عساااکر ازهاام
پاشيدۀ تحت فرمان خود و اعادۀ معنويات آنها فرصت يافته باشد به دروازۀ هرات رسايد
و در حالى که امان اهلل خان در غزنى مشغول جناگ و پيشاروى باود ،هارات بدسات قاواى
مخالف افتاد.
چرا غازى امان الله خان کشور را ترک کرد؟
غااازى امااان اهلل خااان باوجودايجادمشااکالت و توطئ اه هاااى مخااالفين داخلااى و خااارجى
دست آورد هاى خوبى داشات  .ماردم وردک کاه از آغااز حکومات حبياب اهلل کلکاانى را ناه
پذيرفته و حاکم او را رد کرده بودند ،تحت قيادت کريم خان وردکى و کرنيل عبداهلل خان
مايار در نواحى دشت توپ با قواى حبيب اهلل کلکانى رزمياده و باا گارفتن هفات صاد نفار
اسير و زخمى آنها را به عقب زدند .مردم هازاره جاات هام جاداً طرفادار شااه اماان اهلل خاان
بوده در جنگ هاى غزنى و هزاره جاات بمقابال قاواى حبياب اهلل کلکاانى از خاود رشاادت
نشان دادند .يک گروپ از جوانان افغان که براى تحصيل در امور نظامى به ترکياه رفتاه
بودند ،هم برگشته وتحت قيادت غالم جيالنى خان به نيروهاى امان اهلل خان پيوساتند.
آنها اطالع دادند که غاالم نباى خاان چرخاى ،سافير افغاانى در مساکو ،باا ياک دساته از
صاحب منصبان افغاانى کاه از ترکياه و روسايه و ديگار کشاور هااى اروپاائى بااو پيوساته
بودند براى تصارف مزارشاريف حرکات کارده اسات .آنهاا از رسايدن شاجاع الدولاه خاان باه
هرات نيز اطالع دادند.
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 .47هوتل مقر مرکز قوماندانى قواى غازى امان اهلل خان

 .46غازى امان اهلل خان با جمعيت مردم در منزل باغ قندهار
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 .49غازى امان اهلل خان در راه قندهار و غزنى (سال )١٩٢٩

 .48غازى امان اهلل خان با مردمش قبل از ترک کشور براى هميش
خداحافظى ميکند
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يکى از مأمورين دفتار هناد بريتاانوى در لنادن در هفتاۀ ساوم مااه اپريال  ١٩٢٩نوشات کاه
بنظر ميرسد امان اهلل خان نسبت باه تماام کانديادان ديگار چاانس نسابتاً بهتارى را داشاته
باشااد .راپااور هاااى انگليسااى علاات اياان کاميااابى و پيشاارفت قااواى امااانى را بيشااتر
نارضايتى و شرايط غير قابل تحمل تحت رژيم سقوى ميدانستند .مطابق اين راپاور هاا
بعضى از افراد لشکر سقوى مخفيانه به اماان اهلل خاان پياام هااى حماايتى ميفرساتادند و
آنهائى هم که به حمايتش از حبياب اهلل کلکاانى اداماه ميدادناد ،بخااطر احسااس ترساى
بود که از عواقب شکست او و سرنوشت خانه هايشان داشتند.
پس درين جا ساؤالى مطارح ميشاود کاه چاه اتفااقى سابب شاد کاه غاازى اماان اهلل خاان از
جنگ دست کشيد ،يا به گفتۀ عدۀ ميدان را رها کرد و از افغانستان برآمد؟
درين رابطه روايات و شايعات مختلفى وجود دارند .عدۀ عدم همکارى طرفاداران اماان
هلل خان و اختالفاات باين عبادالعزيز خاان وزيار حربياه و عبداالحاد خاان وزيار داخلاه را در
جنگ غزنى سبب بى اعتمادى غازى امان اهلل خان و ترک وطنش ميدانند .عدۀ ميگويند
که سقوط هرات سبب شد تا غاازى اماان اهلل خاان تصاميم بگيارد حتاى بادون برگشاتن باه
قنااادهار مساااتقيماً راه سااارحد را در پااايش گيااارد .عااادۀ ميگويناااد کاااه قاااواى حضااارت
نورالمشايخ قبل از آنکه قواى حبيب اهلل خان کلکانى شکست بخورد ،به کماک رسايد و
امان اهلل خان را شکست داد .راپور مستشار امور شرق انگليس ها ،شيخ محباوب علاى،
علت تصميم امان اهلل خان را نتيجۀ مجلس سرى غازى امان اهلل خان با دوتن از مشاورين
نزدياک ومشاوره هااى اياان دو مشااور ،حسان جاان (پساارکاکا و شاوهر خاواهر) و محمااد
يعقوب خان وزير دربار ،ميداند .شيخ محبوب على مينويسد که اين دو نفر باه اماان اهلل
خان مشوره دادند تا از غزنى عقب نشينى نموده و خاک افغانساتان را تارک کناد .آنهاا در
استدالل خود گفتند که افغانها از زحمات ده سالۀ

شاه قدردانى نکردند694 .

اما پوهاناد عبادالحى حبيباى مشااهدات شاخص خاودش را در کتااب معاروفش «جنابش
مشروطيت در افغانستان» ذکر نموده مينويسد که  :شاه امان اهلل غازى پس از اغتشاش
سقوى در لشکر کشى بهار  ١٣٠۸از قندهار بطارف غزناى ،باراى اعاادۀ مجادد سالطنت،
قيادت ده هزار لشکر قومى قندهارى و هزاره را داشت .ولى در بين مقر و غزنى هنگاامى
که برخى از عناصر مشکوک با اساناد پوليتيکال ايجنات انگلايس دساتگير شاده و ثابات

 . 694اسناد استخبارات انگليس ،ص  ٦٠راپور شيخ محبوب على به حوالۀ ميرزا علاى احماد خاان
 ،ترجمۀ جگ ن رابرت نيل گيرلنگ سکات (مارچ .L/P&S/20/B289 . )١٩٣٠
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گرديااد کااه دساات بعضااى از روحااانى نمايااان داخلااى هاام دخياال اساات کااه ميخواهنااد از
اختالف قبيلوى (درانى و غلجى) کار بگيرد و براى شعله ور شدن آتش فساد  ،در حادود
بيست تن از طاليه سواران کشاف فراهى (درانى) را در منطقۀ سکونت غلجياان کشاته و
الش هاى کشتگان را دو پله نموده و بار پاياه هااى کاج کاردۀ تليفاون انداختاه و باا خاط باد
آخندى بر کاغذکى نوشته بودند « :اين مهمانى اقوام غلجى براى درانيان و پادشاه است!»
امان اهلل خان مرحوم چون اين منظر فجياع را دياد ،قنادهاريان را بادور خاود فاراهم آورد و
گفاات  :اکنااون ثاباات شااد کااه دشاامنان اجنبااى ميخواهنااد در بااين قباياال مااا فساااد و جنااگ
اندازند ،تا ما به دست خود يکديگر را بکشيم و سبب ايان عمال ناجاايز مان خاواهم باود،
که براى بازستانى تخت و تاج من کشت و خون روى خواهد داد .پس اى مردم عزيز من! به
يقين بدانيد که من اين مناظر دلشکن جنگ داخلاى و قبيلاوى را تحمال کارده نميتاوانم و
نميخواهم شما براى بازگشت تخت و تاج من به چنين کار ها دست يازيد! پس بايد از بين
شما بروم ،تا من موجب چنين کشتار و خونريزى نباشم.
شما ملت عزيزم زنده و افغانستان باقى خواهد ماند ،ولى روسياهى ابدى مسؤليت ايان
هنگامۀ ناشايست  ،به ناام مان ثبات ميشاود ،در حاالى کاه مان از روز اول شااهى خاود تعهاد
سپرده بودم ،که باراى حفاک اساتقالل و تماميات مملکات و ساعادت و وحادت شاما ماردم
افغانستان کار کنم.
ببينياد! علاات بادبختى مااردم مااا در دوره هااى سااابق تااريخ اياان بااود کاه شااهزادگان بااراى
بدست آوردن مقام شااهى باا هماديگر جناگ هاا داشاته اناد ،و دريان باين شاما ماردم را باا
يکديگر باه جناگ و دشامنيها و عاداوت هااى قبيلاوى بار انگيخنتاه اناد .مان ميخواساتم
دورۀ شاهى من چنين نباشدو باه جااى اينکاه ماردم را باه جناگ يکاديگر ساوق دهام ،باياد
منادى دوستى و وحدت و سعادت و اخوت تمام مردم افغانستان باشم.
چون اکنون ميبينم که شما به جنگ داخلى قبيلوى گرفتار مى آئياد ،ايناک مان ميخاواهم
ميدان را به مردم خود افغانستان اعم از موافقان و مخالفان خود بگذارم .شما با يکديگر
جور بيائيد .من مسؤليت جنگ خانگى شما را براى باز ستانى تخت شاهى باه ذمات خاود
گرفته نمى تاوانم .ياک اودر زادۀ مان در پااره چناار رسايده و ديگار بارادر روحاانى مان در
همين جا نشسته و جنگ خانگى را در ميدهند .ولى من مرد اين کار نيساتم و توصايۀ مان
به شما اينست که با همديگر کنار بيائيد اتفاق کنيد!
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استقالل خود را نگهداريد! و وطان خاود را باه دشامنان خاارجى مساپاريد! مان فاردى از
شما هستم ،اگر شما سعادتمنديد ،عين سعادت و مسرت من است .ولى اگر اين چنين به
خاک و خون بغلطيد ،موجب بدبختى و مالل دايمى من خواهد بود:
جنگ تو صلح و صلح تو جنگ است

من به قرباته ،اين چه نيرنگ است؟

مياااااااااااااااااااااااااروم ،تا تو نشنوى نامم

اگر از نااااااام من  ،تو را ننگ است!

شاه نيکدل ،حساس و خيرخواه اين دو بيت واقف الهورى را با سوز دل ،اشک ريازان باا
صداى گرفته خواند و گفت "فى امان اهلل!695 ...

متن اعالميۀ غازى امان الله خان
اعالميۀ غازى امان اهلل خان کاه بعاد از تارک وطان در بمبئاى باه مطبوعاات داده شاد ،نياز
گفتار استاد حبيبى را تأئيد ميکند .نکات عمادۀ ايان اعالمياه کاه در ضاميمۀ اول راپاور
جگا ن ويکماان  ، Wickmanمااأمور وظااايف خاااص انگلاايس هااا آمااده اساات قاارار ذياال
ميباشد:
« شنيده ام که مردم تصور ميکنند من در نتيجاۀ شکسات قاواى قنادهار و پياروزى قاواى
بچۀ سقاو کشاور را تارک گفتاه ام  .بناابران الزم ميادانم بصاورت مختصار اعاالم کانم کاه
چنين شکستى بر قواى من تحميال نشاده اسات  .بااوجود جناگ شاديد در غزناى ماا هايت
وقت شکست نخورده ايم  .علت برگشات من باه قنادهار ،آرزوى مان باراى جلاوگيرى از

خونريزى بين اقوام افغان درانى و غلجى بود .بمجاردى کاه مان درک کاردم بعضاى از اقاوام
مثل اندړ ،بخش هاى از تاره کاى هاا ،هاوتکى هاا و تاوخى هاا مخالفات شاان را باامن آغااز
ميکنند ،من خودم عقب نشينى نموده و جنگ بيشتر را به اساس اصل صلح دوستى کاه
ماان هميشااه از ماادت هااا قباال گرامااى داشااته ام ،متوقااف ساااختم « .ماان هاايت گاااهى بااراى
منفعت شخصى ام تمايلى به نابودى و بربادى ملت من نداشته و ندارم .
«اياان يااک حقيقاات اساات کااه از آغاااز اغتشاااش شااينوار تااا بااه انتشااار آن بااه تمااام واليااات
مشاارقى و شاامالى ماان بااه سااربازانم اماار کااردم بااه هاايت جااائى حملااه نکننااد ،و در عاوض آن
بصورت دوامدار نمايندگانى را نزد اغتشاشيون فرستاده و تا حد توان کوشيدم مسايل
را از طريق صلح حل و فصل کنم و از طرق منطقى آنهاا را قناعات دهام کاه ياک باار ديگار
 . 695حبيبى ،عبدالحى ( .)١٣٧٢جنبش مشروطيت در افغانساتان .چااپ جدياد ،صافحات  ٢٣٦تاا
.٢٣٧
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وفادارى خود را به من اعالم کنناد .شاورش آنهاا هايت کادام اسااس درساتى نداشات .آنهاا
مخاااالف افکاااار مااان باااوده و آنااارا مخاااالف آرماااان هااااى اخالقاااى خاااود و عنعناااات ملاااى
ميدانستند .همۀ اين موارد در لويه جرگه مورد بحث قرار گرفت ،وبه اتفاق آرا توسط آن
حاال و فصاال و تصااويب شااد ،کااه بااه اشااتراک يااک هاازارو يکصاادو هفاات ( )١١٠٧نفاار از
نمايندگان تمام کشوردائر شده بود .اما از آنجائيکه تمام مشوره ها و اعالمياه هااى عفاو
عمومى من کدام تأثيرى نبخشيد ،و خيانت کسانى که در ابتادا عااملين توطئاه باوده و
پس از آن از فاش شدن اعمال شيطانى خودميترسيدند ،اداماه يافات ،مان وظيفاۀ خاود
دانسااتم تااا بااراى جلااوگيرى از خااونريزى بيشااتر تخاات و تاااج را بااه نفااع باارادر بزرگتاار خااود
عنايت اهلل خان رها کنم » .
غازى امان اهلل خان در اعالميه اش بعد از ذکر مختصر رويداد هاى قندهار ،علت جلوس
دوباره اش  ،اعالم وفادارى اقوام واليت مشرقى ،حمايت و تشويق رهبران اقوام مناطق
بين قندهار و کابل ،تنظيم سربازان منظم و قاومى و حرکات شاان بطارف کابال ،پيشارفت
بسوى غزنى و تسليمى و شکست قواى حبيب اهلل کلکانى در مُقر و وردک ،در باارۀ علات
دست کشيدن از جنگ و ترک وطن ميگويد که «با اتکا به همکارى و وعده هاى اقاوامى
که بين قندهار و غزنى زندگى ميکنند ،و دانستن اينکه تعداد قاواى ساقوى در غزناى از
يک هزار نفر تجاوز نميکند ،من بطرف غزناى پايش رفاتم  .اماا بمجاردى کاه ماا باه غزناى
رسيديم  ،يک طغيان تازه و غير متوقع اندړى ،يک قسمتى از اقوام تره کى ،هوتکى و
توخى بوقوع پيوست .لذا من براى بازيابى اوضاع  ،که را ديگرى اختياار کارده باود ،باه
مُقر ،محل فرماندهى خود ،برگشتم  .مان کوشايدم غلاط فهماى را از طارق مساالمت آمياز
رفع کنم ،اما اين سؤ تفاهم تا به قالت انتشار يافتاه و اقاوام منطقاه را متاأثر سااخته باود.
بعد از آن من به قالت آمدم تا يکبار ديگر اين بدگمانى را از طريق ترغيب رفع کنم  .من با
دانستن رازى درک کردم که يک خونريزى جديد بين اقوام غلجى و درانى آغاز ميشود .
من هيچوقتى فقط باراى حاصال کاردن دوباارۀ قادرت و اختياار ،نميتوانساتم باه جناگ
داخلى اجازه داده وسبب خونريزى شوم  .من با توجه به اين اصل تخت و تاج را رها نماوده
و افغانستان را ترک گفتم  .در تمام دوران اين کمپاين ،لشاکر مان باا قاوائى روبارو نشاده
بود که توان مقاومت را داشته باشد و يا از آن شکست خاورده باشايم  .اگرچاه اقاوامى در
مسير راه ما ،مخصوصاً اندړ ،سوگند و تعهد خود را شکستانده و تعداد بازرگ شاان بار
قااواى مااا حملااه نمودنااد ،امااا آنهااا باايش از يااک يااا دوساااعتى بمقاباال مااا مقاوماات کاارده
نتوانسااتند ،در نهاياات شکساات خااورده و فاارار نمودنااد .اياان نشااان ميدهااد کااه قااواى مااا
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هيچگاهى از دشمن شکست نخورده و در يک عمليات واحد هم لشکر من عقب نشاينى
ننموده و يک گام به عقب نرفته است .
من يکبار ديگار تکارار ميکانم کاه ايان اصاول و مخالفات مان باا خاونريزى باود کاه مان را
مجبور ساخت از تاج و تخت انکار و از کشورم خارج شوم من هيت وقتى نخواسته ام که
ملت افغان براى منافع شخصى من با هم جنگيده و تباه شود .
اين دليل آمدن غير مترقبۀ من به چمن بود .مان بصاورت قطعاى آن شاايعاتى را رد ميکانم
که علت ترک کردن افغانستان شکست قواى من بود .اين مطلقاً بى اساس اسات ...اگرچاه
من شخصاً مؤفق نشدم ،اصول من در افغانستان ناکام بوده نميتواناد چاون مان مطمائن
هستم که در دوران ده سال کار سخت و تالش ،من حاد اقال مؤفاق شادم ذهنيتاى را ايجااد
کنم که هيت وقت اجازه نخواهد داد افغانستان درين حالت باقى بماند.
لذا من ميدان را به آنهائى ماندم که دعواى قهرمانى دين را دارناد ،و از آن باراى مناافع
شخصى استفاده ميکنند و افغانستان را بدين حال و روز رسانده اند.
همه از حالت کابل و اينکه با دين و مذهب چه معاملۀ صاورت ميگيارد ،بخاوبى آگااه اناد.
ب ازودى فهميااده خواهااد شااد کااه در پشاات پاارده باادون از اغااراض شخصااى و نااادانى چيااز
ديگرى نيست ،در غير آن مسئلۀ ديان باا وضاعيت و اماور موجاودۀ افغانساتان هايت ناوع
وجه مشترکى ندارد696 ».

قابل يادآوريست که اشارۀ غازى امان اهلل خان به آغاز مخالفت بعضى از اقوام مثل اندړ،
بخش هاى از تاره کاى هاا ،هاوتکى هاا و تاوخى هاا ،اشااره باه توطئاۀ ديگريسات کاه در آن
دشمنان غازى امان اهلل خان ميخواستند عاالوه بار اختالفاات باين دراناى هاا و غلجاى هاا
اختالفاااات ديريناااۀ ماااردم هااازاره و غلجاااى هااااى غزناااى را دامااان زده ،آنهاااا را در باااين هااام
بجنگاننااد .بااه روياات اسااناد آرشاايف انگلسااتان ،دو روز بعااد از پيوسااتون دو سااتون از
لشکريان به قواى غازى امان اهلل خان ،رسيدن لشکر هاى هازاره آغااز شاد .دوهازار نفار از
بهسود تحت قيادت گل محمدخان پسر ارباب بخت يار بود .يک هازار نفار تحات قياادت
احمد عليخان پسر محمداهلل خاان از بخاش هااى محمدخواجاه و چهاار دشات هازاره هااى
چهارباغ .هشت صد نفر از قسمت هاى سوخته و علودانى تحت قيادت ملک شاه پسند و
ملک خان شيرين خان  .حدود دوهزار نفر تحات قياادت نيااز محماد خاان ،مهتار يوساف و
بازمحمد خان خوش ابدال که از قريه هاى ناور ،سراب ،ترکان و ککرک بودناد .پنجصاد
 . 696ضميمۀ اول مکتوب شماره  ،١٣٠مؤرا  ١٧جوالى جگ ن ويکمن .
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نفر بيات ،قياق ،درۀ سياه سنگ و احمده تحت قيادت محمد ناصر خان ،محماد ساردار
خان و احمد على خان بيات آمدند .تمام هزاره ها با اسلحۀ خودشان آمده بودناد .روز بعاد
دوهزار نفر هزارۀ جاغورى و مالستان تحت رهبرى حاجى محمد حسن خان و برات علاى و
عبداهلل خان پسران شير عليخان جاغورى رسيدند.
رسيدن اين لشکر بزرگ هزاره نفس تازۀ به قواى قندهارى رسانده و پياروزى غاازى اماان
اهلل خان را سريعتر ساخته بود ،که دشمن از هيله و توطئۀ ديگرى کار گرفت و آن استفاده
از دشمنى ديرينۀ بود که بين هزاره ها و پشتون هاى غزنى وجود داشت  .بمجارد رسايدن
نيرو هاى هزاره ،خوانينى که مخالف غازى امان اهلل خاان بودناد ،مثال آخنادزاده ساربلند
(مالى خدوخيل) ،و امين اهلل خان و عبدالحکيم خان تره کى ،با گرفتن اوراقى که توسط
محمد کريم حاکم حبيب اهلل کلکانى در غزنى آماده شده بود ،بر اساپ هااى خاود ساوار و
نزد اقوام اندړ ،تره کى و سليمانخيل رفتند .آنها با پخش شاديد تارين تبليغاات باه ماردم
ميگفتناااد کاااه «اگااار اماااان اهلل خاااان کاااافر نميباااود ،او هااازاره هاااا ،دشااامنان سااانتى شاااانرا
نميخواست .موجوديت اين دشمنان تنها يک معنى را دارد و آنهم خورد کردن پشتون ها
توسط اقوام غير پشتون است 697».

عبور امان الله خان از سرحد افغانستان
غااازى امااان اهلل خااان بااروز  ٢جااوزاى  ١٣٠۸مطااابق بااا  ٢٣مااى  ١٩٢٩ذريعااۀ مااوتر ساارحد
افغانساتان را عباور کاارد و در مقابال تهانااۀ سارحدى چماان خاود را بااه سارحد دار انگلاايس
معرفى نمود ،سرحد دار بالفاصله موضوع را به نمايندۀ گاورنر جنارال بلوچساتان اطاالع
داد .نمايندۀ گورنر جنرال بلوچستان تلگراف مساتقيم و اشاد عاجال بناام نائاب السالطنه
الرد ايروين  Lord Irwinبه شيمله مخابره کارد .دريان تلگارام نوشاته شاده باود :هماين
حاال خبر رسيد که شاه سابق افغانستان ساعت يک بعد از ظهر امروز ( ٢٣مى  )١٩٢٩باه
همراهى سردار عنايت اهلل خان ،ملکه ثريا و اعضااى ديگار خاانوادۀ شاان ذريعاۀ ماوتر باه
چمن رسيده است .به آنها در بنگلۀ سياسى که توساط نظامياان گورکاه حفاظات ميشاود،
جاداده شده است .آمدن آنها بدون اطالع قبلى بوده است.

 . 697اسناد اساتخبارات انگلايس ،صافحات  ٥٧و  ٥۸راپاور شايخ محباوب علاى باه حوالاۀ ميارزا
على احمد خان  ،ترجمۀ جگ ن رابرت نيل گيرلنگ سکات (مارچ .L/P&S/20/B289 . )١٩٣٠
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الرد ايروين که بعد ها بنام الرد هيلفياک در زماان جناگ دوم جهاانى بحياث وزيار خارجاۀ
انگلستان شهرت زياد حاصل کرد ،و از مدت سه ساال باه اينطارف ايان وظيفاۀ حسااس را
بعهده داشت ،بعد از خواندن اين خبر که معلاوم ميشاد بيصابرانه انتظاارآنرا داشات ،باى
اختيااار فرياااد کشاايد «بالخااره...از شاار او خااالص شااديم» و بعااد بااه ياااور خااود ديکتااه کاارد
(اکنااون از هاايت قساام رعاياات باااو درياا .نشااود...نه بحيااث يااک پادشاااه...بلکه بحيااث يااک
پناهنده) ليکن به هيت صورت اينجا مانده نميتواند ،بايد هرچه زودتر خاک هناد را تارک
نمايد.
مدتى طول کشايد تاا حکومات هناد بعاد از مشاوره باا لنادن راجاع باه طارز اعاالن ايان خبار
تصميم بگيرد و فقط صبح روز  ٢٧مى  ١٩٢٩مطابق با  ٦جوزاى  ١٣٠۸بود که مردم دنيا از
طريق جرايد و آژانس هاى خبر رساانى از خاارج شادن اماان اهلل خاان از افغانساتان اطاالع
حاصل کردند .به گفتۀ رشتيا شاايد تصاادفى نباوده باشاد کاه نادرخاان روز  ٦جاوزا يعناى
روز اعااالن خااروج امااان اهلل خااان را از افغانسااتان باادون کاادام اساااس تاااريخى و توجيااه
منطقى بنام روز سالگرد استقالل افغانستان جشن ميگرفت.

رسيدن سپه ساالر محمد نادر خان به قدرت يک امر اتفاقى نبود
دستگاه استعمارى انگليس چاه در کساب شاهرت و چاه در رسااندن ناادر خاان و خاانواده
اش به قدرت نقش برازندۀ داشته است  698 .او و خانواده اش که بعد از کشته شادن اميار
حبيب اهلل خان در موقع کشمکش بين امان اهلل خان و سردار نصاراهلل خاان جاناب مخالفاان
را گرفته و بازداشات شاده بودناد و بايساتى در مجلاس مجاازات بحياث خاائنين باه جازاى
اعمال شان ميرسيدند ،به گفتۀ سيد قاسم رشتيا ،در ظرف چند روز به کماک همدساتان

 . 698براى شناساائى بهتار ايان خاانواده (کاه باه نامهااى خانادان طالئاى ،آل يحياى ومصااحبان نياز
مشهور اند) و ريشه هاى تاريخى ارتباطات ان با انگيس هاا ميتاوان باه دورساالۀ «تااريخ ساکوت
ميشکند :نادر چگونه به پادشاهى رسيد؟» و «نادر خان و خاندان او» مراجعه نمود .اثر اول باه قلام
سيدقاساام رشااتيا (بااا نااام مسااتعار ساايدال يوساافزى) ،قاابالً در شااماره هاااى  ١٣٥الااى  ١٧٦روزناماۀ
انيس در سال  ١٣٥٧ها ش هم به نشر رسيده است  .اثر دوم باه قلام پوهاناد عبادالحى حبيباى (باناام
مستعار مهاجر افغان) هم قبالً به تاريخ اول سپتمبر  ١٩٥١در نشريۀ جمهور اساالم باه نشار رسايده
اسات .آنزمااان شاادروان حبيبااى در پشااور جمهورياات مؤقاات افغانساتان را اعااالم نماوده و بااه نشاار
جرياادۀ افغانسااتان آزاد پرداختااه بااود ( .خوانناادگان ميتواننااد هاار دو رساااله را از ادرس انترنيتااى
 www.ZamaniFamily.comبدست آورند) .
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صاحب نفوذ خود بطور معجزه آسائى از کمپ محافظه کاران جدا و باه کماپ روشانفکران
وطن پرست پيوستند و نتنها از مجازاتى که انتظارشان را داشت  ،برائت حاصل کردند،
بلکه تمام مقامات و القاب شان هم اعاده شاد .بارعالوه نادرخاان باراى قياادت ياک جبهاۀ
حساس جنوبى داوطلب شد ،که اماان اهلل خاان هام ازيان داوطلباى اساتقبال نماوده او و دو
برادرش ،سردار شاه ولى خان و سردار شاه محمود خان را در رأس قطعات اردو قرارداده
به پکتيا فرستاد.
شااادروان فاايض محمااد کاتااب هاازاره در جلااد چهااارم سااراج التااواريخ در رابطااه بااا قتاال
اميرحبيب اهلل خان راجع به تقاضاى سار بريادن محمدنادرشااه توساط عسااکر جاالل آبااد
مينويسد که «...جمعى از سپاهيان نظام کاه بلاوا و خونخاواهى اميار شاهيد را بهاناه قارار
داده بودنااد ،نعااره زنااان و چهاريااار گويااان ،کااه از لشااکرگاه بااه درب ساارا و نشاايمن گاااه
شهزاده عنايت اهلل خان شده ،خواستار اجازت قتل سپهساالر محمدنادرخان آمدناد و او
در پاسخ استدعاى ايشان فرمود که تنها از کشتن سپهساالر چه حاصل خواهيد کرد و از
قطع کردن شاخى از شجرۀ خبيثه چه خواهيد يافت و باه کادام آرزو نايال خواهياد گشات؟
پس بايد اين گونه درخت بار آور تلاخ را از بان قلاع و قماع کارد و از ريشاه بايسات کشايد و
کار عقل نيست که به بريدن غصنى (شاخى) اکتفاا بنمائياد و او هار چناد ازيان ساخنان باه
سپاهيان فرمود ،ايشان هيت به گوش قبول نشنوده سخت ايستادند و اصرار کردندکه در
حال امر کنيد و اجازت دهيد که سپهسااالر را بار خااک قبار وليانعم شاهيد خاود بکشايم و
بکشيم  ،بعد درخت را از ريشه برمى آوريم و هرقدر شاهزاده تکارار کارد ايشاان گفتاار او
را نشاانيده در خااواهش اصاارار کردنااد تااا کااه شااهزاده مجبااور گرديااد فرمااود خوبساات شااما
مراجعت کنيد ،من نيز در عسکرگاه مى آيم699».

در فصاال دوم ديااده شااد کااه چگونااه محماادنادر خااان بااا وقاات گااذرانى و تااأخير در جبهااۀ
جنااوبى ،بدساات اوردن نقشااه هاااى مهاام جنگااى ،مالقااات هاااى اساارار آميااز تصااادفى بااا
شاخص اعتماادى ايکاه تصاادفاً از «تاال» آماده باود ،ارساال ناماه بااه شااه ولاى خاان ،عقااب
نشينى عمدى انگلايس هاا ،و بالخاره ادعااى دروغاين فاتح قلعاۀ جنگاى «تال» باه شاهرت
رسيد.
در دوران اغتشاااش اخياار هاام مااى بيناايم کااه پيااروزى محمااد نااادر خااان در جنااگ داخلااى و
رسيدن به پادشاهى تنها نتيجۀ مبارزات قدرت طلبى داخلى نبوده بلکاه در آن خواسات و
 . 699کاتب ،فيض محمد ( )١٣٩٠سراج التواريخ ،جلد چهارم بخش سوم ،صفحات .٧٠۴ – ٧٠٣
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کمک انگليس هاا نقاش عماده داشات  .اماا فرانسايس همفرياز و کرنيال الرناس دو مهارۀ
عمدۀ پياده کردن ماسترپالن انگليس ها ،که يکى علنى و ديگارى بصاورت مخفاى باراى
سقوط سلطنت غازى امان اهلل خان و رژيم امانى توطئه ميچيدند ،بنا بار داليلاى کاه قابالً
ذکر شاده اناد نميتوانساتند بصاورت علناى از او طرفادارى کنناد ،و روى کاار آمادن ياک
دورۀ مختصر امير حبيب اهلل کلکانى هم بخشى از پالن را تشکيل ميداد.
راپور هاى محرمانۀ همفريز سفير انگلايس در رابطاه باا اغتشاشاات هماواره بار نااممکن
بودن چانس گرفتن دوبارۀ قدرت توسط غازى امان اهلل خاان تأکياد ماى ورزياد .او اعاالم
کرد که «کار امان الله خان تماام اسات» ،و بعاد از آن پيشانهاد کارد کاه «نادرخاان بهتارين
کانديد متبادل ميباشد .او پيشنهاد کرد کاه هار ناوع تساهيالت باراى بازگشات او فاراهم
شااااوند .هنگاميکاااااه حبياااااب اهلل کلکاااااانى دونفااااار نمايناااااده را باااااراى تشاااااويق و آوردن
محماادنادرخان بااه پاااريس ميفرسااتاد ،همفريااز از طريااق حکوماات هنااد بريتااانوى تمااام
سهوليات سفر شان بشمول دادن سفرخرچ پيشکى را سفارش داد.
به گفتۀ آستا اولسن انگليس هاا هايت شاکى نداشاتند کاه باه عاوض شااه اماان اهلل ،باودن
نادرخان برتخت کابل بيشتر به نفع شان است .دلچسپى انگليس ها در نادرخان بيشتر بار
دوهدف متمرکز بود :نخست تأمين صلح وآرامش در مناطق قبايل سرحدى و ،دوم جلاو
گيرى از پيشرفت روس ها و نفوذ ايديولوژيک شان – و شاه امان اهلل در هردو جهت غيار
قابل اطمينان بود .براى رسيدن به اين دو هدف انگليس ها حاضر بودند براى ثبات نقش
نادرخان

کمک هاى قابل توجهى را عرضه کنند700.

چنانچه درين رابطه نائب السلطنۀ هند بريتانوى نوشت که «ما همچنان ساالنه مباالغ قابال
توجهى را براى مآموريت بريتانيا در افغانستان ميپردازيم و براى آغاز کاار نادرشااد در ساال
 ١٩٢٩مبلغ چهارمليون روپيه را داديم  .عالوه بر آن ما آماده هستيم تعدادى از تفنگ هاى هندى
را يا بدون قيمت و يا به اقساط طوالنى مدت براى بلند بردن فعاليت اردوى افغانستان ،که عامل
بسيار عمدۀ ثبات آن دولت است ،به حکومت افغانستان عرضه کنيم 701».

آستا اولسن در يک جاى ديگر در اشاره با مسئوليت هااى انگلايس هامينويساد « :بنظار
ميرسااد کااه نادرخااان در سااقوط ساالطۀ شاااه امااان اهلل ،بيشااتر از آنچااه تنهايااک عالقااه و
دلچسپى انگليس هاباشد ،برخورددار بود  .اسناد موجود منابع آرشيف تصوير مکملاى
 ،Olesen, Asta (1995) . 700صفحات  ١٧٢و .١٧٣
 . 701اسناد محرمانۀ آرشيف انگلستان ،تلگرام وايسراى به وزارت خارجه در لندن.R/12/20 ،
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را ارائه نميکند ،اما اين واضح است که حکومت هند [بريتاانوى] حاد اقال زميناۀ جرياان
پول و تدارکات را بارايش آمااده سااخته و باا گذشاتن لشاکر مساعودى هاا و وزيارى هاا از
سرحد مخالفت نکرد702».

وايسااراى هنااد بتاااريخ  ١٣فباارورى بااه وزياار دولاات بااراى امااور هنااد در لناادن در يااک نامااۀ
شخصى و خاص نوشت که «روى همرفته باوجود تبليغات مخربى که برپا شده است ،من
فکار ميکاانم کاه اوضاااع تاا بااه حاال بااه نفااع ماا شااکل ميگيارد .امياادوار هساتم تااا بتااوانيم
نادرخااان را باادون ايجاااد يااک هيجااان بساايار شااديد ضااد انگليسااى [بااه هنااد] بياااوريم .
واقعاً بنظر ميرسددرين رابطه که اوبراى همه گروپ ها در افغانستان «يک قهرماانى کاه
بتواند در بدترين موقعش مشکل بزرگ را حل کند» تلقى شود ،هم باا مشاکالتى روبارو
هستيم  .يکى از مال هائى که بايش از ياک ساال قبال در پنيالاۀ هناد در جلساۀ پالنگاذارى
شير آغا [حضرت نورالمشايخ] شرکت کرده باود ،رواناۀ شاهر گونادل اسات تاا باه شايرآغا
بگويد که اين وقت آمدن او به کشور نيز است703».

اما طوريکه قبالً ذکر شد ،محمد نادرخان و برادرانش نتوانستند مطابق نقشۀ طرح شده
پالن شانرا به پيش ببرند .قواى نادر خان و برادرانش بصورت متواتر در ماه هاى اپريل،
جون ،آگست و سپتمبر  ١٩٢٩از قواى حبيب اهلل کلکانى شکست خورد.
نادرخان حتى بعد از خارج شدن غازى امان اهلل خان از صحنه در پى شکست هاى پاى در
پى به فکر پناهندگى سياساى در هناد باود .او قبال از آنکاه کماک هااى بيشاتر انگليساى
برسد و بحيث آخرين تالش اجازۀ جمع آورى لشکر قبايل وزير و مسعود طارف بريتاانوى
خط تحميل شدۀ ديورند را بگيرد ،شکستش را قبول کرده و از انگليس ها خواساته باود
تا با حبيب اهلل کلکانى راجع به شرايط بازگشتش به هند بريتانوى ماذاکره کنناد 704 .او
اين شرايط را با فرستادن حاجى محماد اکبار خاان باه پاراچناار بصاورت شافاهى (ولاى باا
خواندن از روى يادداشات هاايش ) باا مکونااچى در مياان گذاشاته باود .ايجنات سياساى
انگليس از پاراچنار در تلگرام هاى بعدى اش نوشات کاه مان باه ايان نتيجاه رسايده ام کاه
هدف فعلى نادر خان خروج آبرومندانه از افغانساتان اسات .چاون او خاودش نميتواناد باا
حبيب اهلل مذاکره کند ،از حکومت بريتانيا ميخواهد اين مذاکرات را بارايش انجاام داده
 ،)Olesen, Asta (1995 . 702ص ..١٧٣
 ،Stewart, Rhea Talley (2000) . 703ص .٥٠١
 . 704اسناد آرشيف انگلستان ،تلگرام هاى شماره  ٣٢٠ ، ٣١٥و .L/P&S/10/1301 . ٥١
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و شرايطى را که مطاابق باه آن ناادر خاان از افغانساتان براياد ،از طارف حبياب اهلل تضامين
کند .شرايطى را که نادرخان براى برآمدن از افغانستان پيشنهاد کرده بود ،قرار ذيل بود:
 .1عفو عمومى به تمام حاميان خودش و رژيم گذشته.
 .2مصئونيت خروج خود و متعلقين طبقۀ حاکم او.
 .3تخليۀ خانواده ها و دارائى منقول او و پيروانش به هند.
 .4پرداخت مصارف شان توسط حبيب اهلل از عوايد دارائى هاى شان در افغانستان  .در
عين حال حکومت [هند بريتانوى ] مصارف شان را خواهد پرداخت.
برويت اسناد آرشايف انگلساتان  ،بعاد از شکسات شااه محماود خاان در اطاراف گردياز و
شکست  ١۸سپتمبر محمد هاشم خان در واليت مشرقى ساتارۀ بخات نادرخاان رو باه زوال
گذاشت  ،اماچون انگليس ها آرزو نداشتند که نادر خان ميدان را ترک کند ،به تقاضااى
او براى استفاده از لشکر هاى وزيرى و مسعود آنطرف خاط ديورناد موافقاه کردناد .تاا آن
وقت انگليس ها از شرکت اين قبايل و انتشار جنگ در تمام منطقۀ قبايلى ترس داشتند.
به پوليتيکل ايجنت (نمايندۀ سياساى ) قبايال هادايت داده شاد تاا ماانع ورود افاراد و ياا
لشکر قبايل به افغانستان نگردد .خبراجازه ى غيار مساتقيم حکومات هناد باه سارعت تاام
بين قبايل پخش شد ولشاکر قاومى وزيار ومساعود باه کماک نادرخاان داخال افغانساتان
گرديدند705 .

لشکر وزيرى شامل  ۸٠٠نفر از سيف على ها ،پيپ على ها ،شوال و برمال و  ٢٠٠نفار َدوَړ ،
و حدود هزار نفر وزيرى هاى مده خيل بود که براى پيوستن به نادرخان که در آريوب بود،
از راه خوست روانه شد .اين لشکر اگرچه در نزديکى متون با مخالفت هاى اهالى خوسات
مواجااه شااد ،امااا بااا وجااود آن توانساات خااود را بااه علااى خياال مرکااز قوماناادانى نادرخااان
برساند .بتاريخ دوم اکتوبر هم يک لشکر دوم وزيارى شاامل  ۴٠٠نفار تاورى خيال و مامات
خيل بقصد آريوب به متون ،مرکز خوست ،رسيده و روز بعد عازم درۀ لوگر گرديد.
قبل از آن بتاريخ  ٢٦سپتمبر هم يک قوۀ  ٦۸٠٠نفارى غلجاى هااى احمادزى ،جااجىَ ،دوَړ،
چمکنى ،منگل و ځدران که در آن  ٢٠٠٠نفر وزيرى هم شامل بودند ،در دوبنادى جماع شاده
و تحت قوماندۀ شاه ولى خان بطرف لوگر پيشروى کارد و قاواى نادرخاان را موقاع داد کاه
برکابل حمله و به  12اکتوبر  1929کابل را فتح کند.

 . 705پاوالدا ،لياون ،اصاالحات و انقالباات  ،1929متارجم ،بااقى يوسافزى ،چااپ پشااور ،ساال
 ،1989ص .199
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کمشنر پشاور به استناد راپور پوليتيکل ايجنت وزيرستان شمالى در مکتوب محرمانۀ
خود ،در رابطه با رفتن لشکر قبايل به افغانستان نوشت کاه تبليغاات جنارال نادرخاان در
ايجنسى ما بسيار شديد است .او به نام يک تعداد زيادى از ملاک هاا مکاتياب شخصاى
ارسال نماوده و درآن از مهرباانى هااى گذشاته باه آنهاا ياادآورى نماوده و آنهاا را تشاويق و
ترغيب نموده است تاا دريان جناگ باراى اساالم [؟] نقاش خاود را باازى کنناد .او در عاين
زمااان وعاادۀ پاااداش هاااى گاازاف ،مقااررى هاااى پرمنفعاات و مااددمعاش زياااد را نمااوده
اساات706.

امااا چياازى کااه تاحااال محققااين ننوشااته انااد ،و يااا ماان نخوانااده ام آن راپااور

پوليتيکل ايجنات وزيرساتان اسات کاه باراى توجياه حقانيات نادرخاان در انظاار ماردم از
انتشار کاپى هاى يک نامۀ تقلبى غازى امان اهلل خان در کابل اطالع ميدهد .دريان ناماه
از طرف غازى امان اهلل خان نوشته شده بود که آرزوى برگشت را نداشته و نادر خاان باياد
حکومت کند .اگر بعد از آن ملت افغان خواهان برگشت او (اماان اهلل خاان) باشاد ،وى در
نوروز سال آينده برخواهد گشت ،بشرطى که نمايندگان تمام اقوام نزد او به عذر خاواهى
بزرگ

يا «ننواتى» بيايند707 .

 . 706اسناد آرشيف انگلستان ،مکتوب شماره  ٢٧۸۸کمشنر عمومى ايالت سرحدى شمال غربى
.L/P&S/10/1301 .
 . 707اسناد آرشيف انگلساتان ،مکتاوب شاماره  ، ۴۴٠ماؤرا  ٢٧ناومبر  ١٩٢٩پوليتيکال ايجنات
وزيرستان .L/P&S/10/1301 .
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اين سند رسمى قواى زمينى امپراتورى بريتانيا و کشور هاى مشاترک المناافع ميگوياد
که بعد از اغتشاش ،انگلايس هاا جنارال نادرخاان را بحياث شااه جدياد نصاب نمودناد .در
سند آمده است که :
“Amanullah Proclaimed himself Shah in
1927, but his westernization programme
provoked the Muslim imams and he was
forced to flee in 1929. After a chaotic
interlude, the British installed Gen. Nadir
Khan as the new king, but he too alienated
”the clergy and he was assassinated in 1933.

«امان اهلل در سال  ١٩٢٧خودش را شاه اعالن کرد ،708اما برنامه
هاى پذيرفتن تمدن غرباى اش اماماان مسالمان را برانگيخات و
مجبور ساخت در سال  ١٩٢٩فارار کناد .بعاد از ياک دورۀ هارج و
مرج  ،انگليس ها جنرال نادر خان را به حيث پادشاه جديد نصب

 . 708غازى امان اهلل خان در ماه فبرورى سال  ١٩١٩به قدرت رسيد ،اما تا سال  ١٩٢٦اميار نامياده
ميشد و در پاى فرامين امير امان اهلل امضأ ميکرد .تا جائيکاه مناسابات ناادر خاان باا روحاانيون
مطرح ميشود ،کشاته شادن او باا روحاانيون هايت ربطاى نداشات ،بلکاه او از ابتادا رواباط بسايار
نزديکى با روحانيون داشت و نقاب شريعت بر را کشيده بود .او در سال اول سلطنتش براى خانقا
هاى روحانيون و مال ها و مشايخ مورد نظر معاش مستمرى مقرر کرد ،در عيد ها باراى هريکاى از
آنها خلعت و دساتار اعطاا کارد ،باه ماال هائيکاه در دورۀ اغتشااش ضاد اماان اهلل خاان و حبياب اهلل
کلکااانى فعالياات کاارده بودنااد مکافااات نقاادى داد کااه تفصاايل وقااايع آن در شااماره هاااى سااال اول
روزنامۀ اصالح درج است .متعاقاب آن «جمعيات العلماا» مرکاب از ماال هاا و فقهااى طرفادار رژيام
نادرى تأسايس گردياد کاه در تماام مجاالس و مراسام دولتاى بحياث ياک مؤسساۀ رسامى در ردياف
مجالس شورا و اعيان شرکت ميکرد .در هيئت وزراى افغانستان  ،مشاهور تارين روحاانى آنزماان
حضاارت نورالمشااايخ (فضاال عماار خااان مجااددى) بحيااث وزياار عدليااه ،فضاال احماادخان مجااددى
(دامااد حضارت نورالمشاايخ از هارات) بحياث معاين وزارت عدلياه شاامل بودناد .حضارت محمااد
صاادق المجاددى بحيااث وزيار مختاار افغانسااتان در مصار ،قاضاى ميرعطااا محماد خاان (هراتااى)
بحيث رئيس عالى مجلس سنا ،مفتى صالح الدين خان سلجوقى بحيث قونسال افغاانى در هناد و
بعد ه ا وزير و سفير ،و چند نفر روحانى ديگر از سادات کنر به حکومت هااى محلاى و قونسالگرى
هاى افغانى در هندوستان و مولاوى عبادالرحيم خاان انادرى بحياث والاى قطغان و بدخشاان تعاين
شدند (براى تفصيل بيشتر مراجعه شود به جلد دوم افغانستان در مسير تاريخ).
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کردنااد ،امااا او نيااز از روحااانيون دورى اختيااار کاارد و در سااال
 ١٩٣٣به قتل رسيد».

رژيم محمد نادر شاه
اساااناد آرشااايف انگلساااتان نشاااان ميدهاااد کاااه بتااااريخ  ١۴اکتاااوبر  ١٩٢٩وزارت خارجاااۀ
افغانستان [؟] باه وزارت خارجاۀ انگلساتان از طرياق مخاابرۀ پشااور اطاالع داد کاه « باه
لطف خداوناد (ج) اردوى دليار افغاان [؟]تحات قومانادۀ جنارال شااه ولاى خاان و بارادرش
جنرال شاه محمود خان بتاريخ  ١٠اکتوبر کابل را از بچاۀ ساقاو فاتح کارد .ارگ بتااريخ ١٣
اکتااوبر هاادف گلولااه بااارى قاارار گرفتااه ،بچااۀ سااقاو بااا خااانواده اش مخفيانااه فاارار نمااود.
تعاادادى از قااواى بچااۀ سااقاو نيااز فاارار و تعاادادى خااود را بااه اردوى دلياار افغااان تسااليم
نمودناد...پادشاه آيندۀ افغانستان توسط لويه جرگه يا مجلس کبير ملى که توسط نمايندگان ملات
دائر ميشود ،انتخاب خواهد شد .مارشال پ؟ نادرخان فردا وارد

پايتخت خواهد شد709».

سااند بعاادى آرشاايف انگلسااتان بااه تعقيااب تلگاارام قبلااى وزارت خارجااۀ افغانسااتان [؟]
حاکيسات کاه « مارشال محمد نادر خان ديروز بتااريخ پاانزدهم ( )١٥اکتاوبر وارد پايتخات
افغانستان شده و به پاس قربانى هاى بزرگ و خدمات درخشانش باتفاق آرا توسط اعضاى حاضار
نمايندگان ملت افغان بحيث پادشاه اعالم و قبول شد710».

سيد قاسام رشاتيا در خااطرات سياساى اش مينويساد کاه ساپه سااالر [نادرخاان] قبال از
داخل شدن به کابل  ،در چهل ستون توقاف نماوده و اشاخاص روشاناس کابال باه مالقاات
شان شتافتند که پدر و کاکاى من [سيد حبيب خان و مير محمد هاشام خاان] هام درمياان
آنها بودند .بطوريکه از زبان پدرم و عدۀ ديگرى از اشخاص حاضار مجلاس شانيدم ،ساپه
ساالر از اهل مجلس در بارۀ موقاف خاود راجاع باه زعامات آينادۀ کشاور استفساار نماود و
اکثر حاضرين ايشان را مناسبترين شخص براى احاراز مقاام سالطنت وانماود کردناد .اماا
چند تن محدود که در جملۀ آنها محمدولى خان وکيل ،شيراحمد خان رئايس شاورا و ميار
هاشم خان وزير ماليه شامل بودند ،چنين نظرياه دادناد کاه مناسابتر آنسات کاه فعاالً ساپه
 . 709اسناد آرشيف انگلستان ،تلگرام شماره  ٥٧٠مؤرا  ١٦اکتوبر ايالت سرحدى شمال غربى از
پشاور .L/P&S/10/1301
 . 710اسناد آرشيف انگلستان ،تلگرام ماره  ٥٧١مؤرا  ١٦اکتاوبر ايالات سارحدى شامال غرباى از
پشاور .L/P&S/10/1301
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ساااالر بحيااث وکياال ساالطنت شااناخته شااده و فيصاالۀ موضااوع پادشاااهى را بااه لويااه جرگااه
واگذار نمايند711 .

قابل يادآوريست که از جملۀ اين سه نفر نتنها هيچکادام شاان در کابيناۀ ناادر خاان شاامل
نشاادند ،بلکااه بااه استسااثناى سااردار شاايراحمد خااان کااه محماادزائى ،عمااو زاده و شااوهر
خواهر نادرخان بود ،هردو نفر ديگر کشته شدند(ميرهاشم خان بصورت مرموز يک شاب
بعااد از تخاات نشااينى نادرشاااه و محمااد ولااى خااان بعااد از آنکااه ماادتى را در زناادان سااپرى
نمود).
محمد نادر خان به تاريخ  ٢٣ميازان ( ١٣٠۸مطاابق باا  ١٥اکتاوبر  )١٩٢٩داخال شاهر کابال
شده وارد تاالر سالمخانۀ عام ارگ که مملو از سران لشکر سمت جناوبى و وزيارى ،رياش
سفيدان کابل و اطراف آن ،و ارکان رژيام اماانى کاه در آنجاا دعاوت شاده باود ،گردياد ،و
تنى چند از اشخاص تعين شده پيشنهاد نمودند تا او سالطنت را قباول کناد .نادرخاان هام
بدون آنکه به وعده هائى داده شده به مردم افغانساتان و آزاديخواهاان و مطبوعاات هناد
وفا کند ،ازين نعمت بزرگ دعاى شکران نمود .تفصيل اين وقايع را ميتوان در کتبى کاه
بعد از ختم سلطنت خاندانى نادر خان توساط ماؤلفين افغاان بنشار رسايده اسات ،خواناد.
اياان کتااب شااامل داسااتانهاى چااور و چپاااول و غااارت ساااختمانهاى دولتااى از جملااه ارگ
کابل ،قصر دلکشاه ،وزارت خارجه و خانه هاى ارکان رژيام حبياب اهلل توساط لشاکريان
قومى هم ميباشند .اما آنچه قابل يادآوريست ،راپور هاى استخبارات انگليس است که
ميگويد اين چپاول که حتى شامل شکستاندن فرنيچار نياز باود ،باه امار ساردار شااه ولاى
خان بخاطرى صورت گرفت که اگر بتواند با استفاده ازين تاکتيک از چور و چپاول خانه
هاى

شهروندان کابل جلوگيرى کند712.

اولااين کابينااۀ رژياام نااادرى توسااط محمااد هاشاام خااان باارادر شاااه ،يکماااه بعااد از جلااوس
نادرشاه يعنى بتاريخ  ١٥نومبر  ١٩٢٩تشکيل شد ،زيرا در وقت ورود نادر خان باه کابال،
محمد هاشم خان بعد از شکسات فااحش در مشارقى باه کويتاه رفتاه باود و مادتى را دربار
گرفت تا از طريق قندهار به کابل برسد .اما لست افرادى که به پست هاى مهم تعاين شاده

 . 711رشتيا ،سيد قاسم ( . )1997ص .٩
 . 712اسناد آرشيف انگلستان ،تلگرام شماره  ١١٢مؤرا  ١٧اکتوبر  ١٩٢٩معاون دفتر استخبارات
پشاور .L/P&S/10/1301
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بودند ،بتاريخ  ٢۸اکتوبر به اطالع انگليس ها رسانده شد .درين لسات افاراد آتاى شاامل
بودند:
–

سردار شاه ولى خان ( برادر شاه) وکيل مقام سلطنت و بعد ها سافير افغانساتان
در لندن و پاريس

–

سردار محمد هاشم خان (برادر شاه) صادراعظم کاه باراى هفاده ( )١٧ساال دريان
سمت باقيماند

–

سردار شاه محمود خان (برادر شاه) وزير حربيه

–

سردار فيض محمد خان زکريا (يکى از عموزادگان شاه) وزير خارجه

–

محمد گل خان مومند وزير داخله

–

اهلل نواز خان وزير دربار

–

حضرت فضل عمر مجددى وزير عدليه

–

حاجى محمد اکبر خان وزير تجارت

–

ميرزا محمد ايوب خان وزير ماليه

–

محمد عزيز خان (برادر شاه) سفير افغانستان در مسکو

انگلس ها معيار عمدۀ انتخاب وزرا توسط نادرخان را ضديت با امان اهلل خان و محاروم
ساختن خانواده هاى پر نفوذ سابقه مثل خانواده هاى عبدالقدوس خاان اعتمااد الدولاه و
لوى ناب ميدانستند .بنظر آنها ،انتخاب قابل توجه خارج از خانوادۀ سلطان محمد خان
[طالئى] يکى انتخاب اهلل نواز خان مهااجر هنادى باه وزارت پرنفاوذ و داراى امتياازات
خاص دربار و ديگرى انتخاب حضرت شير آغاا [نورالمشاايخ] باه وزارت عدلياه باود کاه
نمايندۀ مخالفين اصالحات

امور قضائى بشمار ميرفت713.

غبار درين رابطه مينويسد که « اين کابينه اسماً کابينه بود و در معنا وزرا از ساکرترهاى
شخصى صدراعظم فرقى نداشتند .هيت ياک از وزرا بادون امار صادراعظم حاق تانفس در
مجلس وزرا و قادرت حتاى اساتعفا از وزارت را نداشات .تماام قضااياى عمادۀ کشاور در
«کابينۀ اصلى ارگ» يعنى برادران شاه محرمانه حل و فصل شده و صدراعظم بادون چاون
و چرا تصويب و امضاى مجلس وزرا را در فيصله هاى مذکور ميگرفت ،و باار مساؤليت
تاريخى را در گردن وزراى جيره خوار ميانداخت».
 . 713اسناد آرشيف انگلستان ،تلگرام شماره  ٣٣١۴مؤرا  ١٢نومبر باه وزيار دولات در اماور هناد
.L/P&S/10/1301
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غبار درين جا مثال فاجعۀ کشتن غالم نبى خان چرخى را ذکر ميکند و مينويسد «يکروز
بعد ،اين فاجعه را جريدۀ رسمى اصالح در شامارۀ  ۸٢تااريخى  ١٧عقارب باه اطاالع ماردم
افغانستان رساند و گفت که «اينمرد قاتل و عياش و فاسد و قاچاقبر و دزد باود» .يکاروز
بعد تر ،در شمارۀ  ۸٣مؤرا  ١۸عقرب اصالح باز نوشت که « :اعليحضرت بعاد از کشاتن
غااالم نبااى  ،مجلسااى در صاادارت از وزرا ،معااين هااا ،مجااالس شااورا و اعيااان و جمعياات
العلما تشکيل  ،و سبب کشتن غالم نبى را طرح فرمود .مجلس تصاديق و عريضاۀ تقاديم
کرد و نوشت که از اوراق ملحوظۀ مجلس خيانتهاى سابقه و الحقه اش به ثبوت پيوسته،
مجازاتيکااه اعليحضاارت باااو داده انااد موجبااات مزيااد تشااکرات عمااوم اهااالى را فااراهم
ساخته ،ما هم صميمانه ازين جامعاه خاواهى اعليحضارت تشاکر ميکنايم ».يعناى کابيناۀ
افغانستان تماام فجاايع را کاه مقاام سالطنت انجاام مياداد بعاد از اجاراى عمال  ،تصاويب
مينمود و مسؤليت تاريخى را بعهده ميگرفت714».

انتقام جوئى هاى محمد نادر شاه
ناادر خااان بعااد از ورود باه کاباال چااون از حماياات انگلايس هااا برخااوردار و از تحريکااات و
مداخالت خارجى آسوده خاطر بود ،تمام کوشش هايش را متوجه تأمين استقرار سالطه،
تمرکاز قاادرت اساتبدادى و امنياات داخلاى کشااور سااخت  ،و بااا پايش گاارفتن روش امياار
عبدالرحمن خان يک دورۀ جدياد اساتبداد را در کشاور جاارى سااخت و افغانساتان را باه
يک زندان بزرگ تبديل کرد.
محمد نادر شاه از همان روز هااى اول ديواناه وار از يکطارف باه سارکوب خاونين جواناان
مترقى و آزاده گان ضد استعمار مشغول گرديد ،و از طرف ديگر ستيز ومبارزه علياه ناام
و نشان غازى امان اهلل خان و دوستداران وى را در صدر دستور کار خويش قرار داد.
قربانيان استبداد
نادرشاه درهمان اوايل احراز قدرت درخزان  ،١٩٢٩جنرال پينن بيگ خاان ،ميارزا محماد
اکبرخان،امرالدين خان ،عبدالطيف خان کوهاتى ،محمدنعيم خان کوهاتى،عيسى خاان
قلعه سافيدى ،تاازه گال خاان لاوگرى ،سالطان محماد خاان مرادخاانى ،محماد حکايم خاان
چهاردهى وال ،احمد شاه خاان کندکمشار ،دوسات محماد خاان غناد مشارپغمانى و سايد
محمد خان کندک مشرقندهارى را بدون تحقيق و اثبات جرم وگناهى گلوله باران نمود.
 . 714غبار ،مير غالم محمد ( . )١٩٩٩ص .٥٦
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نادر خان با هيله و نيرنگ ،با وجود تضمين هاى کتبى و تعهد قرآناى حبياب اهلل کلکاانى
و يااارانش را باادام انااداخت و باادون محاکمااه در خناادق دروازۀ ارگ تيرباااران و اجساااد
شانرا براى سه روز در محلۀ پوساتين دوز هااى کابال (باين مکرورياان کهناه و سارک قلعاۀ
زمان خان امروزى) گويا براى عبرت ديگران بدار اويخت .کشته شدگان عبارت بودند از
حميداهلل (برادر حبيب اهلل کلکانى) ،سيد حسين چاريکارى (وزير حربيه) ،شير جان خان
(وزياار دربااار) ،محمدصااديق خااان (قوماناادان جبهااۀ پکتيااا) ،ملااک محساان خااان (والااى
کاباال) ،عباادالغنى کوهاادامنى (قلعااه بيگااى حبيااب اهلل کلکااانى) ،محمااد محفااوظ خااان
هندى (معاين وزارت حربياه) ،غاالم قادرخاان (سرمنشاى وزارت حربياه) ،غيااث ماارکى
(سپه ساالر) ،سيد محمد ياور ،محمد جان گوگا مندى و ساکندر و سامندر (خاواهر زاده
هاى حبيب اهلل کلکانى).
نادر خان با تجربۀ کارى بيش از سى ( )٣٠ساالى کاه از افغانساتان و خصوصايات جامعاۀ
افغاااانى و ماااردم آن داشااات ،وطااان دوساااتان ،غازياااان معرکاااۀ اساااتقالل ،روشااانفکران و
مشروطه خواهان را ميشناخت و اولين ضربۀ شديد و مادهش را هام بار آنهاا وارد کارد .او
ده هااا تاان از مبااارزين و آزادانديشااان را باادون اتهااام ،شااهود ،و محاکمااه بااا وحشااى تاارين
شيوه ها اعدام و يا به حبس هاى طويل المدت و تبعيد محکوم کرد.
در عهد سلطنت نادرشاه بسيارى ازچهره هاى با استعداد کشور در عرصه هااى ادارى،
فرهنگى و سياسى بدون داشتن حداقل گناه و اشتباهى ،به ايان دليال کاه محصاول عهاد
امانى و يا همکاران او هستند ،اعدام شدند و يا به زندان فرستاده شدند.

 .50تيرباران وحشيانۀ حبيب اهلل کلکانى و همراهانش در خندق دروازۀ ارگ
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 .51اجساد بدار آويخته شدۀ حبيب اهلل کلکانى و همراهانش
محمااد وليخااان دروازى ،نائااب ساااالر غااالم نبااى خااان چرخااى ،جناارال غااالم جيالنااى خااان
چرخى،فرقه مشرشير محمد خان  ،مرزا محمد مهاد ى خاان منشاى اعليحضارت اماان اهلل
خان،خواجه هدايت اهلل خان رئيس تنظيميۀ هزاره جات ،عابدالارحمن لودين ،تااج محماد
خان بلوچ ،فيض محمد خان باروت ساز ،فقير جان رئيس جنگالت ،عاباادالخالق ماتعلم
مکتااب نجات،محمودخااان (بنااام معاااون عباادالخالق) ،شاايردل ،محمااد اسااحق هاازاره و
خداداد پدر،موال دادکاکا وقربان على ماماى عبدالخالق ،غالم ربانى چرخى پسار غاالم
جيالنااى خااان ،غااالم مصااطفى چرخااى پساار غااالم جيالنااى خان،عااابدالطيف چرخااى پساار
عباااادالعزيز خااااان،على اکبرخااااان غندمشاااار،عزيزخان تااااوخى ،عااااابداهلل خااااان کااااابلى،
محمدايوب خان معاون مکتب نجات،محمد زمانخان ،اعاظم خواجه ،ميرمسجدى خاان
 ،ميرمحمدعزيزخان،اميرمحمااااادخان وهشااااات نفرديگااااارازمتعلمين مکتاااااب نجاااااات،
محمدعظيم منشى زاده باقسمتى ازفاميل وصدها تن ديگر بدون محاکمه اعدام شدند.
اسماى عدۀ از زندانيان سياساى آزاديخاواه ضاد اساتعمار وتحاول طلباان ضاد اساتبداد
خانوادۀ حکمران (هاشم خان و شاه محمودخان) قرارآتيست :
محمدانوربسمل شاعر ،محمدابراهيم صفا شاعربرادراو ،محمد اسماعيل خان ،محمد
طاهرخااان ،محماادنعيم خااان ،محمااد اساالم خااان و محمدهاشاام خااان ازهمااان خااانواده،
عبدالصبورغفورى نويسنده ،محمد يوسف حقيقى  ،عبدالغنى معلم  ،ميرغالم محماد
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غبااارمورا  ،ميرعبدالرشاايد بااايغم ومياارغالم حامااد بهاااار باارادران غبااار ،سااارورجويا
نويسنده ،غالم حسين جوياا ،ساعدالدين بهاا نويسانده ،عبادالعزيزخان وکيال قنادهار،
عبداالول قريشى وکيل تالقان ،عبادالهادى داوى نويسانده ،عبدالشاکورداوى ماتعلم،
حبيااااب اهلل خااااان ساااارمامور ،محمااااد امااااين خااااان ساااافير ،محمدسااااعيد خااااان مااااتعلم،
ميرسيدقاسااام خاااان نويسااانده ،محماااد عمرپيلاااوت ،فااايض محماااد ناصااارى نويسااانده،
محمدهاشم خان کارمند وزارت خارجه ،عبادالرحمن خاان کارمناد وزارت خارجاه ،غاالم
رضاااااخان ترجمااااان ،احماااادجان رحمااااانى ،الال ساااايدمير ،محمااااد اميرخااااان ترجمااااان،
عباادالغفارخان ساارحد دار ،عباادالغفور خااان ،جانبازجااان چرخااى معاااون وزارت حربيااه،
شيراحمدخان چرخى فرقه مشر ،سيد احمد فرقه مشر ،غالم نبى فرقه مشر ،فاتح محماد
فرقاااه مشربهساااودى ،غاااالم دساااتگيرخان قلعاااۀ بيگاااى ،عباااداهلل منصاااورى ،عبااادالنبى
منصورى متعلم  ،محمدجعفر ايوبى متعلم  ،سيداکرم خان ،عبدالحکيم رستاقى ،غالم
محى الدين انيس نويسنده ،محمدخالد انيس ،محمدولى خان پنجشيرى ،محمدعثمان
ترجماااان ،محمااادعمرمعلم ،محمدحيااادر نيساااان شااااعر ،پايناااده محماااد خاااان ،محماااد
اکبرپرواناااى ،حااابش خاااان  ،محماااد صاااالح پرونتاااا نويسااانده ،محماااد اباااراهيم ماااتعلم ،
محمداکرم لودين متعلم  ،محمدايوب خان غوربندى ،محمدکبيرخان غوربندى ،محمد
زبيرخان شاه آقاسى ،حبيب اهلل خاان شااه آقاساى  ،احمدشااه خاان رئايس  ،گال احمادخان
حاااکم  ،عبداالحااد فاادايى  ،غااالم فاااروق تلگرافااى  ،حبيااب اهلل تلگرافااى ،غااالم صااديق
صبرى تلگرافى ،رحيم وردکى تلگرافاى  ،عبداالحاد خاان رساام  ،محماد ناصرغرغشات
نويسنده  ،محمدابراهيم خليل شاعر  ،فايض محمادخان کارمناد وزارت خارجاه ،حااجى
عبدالخالق خان ،عبدالحميد خان ،عبدالحبيب خاان و محمادنبى خاان بارادران حااجى ،
محمد امان خان فراشباشى ،غالم صفدر اعتمادى ،محمدشريف ضيايى  ،محمدعثمان
مغااازه دار ،غااالم غااوث خااان صاااحب منصااب ،حکاايم اساالم خااان مهاااجر ،محمااود خااان
ساانجرى مهاااجر ،محمدبشرمنشااى زاده  ،محماادکريم منشااى زاده  ،محماادکبير منشااى
زاده ،غالم حيدرخان نقشبندى تاجر ،محمدياسين خاان تااجر ،عبادالرحيم خاان کاورير،
دادمحمدخان کورير ،پاينده محمدخان کارمند وزارت خارجه  ،غالم محمد خان متعلم،
حيدرعلى خان متعلم  ،قربانعلى خان  ،عبدالودودخان انجنير ،ميارزا عبادالقيوم خاان،
عباادالکريم خااان  ،عباادالوهاب خااان کوهسااتانى  ،عباادالرحيم خااان معاااون صاادارت ،
اسااتادخليل اهلل خليلااى شاااعر ،عباادالحليم خااان کوهسااتانى ،اعظاام خواجااه خااان رئاايس
شرکت برق  ،محمد نعيم خان بابى  ،شاهرا ميرزا  ،عبدالصبور پغمانى ،عبدالحى خان
پنجشيرى ،سيد غالم حيدرپاچا  ،عبدالرازق خان  ،محمدکريم خان حااکم اعلاى فاراه ،
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محمدحسااين خااان معاااون ليسااۀ اسااتقالل  ،عباادالعظيم مهاااجر ،محماادعظيم ماازارى،
صاافرعلى امنااى نويساانده  ،عبدالقااديرخان کوهاادامنى  ،محمااد عزيزخااان کوهاادامنى ،
صاااحب زاده عطااا الحااق خااان  ،ملااک قاايس خوگيااانى و خااانواده اش ،صااوفى هااوتلى،
محمااد يااونس مهناادس  ،غااالم حياادرخان صاااحب منصااب  ،و محمدحسااين خااان صاااحب
منصب .
رژيام خانادانى نادرشاااه انتقاامش را تنهااا باه خااود مخاالفينش محاادود نميسااخت ،بلکااه
بشمول اطفال و زنان تمام خاندان شان حتى دوستان و رفقايشان را نيز سارکوب و رواناۀ
زندان ميساخت ،بطور مثال ميتوان از خانواده هااى غاالم نباى خاان چرخاى ،محماد ولاى
خااان دروازى ،غااازى ميرزمااان خااان کناارى ،ناااظر محمااد صاافر خااان ،شااجاع الدولااه خااان
غوربندى ،ملک قيس خوگيانى و امثالهم نامبرد که اطفال اين خاانواده هاا را هام از حاق
تعليم و مکتب رفتن محروم ساختند.
يکى از اقدامات عاجل و فريبندۀ که نادر شاه انجام داد ،تشکيل « جمعيت العلما» بود
که کاارى جاز توجياه اعماال و اقادامات ضاد انساانى دساتگاه حااکم نداشات .ماثالً  ،ايان
«جمعيت العلماى» نو تشکيل طى اولين اعالميۀ خويش بتاريخ  ٢٩مااه اساد ساال ١٣٠٩
خورشيدى ،مطالب آتى را در پنج ماده نشر نمود:
 )١هر که با پادشاه بيعت نکند و بميرد  ،مرگ او مرگ جاهليت است .
 )٢خداوند بعد از بيعت  ،اطاعت و معصيت امر پادشاه را بر اطاعت و معصيت امر خود
مساوى فرموده .
 )٣خداونااد ميفرمايااد  .. :جميااع اواماار شاارعيه پادشاااه را خاواه محبااوب باشااد يااا مکااروه
اطاعت کنيد !!.....
 ) ۴پيغمبر وجود پادشاه را ظل اهلل حس کرده اهانت او را اهانت خدا تعريف کرده.
 )٥زجرباغى و طاغى پادشاهى را مساوى بکفار به قتل بالسيف امر ميدهد که ايشان را
بقتل برسانيد ...
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حکومت افغانستان براى ادارات استخباراتى بودجاۀ هنگفات و گزافاى ماى پرداخات .باه
سال  1932م نادرشاه براى انجام پيگرد هاى سياسى پنج مليون افغانى پرداخته بود715 .

اعمار زندان ها يکى ازکارهاى عاجل ديگر نادرشاه بود .برعالوۀ زندان هاى قبلى مانند
زندان « سراى موتى» ،زندان « باالحصار» ،زندان « شيرپور»  ،زندان هاى « کوتاوالى» و
غيره اعمار زندان هاى ديگرى در داخل ارگ شاهى و منطقاۀ دهمزناگ کابال روى دسات
گرفته شده ،و بزودى از انسانهاى با غرور وضد استعمار پر گرديدند.
آزار و اذيتى که مردماان بيشامار و خاانواده هااى مغضاوبين در آن ساالها ديدناد ،بسايار
اساات .بااراى معلومااات بيشااتربه کتاااب هاااى "سرنشااينان کشااتى ماارگ يااا زناادانيان قلعااۀ
ارگ".تاااأليف عبدالصااابورغفورى " ،ازخااااطراتم و برگاااى چناااد از نهفتاااه هااااى تااااريخ در
افغانساتان (جلاد اول و دوم)" تااأليف محتارم خالااد صاديق چرخااى" ،نخساتين کتاااب در
بارۀ جنبش مشروطيت خواهى در افغانستان" تأليف سيد سعدالدين هاشامى و " ظهاور
مشروطيت و قربانيان استبداد درافغانستان" تأليف سيد مسعود پوهنيار مراجعه شود.
مسخ حقايق تاريخى وقهرمان ساختن نادر خان
نااادر شاااه آنطااورى نبااود کااه در بااارۀ رژيمااش در کتااب مکاتااب ،تاااريخ و جرايااد برايمااان
نوشتند .به گفتۀ يکى از هموطنان  ،او بعد از رسايدن باه قادرت درهاردرب و دياوارى کاه
نام امان اهلل خان يافت ميشد به ميلۀ تفنگ تراشيد و در هر کتابچه و کتابى کاه ناام اماان
اهلل خان ديده شد ،آن کتابچه و کتاب را به آتش کشيد.
نادر شاه اسم مکتب امانيه را به استقالل و مکتب اماانى را باه نجاات تباديل کارد .اسام
قصار داراالمااان راهاام بااه دارالفنااون مباادل کاارد کااه خوشاابختانه مااورد پااذيرش مااردم قاارار
نگرفاات .در سلساالۀ ازبااين بااردن نااام و نشااان غااازى امااان اهلل خااان و آنااانى کااه بااا انگلاايس
دشمنى داشتند ،کتيبۀ منار استقالل را که به نام امان اهلل شااه بودباه بهاناۀ تارميم تباديل
نمودند ،و تمام افتخارات مربوط به استرداد استقالل کشور را به يک شخص و برادران
او منحصر کردند ،و فرمان دادند که برروى منار استقالل درکابال بنويساند «:باه يادگاار
ورود کاميابى يگانه مجاهد وطن پرست ملت خواه جناب محمد نادر خان سپه سااالر کاه

 . 715تيخااانف ،يااورى  -ترجمااۀ عزيااز آرانفاار ( . )٢٠١٠نباارد افغااانى اسااتالين (سياساات قاادرت هاااى
بزرگ در افغانستان و قبايل پشتون) ،ص .174
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عمااوم ملاات افغانسااتان حقااوق آزادى خااود را بااه قااوه شمشااير اينماارد دليااراز انگلاايس در
سال 1298حاصل نمود».
حتى طاق ظفر پغمان و آبدۀ سرباز گمنام که يادگار شهداى با نام و بى نام جنگ استقالل
باود بااه فراموشااى سااپرده شاد و مقباارۀ نادرخااان در تپاۀ مرنجاان جانشااين آن گشاات و بااراى
مدت نيم قرن سفرا و مهمانان دولتى را باراى گذاشاتن اکليال هااى گال باه آنجاا رهنماائى
ميکردند.
طااورى کااه در فصاال دوم ديااده شااد ،آزادى
کاماااال افغانسااااتان از برکاااات شااااجاعت،
ساااربازى ،و فاااداکارى فرزنااادان افغاااان در
تمااام جبهااات و رهباارى مدبرانااۀ شاااه امااان
اهلل خان غازى بدست آمد .تيخانف ،ماؤرا
و محقااق روسااى ،در رابطااه بااا نقااش سااپه
ساااالر محمااد نااادر خااان در جبهااۀ جنااوبى
جنگ استقالل مينويسدکه «وزيرى هاا باه
پااااا خاساااااته و مسااااعود هاااااابخش بااااازرگ
وزيرستان را در آستانۀ لشکر کشى ارتاش
افغانساااااااتان از ساااااااپاهيان بريتانياااااااايى
پاکسااازى نمااوده بودنااد .دسااته هاااى شاابه
نظاميان قبيله يى که از سوى انگليسى هاا
از ماااردان قبايااال باااومى ايجااااد گردياااده

 .52شاه وليخان هنگام تغير کتيبۀ

باااود ،باااا ساااالح در دسااات باااه افغاااان هاااا

منار استقالل
پيوساااتند .فرمانااادهى انگليساااى باااراى
آنکه پادگان (گارنيزون) هاى مستقر در دژ ها (قلعه هاى جنگى) و پاسگاه هاى جداگانه
را از آتشبارى نجاات دهاد ،دساتور عقاب نشاينى داد کاه باه زودى باه گرياز سراسايمه وار
مبدل گرديد .نه تنها پاسگاه هاى کوچاک ،بلکاه دژ هااى بازرگ انگليساى مانناد واناه از
سوى قبايل شورشى اشغال گرديد .براى سپاهيان افغانى باه فرمانادهى جنارال ناادر خاان
تنها اين کارمانده بود که مؤفقيت بدست آمده (از سوى قبايل) را توسعه بخشند.»716

 . 716تيخانف ،يورى  -ترجمۀ عزيز آرانفر ( ،)٢٠١٠ص.۴١
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امااا در اسااتبداد مساالط کااه تااذکر نااام غااازى امااان اهلل خااان بمنزلااۀ جاارم و جناياات بااود،
مطبوعااات ساارکارى ،مقاااالت تاااريخى و تاااريخ هاااى فرمايشااى ،نادرشاااه و باارادران را
محصل استقالل و نجات دهندۀ کشور معرفى کردناد ،و باه قيمات کام ارزش نشاان دادن
جبهۀ قندهار و چمن ،مبالغه درشکست جبهۀ خيبر و فراموشى مطلق جبهۀ چترال و کنر،
جبهۀ جنوبى بحيث يگانه جبهاۀ مؤفاق کاه گوياپيشاروى نماود و باه انگلايس هاا شکسات
فاحش داد ،يک جبهۀ بسيار مهم معرفى شد و نادرخان هم بدون کدام جنگ واقعى و يا
کدام فتح حقيقى ،فقط باسپرى نمودن پنج روز ( ٢۸مى تا  ١جون  ) ١٩١٩در جبهۀ جناگ
لقب فاتح و غازى را بخود و برادرانش تخصيص داد.
بااه گفتااۀ آقاااى پااامير پيکااار جنااون جعلکااارى و خصااومت ورزى نااادر و باارادران او بااا
اعليحضرت امان اهلل خان تا آنجا سرايت کرد که سامان و وسايل جنگاى و اقتصاادى ياى
کااه امااان اهلل خااان ازکشااورهاى اروپااايى واز پااول بياات المااال خرياادارى نمااوده و ازطاارف
مقامااات هنااد برتااانوى در بناادرگاه کراچااى متوقااف شااده بااود ،عمااداً توسااط سردارهاشاام
صدراعظم برادر نادرخان محو و نابود ساخته شد تاا هرگاز ناام و نشاانى از اماان اهلل خاان
روى آنها باقى نمانده باشد717.

جشن کتاب سوزى و تاريخ هاى فرمايشى
يااک مثااال از تااالش هاااى از بااين بااردن نااام و نشااان غااازى امااان اهلل خااان ازکاتاااب درسااى
سوختاندن کتب وزارت معارف و نوشاتن کتااب هااى فرمايشاى توساط ساااردا ر محماد
نعاياام خاا ن وزيارمعااا رف وقاات باود ( 1946 - 1938م) .غاالم حضاارت کوشاان باه نقاال از
مرحوم کهزاد مؤرا شهير کشور مينويسد که « ...تمام کتابهاى تاريخ که در طى چهل و يا
پنجاااه سااال اخياار نوشااته شااده ،همااه روزى بايااد از نااو نوشااته آيااد» .او عااالوه ميکنااد کااه
«کتابهاى تاريخ مخصوصاً مضمون تاريخ مکاتب زير نظر او [نعيم خان] بود که در صدر
مجلس مى نشست و کتاب توسط يک نفر خوانده ميشاد و بيچااره کتااب پنجااه فيصاد
تغير ماهيات ميدادکاه فاى المجلاس طاورى ميشاد کاه گار تاو بيناى نشناسايش بااز! ولاى
دردناکترين حادثه آنسات کاه باه بهاناۀ حاذف ناام شااه اماان اهلل از کتابهااى درساى ،جشان
کتاب سوزان منعقد شد و خدا داند چه تعداد کتابهاى ازبين رفات  .ايان حادثاۀ خوفنااک
در حويلى عمارت قديم وزارت معارف که گلستان سراى نام داشات و تااالر زرنگاار در آن
واقع بود ،صاورت گرفات ،بعاد هاا حتاى آن تااالر تااريخى زرنگاار را کاه اساناد اساترداد
 . 717پامير ،پيکار ( .)٢٠١٢ظهور و سقوط اعليحضرت امان اهلل خان  .چاپ دوم،ص .٢٥١
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استقالل در غزاى سوم افغانها با انگليس در آن امضا شده بود از بين بردند و تنها ناام آن
را بر يک پارک نهادند .کاش مرحوم غالم محى الدين کتابدار سابقه دار مکتاب حبيبياه
زنده ميبود تا به شما شرح مى داد که چه جوالهاى پر از کتاب هاى ممتاز و زياادتر کاه باه
زبان درى بود به حويلى آورده شده و در اخير باغچۀ که مقابل مقبرۀ امير عبدالرحمن خاان
قاارار داشاات ،سااوختانده شااد .بعضااى مااامورين معااارف هنگااام سااوختاندن آن کتاااب هااا
اشک پنهانى ميريختند718».

آيا رژيم نادرشاه بحيث يک رژيم دست نشاندۀ انگليس ها عمل ميکرد؟
سياست خارجى رژيم خانوادۀ نادر خان
نادرخان بتاريخ  ١٦اکتوبر  ١٩٣٠وارد کابل شده پادشاهى اش را اعاالم کارد .او بتااريخ ٦
نومبر با اعالم پاليسى دولتش بر دو نکتۀ اساسى تکيه کرد:
 .1ادارۀ امااور کشااور مطااابق بااه اساسااات شااريعت اسااالمى (مااذهب حنفااى) و حقااوق
مساوى.
 .2روابط با کشور هاى خارجى ادامۀ پاليسى دوران امان اهلل خان خواهد بود.
اما در زمينه سياست خارجى روش نادر شاه با وجود ادعاايش کاه « مثال زماان اماان اهلل
خان مناسبات افغانستان با دول خارجه ادامه خواهد داشت» ،تنها از نظار شاکل و ظااهر
با روش امان اهلل خان شباهت داشت  ،و از نگاه محتوى در قطب مخالف آن واقع بود.
نادرخاان در دورۀ امااانى خااود را باه ظاااهر مخااالف انگلايس هااا نشااان ميااداد .او در دوران
مااأموريتش بحيااث رئاايس تنظيميااۀ صاافحات شاامال و بدخشااان کوشاايد تااا بااا کمااک بااه
بساماچى هااا رواباط رژياام اماانى را بااا روس هااا خياره تاار ساازد ،امااا در دوران حکمرانااى
خودش دوست و حامى منافع انگليس ها بود .او طوريکه گفته بود ،با تماام کشاورهاى
همسايه و دولت هاى بزرگ آن زمان ،مناسبات سياسى قايم کرد ،اما در بين آنان براى
انگلستان مقام خاصى قايل شد و بدون آنکه رسماً و اسماً از استقالل کشور صرفنظر
کرده باشد ،در عمل خود را به مشوره با دولت مذکور پايبند

 . 718کوشان ،غالم حضرت ( ،)١٩٩۸صفحات .٢١ -٢٠
 . 719فرهنگ ،ص .٦٠۸

ساخت 719.
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چون نادر خان آرزو هاى انگليس ها را برآورده ساخت ،مسلماً انگلايس هااهم از ساکوت
و اغماض محمد نادرشااه در ماورد ماردم آنساوى خاط ديورناد و پابنادى وى در سياسات
خااارجى اش بااه خواساات هاااى دولاات انگلاايس راضااى بودنااد .بااه قااول پروفيسااور لوديااک
آدمک « سياست مداران بريتانوى در اروپا و هند رضائيت خاطر خود را ،ازطرزالعمل و
ذهنيااااات زماااااام داران جديدافغانساااااتان (محمااااادنادرخان وبااااارادرانش) ابرازداشاااااتند
وگفتنااااادازهمکارى رفيقاناااااه ودوساااااتانه ايکاااااه ماازحکومااااات افغانساااااتان درپااااايش
آمدبامعضله ى قبايل در سرحدات مشترک مان ديده ايم راضى و قانع هستيم720» .

چند نمونۀ از مناسبات و نفوذ انگليس ها
سفارت انگلستان در کابل ،مطابق به گفتۀ صدراعظم انگلستان که به پارلمان آنکشاور
گفته بود «سفير ما تنها بعد از تشکيل حکومت مورد تائيد ما به کابل برخواهد گشات»،
بتاريخ  ١١مى  ١٩٣٠دوباره به کار آغاز کرد.
سفير انگلستان در کابل ،مکوناچى همان کسى که در وزيرساتان بحياث ماامور سياساى
ايفاى وظيفه نموده و از نادرخان و بارادرانش در آنجاا اساتقبال نماوده باود ،قبال از آغااز
کارش بتاريخ ششم ماه مى با نادرشاه ياک مالقاات ياک سااعته داشات .او در تلگراماى
راجع به اين مالقات نوشت که «برخورد شاه با من بسيار دوستانه بود ،مخصوصاً هنگام
تااذکر مناساابات شخصااى قبلااى مااا ،او يکبااار ديگاار از فيصااله اش بااراى دوام مناساابات
بساايار نزديااک بااا بريتانيااا يااادآورى نمااوده و گفاات کااه اساااس آن باار سااه دلياال دلچسااپى
شخصى اش استوار ميباشد ،که نميخواهد آنرا بصورت علنى اعالم کند:
 .1اتحاد جماهير شوروى ،که وى هيچوقت به آن اعتماد نخواهد کرد
 .2امان اهلل
.3

و اينکااه اتکاااى خياار و سااعادت افغانسااتان باار حساان نياات و مصاالحت حکوماات
بريتانيا و هند بريتانوى ميباشد.

 . 720لوديک آدمک /ترجمۀ پوهاناد محماد فاضال صااحبزاده ( )١٣٧١رواباط خاارجى افغانساتان
در نيمۀ اول قرن بيست ،ص .278
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ساافير عااالوه ميکنااد « نادرخااان از ماان خااواهش کردکااه اگاار از حکوماات او کاادام اقاادامى
ساارزند کااه باعااث شااک و ترديااد حکوماات بريتانيااا درياان رابطااه شااود ،بايااد فااورا بااه وى
اطالع داده شود721».

به اساس يک راپور سفارت انگليس در کابل ،مردم کابال باداليل ذيال حکومات آن وقات
نادرخان را دست نشاندۀ انگليس ها ميدانستند:
–

صدراعظم درين اواخر بعد از مشوره با سفير انگليس قارارداد تجاارتى باا جاپاان را
امضا نمود.

–

حکومت ايران اعالم نمود ه است که چون حکومت افغاان تحات حمايات انگلايس هاا
ميباشاااد ،لاااذا نميتواناااد آنااارا بحياااث ياااک کشاااور شااااهى آزاد برساااميت بشناساااد.
صدراعظم درين رابطه از سفير انگليس مشوره خواسته است.

–

مسدود کردن مکاتب حربى کابل به اثر احتجااج حکومات انگلساتان صاورت گرفتاه
است ،چون دريان مکاتاب صااحب منصابانى از کشاور هااى خاارجى ديگار اساتخدام
شده بودند .اين اشاره به مکاتب عسکرى پياده ،سواره و توپچى ياى ميباشاد کاه در
نتيجۀ فرمان  ٢١فبرورى شاه از بين رفتند و علت آن مشورۀ کابينه قلمدادشاده باود.
بنا بر اطاالع سافارت جرمناى دو نفار از 722صااحب منصابان ساابقۀ ارتاش آلماان بناام
هاى شميد
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شده بودند.
سفير انگليس در يک تلگرام ديگرش از رژيم کابل نسبت به قتل و کشتار بيرحمانه اش
شااکايت نمااوده و هوشاادار ميدهااد کااه گااوش ناادادن هاشاام خااان بااه مشااوره هاااى او باعااث
وخامت بيشتر اوضاع خواهد شاد .او در تلگارام  ٢٢دسامبر  ١٩٣٣خاود باه وزارت خارجاۀ
انگلستان مينويسد که «بتاريخ  ١۸دسمبر هم هفت ياا هشات نفار ديگارى کاه باراى مادتى
زنااادانى بودناااد ،بشااامول دو پسااار غاااالم جيالناااى خاااان [چرخاااى] و ساااه نفااار از اقاااارب
عبدالخالق ،قاتل نادرشاه ،اعدام شدند .خبر اعدام و اتهاماات وارده بار ايان افاراد بنشار
نرسيده است و گماان نميارود کاه آنهاا بصاورت عادالناه محاکماه شاده باشاند .روش ايان

 . 721اسناد آرشيف انگلستان،تلگراف شماره  ٧٠مؤرا  ٩مااه ماى مکونااچى باه سافير انگلساتان
در کابل به جان سيمون.
 . 722اسناد آرشيف انگلستان ،راپور شماره  ۴٠سفارت انگليس در کابل براى هفتۀ که بتاريخ ٢۸
فبرورى  ١٩٣٥ختم ميشد.
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اعدام ها به استثناى قضيۀ عبدالخالق عاادى باود .عبادالخالق باه عسااکر ساپرده شاده و
قتل او به شديدترين بى رحماى صاورت گرفتاه اسات ...باا وجاود مشاورۀ سافارت ماا ،ايان
اقاادامات اوضاااع را خرابتاار ساااخته ،نفاارت موجااودۀ مااردم از صاادراعظم [هاشاام خااان] را
بيشتر خواهد کرد .من اگر هدايت ديگرى نباشد ،پيشنهاد ميکنم که در اولين فرصت باه
وزرا عقيدۀ شخصى خود را ابراز دارم .زيارا ايان ناوع اعماال سابب عکاس العمال شاديتر
بمقابل خود شان شده و ترور هاى بيشترى صورت خواهد گرفت.

»723

اين مناسبات انگليس ها در دوران اعليحضرت ظاهر شاه نيز ادامه داشت .ماثال فريازر –
تيتلاار ،ساافير وقاات انگلاايس ،در تلگاارام  ٩سااپتمبر  ١٩٣٩خااود از مشااوره هااا و هاادايات
پدرانااۀ خااود بااه صاادراعظم هاشاام خااان ذکاار نمااوده مينويسااد کااه «راپااور هاااى ناازاع هاااى
خشونت آميز بين شاه و صدراعظم از يکطرف و شاه محمود خان و ديگران بر سر کنترول
قواى هوائى سبب شده است تا ظاهر شااه کنتارول قاواى هاوائى را خاود بعهاده بگيارد .در
نتيجۀ اين فيصله ،شاه محمود خان استعفا نمود ،اما چون استعفايش قبول نشد ،کابال
را ظاهراً به بهانۀ ماهى گيرى ترک گفته و عاازم سامت شامال کشاور شاد .مان دريان رابطاه
بتاريخ  ٧سپتمبر با صدراعظم بشدت صحبت نموده و باه او گفاتم کاه حاال وقات نازاع در
خااانوادۀ کاااه تاااا حاااال متحاااد باااود ،نباااوده و از او خواساااتم تاااا اختالفاااات را ازباااين ببااارد.
صدراعظم به موجوديت اختالف نظر اقرار نموده اما گفت که درين رابطه مبالغه صاورت
گرفته است .او عالوه کرد که شاه محمود باه کابال برميگاردد ،اماا مان تاا حاال دريان بااره
چيزى نشنيده ام » .سفير انگليس در هماان تلگارام خاود عاالوه ميکناد کاه «حادود ده روز
قباال دو پساار علااى احماادجان [شاغاسااى] ،والااى کاباال در عهااد امااان اهلل خااان از کاباال
گريخته و به تيراه رفته اند تا با خوشحال خان يکجا شده و باه نماينادگى از اماان اهلل خاان
لشکر افريدى ها را آماده سازد .من به صدراعظم اخطار دادم که چند ماه قبل درين رابطاه
بصورت خاص به او اخطاار داده و خواساته باودم کاه پساران علاى احمادخان را تحات نظار
داشته باشد و نگذارد که آنها از کابل فرار کنند724».

طوريکه در قسمت هاى بعدى هم ديده خواهد شد ،در رابطه با استحکام پاياه هااى رژيام
خاندانى نادرشاه ،اقادامات انگلايس هاا تنهاا باه هادايت و مشاوره دادن خالصاه نشاده و

 . 723اسناد آرشيف انگلستان،تلگرام  ٢٢دسمبر  ١٩٣٣سفير انگليس در کابل به وزارت خارجه .
 . 724اسناد آرشيف انگلستان،تلگرام فورى شماره  ٣۴٧۸مؤرا  ٩سپتمبر  ١٩٣٩سافير انگلايس
در کابل به وزارت خارجه اش .
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کماااک هااااى وسااايعى را در عرصاااه هااااى دفااااعى نظاااامى ،ماااالى اقتصاااادى ،امنيتاااى
استخباراتى ،سياسى ديپلوماسى و غيره در بر ميگرفت .
انگليس ها در داخل قلمرو هند بريتانوى هم براى جلوگيرى از هرگونه تالش مخالفت باا
رژيم نادرى و يا ايجاد دردسر به آن دست به اقدامات جدى زدند که از آن جمله ميتاوان باه
دو نمونه اشاره نمود:
أ.

اقدامات عليه ميرزا عبدالحکيم خان وکيل التجار افغانى در پشاور:

ميرزا عبدالحکيم خان از مأمورين سابقه دار افغانستان بود که در عهد امير عبدالرحمن
خان و اميرحبيب اهلل خان مأموريت داشته و در دوران امان اهلل خان نخسات بحياث رئايس
اتحاديۀ تاجران در کابل و در سال  ١٩٢٦بحيث وکيل التجار افغانى در پشاور مقارر شاد.
ميرزا عبادالحکيم خاان در دوران اغتشااش شاينوار يکاى از حامياان فعاال اماان اهلل خاان
بود .او حکومت هاى حبيب اهلل کلکانى و نادرشاه را به رسميت نشناخت و با وجود فشار
هااااى وارده از طااارف مقاماااات انگليساااى از تساااليم نماااودن اماااور وکالااات التجاااارى باااه
نمايندگان فرستاده شدۀ آنها ابا ورزيد.
انگليس ها در عهد نادرشااه ميارزا عبادالحکيم خاان را نخسات در مااه فبارورى  ١٩٣٠در
پشاور دستگير کردند و بعد ها وى را به اتهام کمک در نشر مقاالت ضد رژيم ناادرى در
جريدۀ زميندار يکجا با مخالفين ديگر نادرشاه مثل امين جان به برما تبعيد کردند.
ب .اقدامات عليه غوث الدين خان احمدزى:
غوث الدين خاان احمادزى پسار مرحاوم جانادادخان احمادزى باود .او در دوران اغتشااش
شينوار بعد از رفتن غازى امان اهلل خان به قندهار از نادرشااه حمايات کارد و باراى کماک
او يااک لشااکر باازرگ احماادزى هااا را در ساامت جنااوبى آماااده ساااخت  .انگلاايس هااا ادعااا
ميکنند که بى وفاائى او باه نادرخاان در مااه اپريال  ١٩٢٩سابب شاد تاا قاواى نادرخاان در
لااوگر شکساات بخااورد .غااوث الاادين خااان احمااد زى خااود يکااى از کاندياادان تاااج و تخاات
افغانس اتان بااود و ميگفاات کااه « اگاار بچااۀ سااقاوامير شااده ميتوانااد ،هاار کااس ديگاار هاام
ميتوانااد» .غااوث الاادين خااان احماادزى در اواياال ماااه اکتااوبر سااال  ١٩٢٩از آريااوب بااه
پاراچناار و از آنجاا بااه راولپنادى رفتاه در هنااد بريتاانوى تحات نظااارت انگلايس هاا قاارار
داشات  .او بعاد از آن باه درخواسات نادرشااه اجاازۀ بازگشات باه افغانساتان را نيافات و باه
جبلپور پنجاب انتقاال يافات .غاوث الادين خاان احمادزى هام بالخاره در مااه ماى  ١٩٣٩از
طااااااااااااااااااارف انگلااااااااااااااااااايس هاااااااااااااااااااا باااااااااااااااااااه برماااااااااااااااااااا تبعياااااااااااااااااااد شاااااااااااااااااااد.

فصل دهم
فعاليت هاى سياسى غازى امان الله خان بعد از ترک وطن

شدم يکباره گى با جان و سااااار از دل گرفتارش
دهم خااااااون عزيز خويش تا سازم چو گلزارش

اعليحضرت امان اهلل شاه غازى
حاکميت قانون در افغانستان
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آيا غازى امان الله خان در تبعيد ملت و يارانش را فراموش کرد؟
برخالف ادعاهاى تنى چند از هموطنان ما در رابطه با آسوده طلبى شاهانۀ غازى امان اهلل
خاان در تبعياد ،کناار آمادن وى باا محماد نادرشااه ،ساکوت در برابار اساتبداد دوره هاااى
بعااادى و باااى تفااااوتى در برابااار کشاااتار هاااواداران و ياااارانش ،هااام در اساااناد آرشااايف
استخبارات انگليس و هم در نوشته هاى محققين روسى که به استناد مواد آرشيف هاى
روسى بنشر رسيده و ترجمه هاى درى آن به همات دانشامند افغاان ،آقااى عزياز آرياانفر،
بدسترس جامعۀ افغاانى قارار دارد ،باه ماوارد بيشامارى برميخاوريم کاه نشاان ميدهاد
غااازى امااان اهلل خااان در خااارج از کشااور نتنهااا فعالياات سياسااى داشاات بلکااه بصااورت
دوامدارتحت تعقيب جدى قرار داشاته و دريان راه هادف توطئاه هااى گونااگون و جناگ
روانى ( استفاده ازتبليغات همراه با اقدامات عملى داراى ماهيت مسلحانه ،اقتصاادى
و سياسى) نيز قرار گرفته و قربانى هاى زيادى را متقبل شده است .

توطئه هاى ترور و ازبين بردن غازى امان الله شاه
ازبين بردن و ترور شخصيت هاى مخالف باراى کساب و ياا حفاک قادرت سياساى ساابقۀ
بساااايار طااااوالنى دارد .اچاريااااا چنکيااااا ويشاااانو گوپتااااا (Chanakya Vishnugupta
 )Acharyaکه بين سالهاى  ٢۸٣ -٣٥٠قبال از ميالدميزيسات ،يکاى از کسانيسات کاه
در رسااالۀ سياسااى خااود در بااارۀ تاارور بااه تفصاايل نوشااته اساات .چناادى بعااد شاااگرد وى ،
چندراگوپتا ،که اولين امپراتور و بنيانگذار امپراتاورى ماورى باود ،از تارور مخالفاان
خود کار گرفت و در آن جمله دوتن از جنراالن سکندر مقدونى (نيکانور ،و فلياپ) را نياز
ازبااين باارد .گفتااه ميشااود کااه پاادر سااکندر مقاادونى  ،فليااپ دوم مقاادونى ،نيااز يکااى از
قربانيان ترور بوده است .
مشهورترين واقعات ترور در تاريخ  ،که بيشاتر شاان باراى قادرت سياساى باوده اناد ،در
امپراتااورى روم را داده اساات  ،کااه قتاال ژولاايس ساايزار ،قيصاار روم نيااز در آن شااامل
ميباشد  .بعد از سقوط امپراتورى روم تا به امروز قتل و ترور بحيث وسيله در کشمکش
هاى سياسى در سطح جهانى شايع شده و به شمار آن خصوصاً ﱟ بوسيله و يا حمايت دولت
ها افزوده شده است .
قبل از جنگ جهانى اول ،تنها در روسيه بيش از پنج امپراتور در مادت کمتار از  ٢٠٠ساال
بقتال رسايدند .در چناد ساال بعاد ازجناگ جهاانى اول عادۀ زياادى از مخاالفين انگلايس
خصوصاً شخصيت هاى ترکى مثال انورپاشاا در اساتالين آبااد ،طلعات پاشاا در بارلين و
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جمال پاشا در تفليس بشکل مرموز و مشاتبه کشاته شادند .شاواهدى موجاود اناد کاه در
پياده نمودن طرح ترور بعضى ازيان تارک هاا ساازمان اساتخباراتى روسايه ياا مساتقيماً
نقش داشته و يا با سازمان جاسوسى انگليس همکارى نموده است.
در دوران جناگ ساارد اقادامات پنهااانى دساتگاه هاااى جاسوساى کشااور هااى اسااتعمارى
شدت يافت  .تارور و کشاتن رهباران سياساى و مخاالفين مجااز دانساته شاده و بزرگتارين
سازمانهاى استخباراتى جهان  ،اقدامات پنهانى در کشور هاى مختلف را براه انداخته
و جواز يا اليسنس ترورهاى هدفمناد و کشاتن رهباران سياساى را (هام در دوران جناگ و
هم در دوران صلح) داشته اند.
اسناد کانگرس اياالت متحدۀ امريکا هم نشان ميدهاد کاه در دوران جناگ سارد ساازمان
استخبارات مرکزى امريکا به ترور آنعدۀ از رهبران خاارجى اقادام نماوده اسات کاه گماان
برده ميشد با کمونيزم همدلى داشتند .کميتاۀ کاانگرس در ساال  ١٩٧٥توساط ساناتور
فرانک چرچ علناى سااخت کاه رؤسااى جمهاور امريکاا در ساال هااى  ١٩٦٠و اوايال ١٩٧٠
اجازۀ پالن کشتن پنج رهبار خاارجى را داده اناد ،کاه در آن جملاه سالوادور الينادا ،رئايس
جمهور چلى ،و فيدل کاساترو ،رهبار کيوباا شاامل بودناد .دريان مادت فيادل کاساترو از
هشت سؤ قصد ناکام جان بسالمت برده است .
ادارۀ ريگاان هاام در سااال  ١٩۸٦حملااۀ هااوايى را عليااه قااذافى رهباار آنوقاات ليبيااى بااراه
انداخته و بارک هااى نظاامى ياى را ماورد هادف قارار داد کاه گماان ميرفات قاذافى در آن
خوابيااده باشااد .ادارۀ کلنااتن نيااز در سااال  ١٩٩۸بااراى کشااتن اسااامه باان الدن کمااپ هاااى
تربيوى القاعده در افغانستان را مورد حملۀ راکت هاى کروز قرار داد.
غازى امان الله خان ،رهبرى که بيشترين تالش براى کشتنش صورت گرفته است
تا جائيکه به غازى امان اهلل شاه ارتباط ميگيرد ،وى شايد از جملاۀ اشاخاص معادودى
بوده باشد که بيشترين اقدامات سؤ قصد بر جانش صورت گرفته است  .وى خصوصااً
بعاااد ازحصاااول اساااتقالل کامااال افغانساااتان ،در سياسااات داخلاااى و خاااارجى دسااات باااه
اقداماتى زد ،که خصومت انگليس ها را بخود بيشتر و تيزتر ساخت  .شاايد علات ديگار
اين تعدد حمالت هم عالقه و محبات شاديد وى باه ماردم باوده باشاد کاه بادون محاافک و
کااش وفااش در شااهر و بااازار گشاات وگااذار ميکاارد  ،وفرصاات حملااه را بااراى دشاامنانش
مساعد تر و آسانترميساخت .قابل يادآوريست که باتوجه به اينکه اکثريت شاهان افغان

488

بازرگنى دوزۀ اامىن و وتطئه اهى انگليس

بااه ماارگ طبيعااى نماارده انااد ،غااازى امااان اهلل خااان بااا وجااود اصاارار خااانواده اش ،طاارز
برخوردش را تغير نداده و مجموع ملت افغانستان را محافک خود ميپنداشت .
ترور بحيث آخرين وسيلۀ برداشتن از سر راه
استعمار از سابق تالش ورزيده است تا اقدامات و فعاليت هاى مهم تخريبى خود را باا
وقايع ،کشمکش ها و تحوالت سياسى داخلى کشور مان ارتباط داده و گره بزند .درين
تالش ها برعالوۀ ارسال جواسيس و تخريب کاران به لباس مهاجر و مال هااى ديوبنادى،
از ناراضيان( ،اکثراً کسانى که امتياازات خاود را از دسات داده بودناد) ،مادعيان تااج و
تخاات ،متعصاابين مااذهبى ،عقااب گرايااان ،سياسااتمداران مخااالف ،تروريسااتان  ،رشااوه
خواران و حتى چپاولگران و رهزنان استفاده شده است  .و درين راساتا ساتون

پانجم725

نيز در پياده نمودن پالن ها و فرامين صادرۀ شابکه هااى جاسوساى آنساوى سارحدات و
مرز هاى کشور نقش بارزى داشته اند.
طورى که در قسمت هاى قبلى ذکر شده است ،قبل از آنکاه انگلايس هاا تصاميم بگيرناد،
غازى امان اهلل شاه را بصورت فزيکى از سر راه شاان بردارناد ،باه توطئاه هاا و تخريباات
مختلااف ديگرمتوساال شاادند کااه از آن جملااه ميتااوان از تااالش هاااى خرياادن و تحاات نفااوذ
درآوردن ،چاال هاااى ديپلوماتيااک و سياساات دوروياۀ تطميااع و تهديااد ،کمپاااين اشاااعۀ
معلومات غلط ،تبليغات ناروا ،باى اعتباار سااختن و تخرياب شخصايت ،طارح کودتاا و
تعويض کردن وى با عناصر وفادار و حامى منافع انگليس ها ،نام برد.

 . 725اصطالح ستون پنجم از زمان جنگ داخلى هسپانيا در عرصۀ نظاامى و سياساى راياج شاده و
به مفهوم هواداران و پشتيبانان مخفى دشمن بکار ميارود .در جنگهااى ساه سااله هساپانيا (- ٣٩
 ١٩٣٦ميالدى) هنگاامى کاه جنارال ماوال باا ارتاش خاود باه ساوى مادرياد پايتخات هساپانيا پايش
مىرفت ،از طريق راديو به دشمنان مسلط بر شهر پيغاام فرساتاد کاه« :مان باا چهاار ساتون سارباز و
تجهيزات از شرق و غرب و شمال و جناوب باه ساوى مادرياد پايش ماىآيم ولاى شاما فقاط روى ايان
چهار ستون حساب نکنيد بلکه ستون ديگرى به نام «ستون پنجم» هام داريام کاه در مادرياد و حتاى
در ميان جمع شما هستند که دانسته يا ندانسته باراى ماا فعاليات مىکنناد .شاايد هام باا ماا موافاق
نباشند ولى چون با عقيده و نظريه شما صد در صد مخالف هستند لذا اعمالشان غيار مساتقيم باه
نفع ما تمام مىشود .اگر از چهار ستون اعزامى واهمه نداريد ،از اين «ستون پنجم» بترسيد کاه در
تمام امور و شئون شما نفوذ دارند و راه ورود چهار ستون را به داخل شهر هموار مىکنند».
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به اساس اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس يکاى از فرساتادگان ساردار نصاراهلل خاان
در اواسط ماه جوالى  ١٩١٩در درۀ خيبر پيغامى را به انگليس ها تسليم کرد کاه در آن از
قول سردار نصراهلل خان ذکر شاده باود کاه « من خواهش ميکنم که با امان الله غاصاب صالح
نکنيد ،چون من در وقت مرگ برادرم  ،هم از طرف مردم از نظر اسالم و هم از طرف سارداران
بحيث پادشاه شناخته شده ام ،شاه مستحق افغانستان هستم .مردم امان الله را خاوش ندارناد ،و
اگر پيشروى صورت گيرد ،يا کابل بمبارد شود  ،او مجبور به فرار خواهد شد .. .من باور دارم کاه
بارسيدن انگليس ها به کابل ،از طرف مردم از زندان آزاد و مساتحق شاناخته شاده ،و حاضار
خواهم بود مثل پدر و برادرم با حکومت انگليس اتحاد نماوده  ،و اگار انگلايس هاا خواساته
باشندننگرهار را تا جگدلک ،و قندهار و خوست را هم به آنها تسليم کنم».

اگر چه گفته ميشود که سردار نصراهلل خان بحيث يک بنادى باى قادرت ايان تحاايف را
داده نميتوانست ،لذا انگليس ها آنارا جادى نگرفتاه وحتاى زحمات دانساتن درساتى و
نادرستى پيغام را هم قباول نکردناد .اماا ،رياه تاالى ساتيوارت نويساندۀ کتااب آتاش در
افغانستان ،معتقد اسات کاه ماردم ايان ناماه را از طارف نصاراهلل خاان ناه ،بلکاه آنعاده از
طرفااداران او ميدانسااتند کااه نقشااۀ کشااتن امااان اهلل خااان تجاادد طلااب و بقاادرت رساااندن
نصراهلل خان پرهيزگار شان کشف شده بود.
از طرف ديگر ،انگلايس هاا تاالش داشاتندبا اساتفاده از ياک جاساوس زرناگ و چااالک
هندوستانى بنام مال عمادالدين ،نه تنها از احتمال مصالحه و آشتى بين غازى امان اهلل
خان و کاکايش سردار نصراهلل خان ،جلوگيرى کنند ،بلکه از طريق پروپاگند هاى شاديد
که گويا سردار نصاراهلل خاان در محابس باه دشانام ،عاذاب و شاکنجۀ دولات دچاار اسات،
مؤفااق شاادند طرفااداران جاادى نائااب الساالطنه سااردار نصااراهلل خااان را بااه هيجااان آورده  ،و
توسط اختر جان پاى خانوادۀ با استعداد ادبى و سياسى ناظر محمد صفر خاان را کاه از
مخالفين سرسخت استعمار انگليس بشمار ميرفت ،بميان کشند  .زنده يااد غباار دريان
رابطه مينويسد که "بعاد از چنادى اميار اماان اهلل خاان نائاب السالطنه را از جرثقيال فارود
آورد ،مجدداً در سراچۀ حرمسرا جاداد و حارم او عالياه بايگم را باا فرزناد کاوچکش باا او
يکجا نمود و هم به مادر پير سردار و دختر سردار (سردار بيگم) اجازه داده شد که روزانه
نزد سردار آمده و شبانه برگردند...اينست که سردار زنده ماند و احتمال مصالحه و آشاتى
با امير امان اهلل خان پيدا شد ،درحاليکه يک دست مخفى اما قوى چنين چيزى نميخواست و در
صدد نابودى اين خاندان حکمران بود .به اميد آنکه دولتى در افغانستان بوجود آيد که معنااً از
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راجه هاى دست نشاندۀ هندوستان متمايز نباشد ،تا دولت انگليس براى هميشاه از تشاويش ايان
کشور خاطرجمع گردد"726

از البالى راپور هاى محرمانۀ استخبارات انگليس معلوم ميشود که طاى شاش مااه باين
اکتوبر  ١٩١٩تا مارچ  ١٩٢٠سه سؤ قصد ناکام برجان اماان اهلل خاان صاورت گرفتاه اسات .
سااؤ قصااد اول بااه تاااريخ هفااتم ( )٧ماااه اکتااوبر  ١٩١٩صااورت گرفاات ،بعااد از آن بااه تاااريخ
پانزدهم ( )١٥فبرورى  ١٩٢٠و سومى آن هم به تاريخ پانزدهم ( )١٥مارچ .١٩٢٠
قابل يادآوريست که بعد از وفات سردار نصراهلل خان ( ٢٠مى  )١٩٢٠تعداد حماالت ساؤ
قصد بر غازى امان اهلل خان بصورت چشمگيرى زيااد شاد .شعبۀ استخبارات ايالت سرحدى
شمال غربى در ختم هفتۀ  ٢٦آگست  ١٩٢٠از کابل اطالع داد که سؤقصد ديگرى بر جاان غاازى
امان الله خان صورت گرفته است  .اين پانزدهمين ( )١٥بار است که موصوف مورد سؤقصد قارار
ميگرد .اين راپور از بين بردن قريب الوقوع غازى امان الله خان را پيش بينى نموده مى افزاياد
که " انتظار عمومى اينست که ديرى نخواهد گذشت که جاى وى را عنايات اللاه خاان خواهاد

گرفت" 727.باه رويات ايان ساند اساتخبارات بريتانياا ،تنهاا در  ١٧مااه اول سالطنت  ١٥ساؤ
قصد عليه امان اهلل شاه غازى صورت گرفته است ،يعنى بصورت اوسط تقريباً يک ساؤ
قصد در هر ماه .
يک سند ديگر محرمانۀ آرشيف هند بريتانوى728

هم از ترور قريب الوقوع غاازى اماان

اهلل خان صحبت ميکند .درين يادداشت  ،جنرال ايدموناد باارو ( General Edmund
 )George Barrowيکااى از مااأمورين عااالى رتبااۀ نظااامى بريتانيااا در دفتاار هنااد ،بااه
کميتۀ سياسى بر يک نکته تأکيد ميکند و آن اينکه نبايد به امان اهلل خان هيت امتياازى
را قايل شد چون « وى شايد هر لحظۀ ترور شود .واقعاً اگر تالش کشته شدن وى صورت
نگيرد ،من خيلى تعجب خواهم کارد .در آنصاورت ماا از کشاته شادن وى متاأثر نخاواهيم
شد .به من گفته شده است که وى يک جوان نامرغوبيست که افکار شديد ضد انگليسى
را غرس کرده است» .

 . 726غبار ،مير غالم محمد ( ،)١٣٦٦ص.٧۴٦
 . 727يادداشت محرمانۀ شماره  ٣٥شعبۀ استخبارات ايالت سرحدى شمال غرباى باراى خاتم هفتاۀ
 ٢٦آگست .١٩٢٠
 . 728اسناد محرمانۀ آرشيف هند بريتانوى. L/P&S/10/808/ 1061, 1919 ،
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ترور شخصيت و سؤ قصد بر جان غازى امان الله خان بعد از ترک وطن نيز
ادامه داشت
دولات بريتانيااا حتااى بعااد از آنکاه غااازى امااان اهلل خااان کشاور را تاارک کاارد ،از نظااارت،
تعقيب و تالش هاى مسموم کردن و کشتن وى دسات برنداشات  .ماأمورين اساتخبارات
انگليس وى را هم در ايتاليا و هم خارج از ايتاليا مثل سايه تعقيب ميکردند .در يکاى از
اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس از سفر ماه فبرورى ساال  ١٩٣١غاازى اماان اهلل خاان
به قسطنطنيه و انگوره ،که بعداً به نامهاى استانبول و انقره مسمى شدند ،گزارش داده
شاده اسات .ماأمورين انگليسااى دريان گازارش  729اعتاراف نمااوده اناد کاه در پيادا کااردن
هاادف اياان ساافر ناکااام مانااده و حاادس زده انااد کااه ممکاان هاادف وى جماع آورى پااول و يااا
تصميم بودوباش در ترکيه بوده باشد .اين گزارش حاکيست که وى در آخر ماه دوبااره باه
ايتاليا برگشته است.
در همين گزارش از اقدامات وتالش هاى حکومت هند بريتانوى ياد آورى شده است کاه
به تعقيب نشر نامۀ غازى امان اهلل خان به تاريخ پنجم ماه مارچ  ١٩٣١در جريادۀ زمينادار
منتشرۀ الهور صورت گرفته است .نائب السالطنۀ هناد بريتاانوى طاى صادور ياک فرماان
مخصااوص ،انتشااار چنااين مااواد را منااع قاارار داد ،و بااا مقامااات دولاات افغانسااتان در
جلوگيرى از ورود کاپى هاى آن نشريه و هم پخش تبليغات براى خنثى کردن آن همکاارى
نمود.
تااا جائيکااه بااه توطئااه هاااى تاارور غااازى امااان اهلل خااان درياان دورۀ دورى از وطاان ارتباااط
ميگيرد ،به دو نمونۀ ذيل اقدامات انگليس ها در مکۀ معظمه و اقدامات سردار محمد
هاشم خان در اروپا اکتفا ميکنيم .

 . 729اساناد آرشايف هناد بريتاانوى ،خالصااۀ روياداد هااى افغانساتان از اول جاوالى  ١٩٣٠تااا ٣٠
جون ١٩٣١
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اقدامات انگليس ها حين شرکت غازى امان لله خان در مراسم ح سال ١٩٣١
در رابطه با اقدامات انگليس ها در دوران شرکت غاازى اماان اهلل خاان در مراسام حاج 730

توجه خوانندگان محترم را به چند ساندمحرمانه از آرشايف دفتار هناد بريتاانوى 731جلاب
ميکنيم که بين اندريو ريان  Andrew Ryanسفير بريتانيا در جدۀ عربستان سعودى،
پيرسااى لااوراين  Percy Loraineکمشاانر عااالى بريتانيااا در قاااهرۀ مصاار ،مکوناااچى
 Richard Roy Maconachieوزير مختار انگليس در کابل ،رابرت گراهام Robert
Grahamسافير انگلايس در ايتالياا ،آرتار هيندرسان  Arthur Hendersonاز دفتار
خارجه ،نائب السطنۀ هند بريتانوى در دهلى جديد و وزير دولت براى امور هند بريتانوى
ردوبدل شده اند.
اين اسنادنه تنها عمق ترس وبيم مقامات انگليسى از فعاليت هاى غازى امان اهلل خان و
بکار اناداختن دساتگاه وسايع و عاريض آنهاا باراى جلاوگيرى از برگشات وى باه منطقاه و
افغانستان را نشان ميدهد ،بلکاه چشام آنعاده از هموطناان ماانرا نياز بااز خواهاد کارد کاه
فکاار ميکننااد قهرمااان آزادى افغانسااتان ،غااازى امااان اهلل خااان  ،بعااد از پناهناادگى در
ايتاليا قهرمانى و ياران جان بر کف خويش را فراموش کرد ،در برابر اساتبداد دوره هااى
بعدى سکوت کرد ،در برابر کشتار هواداران و يارانش بى تفاوت ماند ،و از مصااحبه باا
خبرنگاران فرار کرد .اين اسناد گفتار بى باى هندياه دافغانساتان  ،دختار غاازى اماان اهلل
خان  ،را هم که ميگويد ،خانواده اش در تبعيد با مشکالت شديد اقتصادى دچاار باوده
است ،تائيد نموده ،علت تقاضاى عوايد دارائاى شخصاى ملکاه ثرياا را از رژيام بعادى
روشن ساخته  ،و متهم نمودن غازى امان اهلل خان به بزدلى و سازش باا انگلايس هاا را رد
ميکند .در البالى اسناد ذيل که بدون هيت تبصرۀ براى قضاوت خود خوانندگان گراماى
تقديم ميشوند ،از فشار انگليس ها بر دولت ايتاليا نيز پرده برداشته ميشود.
 .١تلگرام  ١۴اپريل  ١٩٣١سفير انگلستان در جده به دفتر خارجه :
درياان تلگاارام محرمانااه ،اناادريو ريااان  Andrew Ryanساافير بريتانيااا در عربسااتان
ساعودى باه آرتاار هيندرسان  Arthur Hendersonدر دفتار خارجاه مينويسااد کاه «ماان
ترتيباااتى را گرفتااه ام تااا در بااارۀ حرکااات شاااه سااابق افغانسااتان زودتاارين اطالعااات را

 . 730اين اسناد مربوط به اداى مراسم حج اول غازى امان اهلل خان ميباشد .رويداد هااى سافر دوم
غازى امان اهلل خان به حج بعداً ذکر خواهد شد.
 . 731استخبارات استراتيژيک افغانستان  :اسناد انگليسى .١٩٧٠ – ١٩١٩
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بدساات آورم  .شااما مشااکالت کشااف فعالياات هاااى مخفااى در مکااه را درک ميکنيااد .ماان
امروز صبح طى يک صحبت از يوسف ياسين  732بصورت عادى راجاع باه درسات باودن
آوازه هاى امدن شاه ساابق افغانساتان باه حاج ،پرسايدم  .وى در جاواب گفات کاه اماان اهلل
تصااميمش را در يااک مکتااوبى اعااالم کاارده اسااات  .وى خااودش عااالوه کاارد کااه [شااااه
عبدالعزيز] ابن سعود شرکت حاکم فعلى افغانساتان [محماد نادرشااه] رادر مراسام حاج
تارجيح ميدهااد ،امااا بناا بااه دالياال مااذهبى نميتواناد مااانع شاارکت اماان اهلل شااود .اياان بااه
اساس اصول قبول شدۀ است که نميتاوان از اجاازۀ دخاول هايت مسالمى باه امااکن مقادس
جلوگيرى کرد .وى از هيئتى از کابل هم ذکر کرد .من از آشکار ساختن هر نوع عالقۀ خااص
به امور افغانستان اجتناب ورزيدم  .من راجع به خطر اعالم رسمى پاليسى يا ترور کدام اسناد
قبلى ندارم  .بنا بران ،تا انکشافات بعدى ويا در صورت طوالنى شدن اقامت وى  ،الزم افتد ،من

پيشکش آنرا به حکومت حجاز خوب نميدانم  .ترور در دوران مراسم ح بعيد به نظر ميرسد»
 .٢تلگرام  ١۴اپريل  ١٩٣١کمشنر عالى بريتانيا در قاهره به دفتر خارجه:
دريااان تلگااارام پيرساااى لورياااان Loraine

 Percyباااه آرتااار هيندرسااان

Arthur

 Hendersonنوشاات کااه «صاابح  ٩اپرياال امااان اهلل ،شاااه سااابق افغانسااتان ،در پااورت
سعيد پياده شده ،و به همراهى ياک ماأمور پاوليس باا قطاار چاشات رواناۀ "ساويز" شاد.
احمد[؟] طرزى و اديب خان با وى بودند .چهار افغان ديگر ،غالم نبى 733سفير افغان در
انگوره ،شجاع الدولاه ،عبادالعزيز 734و فضال احماد ،بتااريخ  ١١اپريال از الکساندريه
وارد سويز شده و توسط امان اهلل پذيرائى شدند».
در جواب يک سؤال دو نفر مصرى ،هردو نفر "وفدى ،735که آيا وى تصميم گرفته اسات
باه افغانسااتان برگاردد ،امااان اهلل گفاات کاه وى بااراى جلااوگيرى از خاونريزى مااردم ،کناااره
 . 732شاايخ يوسااف ياسااين نزديااک تاارين مشااار و سااکرتر سياسااى عباادالعزيز اباان سااعود پادشاااه
عربستان سعودى بود.
 . 733منظور جنرال غالم نبى خان چرخى پسر سپه ساالر غالم حيدرخان چرخى ميباشد.
 . 734منظور عبدالعزيز خان چرخى پسر سپه ساالر غالم حيدر خان چرخى ميباشد.
 . 735منظور از «وفدى» اعضاى حزب سياساى آزادى ملاى وفاد اسات ،کاه در دوران ساالهاى دهاۀ
 ٢٠و  ٣٠يکى از محبوبترين و پرنفوذترين احزاب سياسى مصر باود .ايان حازب در انتقاال قادرت از
شاهى مطلقه به شاهى مشاروطه کاه توساط پارلماان انتخاابى ملاى اداره ميشاد و قاانون اساساى
١٩٢٣نقش عمدۀ داشت  .اين حزب بعد از کودتاى نظامى سال  ١٩٥٢منحل شد.
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گيرى کرد .وى عالوه کرد که برگشت وى به افغانستان  ،مربوط باه ارادۀ ماردم اسات ،کاه
در مدت کمتر از شش ماه درين باره تصميم خواهند گرفت .وى اظهار داشت که سفرش به
حجاز هيت مقصد سياسى نداشته و تنها براى حج است  .اما يک افغان در ساويز اظهاار
عقيده نموده گفت که امان اهلل نيات دارد باا آن رهباران افغاان مالقاات کناد ،کاه احتمااالً
براى مالقات با وى به حجاز مى آيند.
توقع ميرود که امان اهلل و همچنان چهاار افغاانى کاه در پرگاراف دوم ذکار شادند ،توساط
کشتى بخارى "طايف" امروز بطرف جده حرکت کنند .از تماس با سفير [افغانساتان] در
قاهره کدام راپورى داده نشده است736».

 . 736سفير افغانستان در قاهره حضارت محماد صاادق المجاددى باود .بروايات دانشامند شاناخته
شدۀ افغان ،آقاى فضل غنى مجددى (ناوادۀ حضارت محماد صاادق مجاددى) بعاد از آنکاه محماد
نادرشاه  ،خالف سوگند و پيمانى که با حضرت فضل عمر مجددى ( نورالمشاايخ) داشات ،تخات
افغانسااتان را غصااب نمااود ،نخساات وزارت عدليااه را بااه باارادر کوچااک ،حضاارت محمااد صااادق
المجددى ،پيشنهاد کرد ،که پذيرفته نشاد .حضارت صااحب دليال نپاذيرفتن وزارت عدلياه را باه
محمد نادرشاه توضيح داده گفت که «فردا اگر خودت مثل امان اهلل خان باه کماک احتيااج شاوى،
باز من بحيث وزير عدليۀ شما ،به شما کمک کرده نميتوانم ،اماا شاايد بحياث حضارت شاوربازار
بتوانم کمک کنم» .بعد از آن بود که وزارت عدليه به حضرت نورالمشايخ داده ميشاود .حضارت
محمد صادق المجددى ازاين قبولى وزارت عدليه توسط برادر بزرگ خود ناراحت شده ميگوياد
که « من که برادر خورد شما بودم اين وزارت را قبول نکردم ،شما چرا قبول کرديد؟» .بنظر خانوادۀ
مجااددى ،تقاارر حضاارت محمااد صااادق المجااددى بحيااث ساافير در مصاار ،دور کااردن او از صااحنۀ
سياسى افغانستان يا به عبارت ديگر تبعيد به خارج تلقى ميشود( .گفتگوى تلفونى استاد فضال
غنى مجددى با مؤلف در کاليفورنيا ى شمالى) .از تلگرام و اساناد ديگار آرشايف هناد بريتاانوى
معلوم ميشود که انگليس ها و رژيم محمد نادر شاه از سفير افغانستان در قااهره مطمائن نباوده و
او را تحت مراقبات داشاتند .از طارف ديگار ،از خااطرات خاود مجاددى فهمياده ميشاود کاه او در
دوران مراسم حج آن سال اشتراک نموده و به نفع رژيام محمادنادر خاان فعاليات ميکارده اسات .در
صفحۀ  ١٥۸خاطرات حضرت صاحب شوربازار ميخوانيم که «در ايامى که امان اهلل خاان در حجااز
بنام حج آمده بود ،غالم نبى خان هم حضور داشت و براى مراجعت او به کابل باذل مسااعى ميکارد
و بطااور آشااکار و بااى پاارده اقاادامات مينمااود .وقتيکااه محاارر عاااجز بااه حجاااز رساايدم و بااراى رفااع
اسبابيکه افغانستان را باز به انقالب مى انداخت داخل اقدامات شدم و همگى زحمات غاالم نباى
خان و اماان اهلل خاان بربااد شاد ،ازمان خيلاى شاکايت ميکارد .مان از حکومات مطبوعاه ام خاواهش
کردم که بايد غالم نبى خان را به کابل طلب نکنند و بگذارند که خاارج مملکات باشاد ،ولاى نظرياۀ
من قبول نشد«...
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 .٣تلگارام  ١٥اپريال مکونااچى سافير انگلساتان در کاباال باه آرتار هيندرسان Arthur
 Hendersonدر دفتر خارجه :
درين تلگرام که به جواب تلگرام شماره  ٣٧نوشته شده اسات ،سافير انگلساتان در کابال
از اقدامات غير مترقبۀ غازى امان اهلل خان بيم داشته ،خواهان مراقبت شديد وى باوده
براى توجيه داليل آتى را ذکر نموده مينويسد :
–

وى قادر اسات از جاان گذشاته مثال [جناگ ] ساال  [ ١٩١٩خطار بازرگ را قباول
نموده ] دست به قمار بزند.

–

بنظر نادرشاه  ،اگر وى به سرحد هند برسد ،چانسش بسيار هم بد نخواهد بود،
رجوع شود به ارسالى شماره  ٦٣تاريخ  ٩سپتمبر من .

–

مثاال سااال  ،١٩١٩در حالاات فعلااى هاام خبررسااانان باارايش راجااع بااه احساسااات
737

قبايل به نفع وى و تأثيرات پروپاگند الهور راپور هاى مبالغه آميز ميفرستند.
–

فقاار شااايد او را بيشااتر بااه ماااجراجوئى آماااده سااازد ،تااا ازياان حالاات برآمااده  ،و
ممکن از منابع روسى برايش پول داده شود.

–

اقاادامات حکوماات ايتاليااا و عالقااه بااه پنهانکااارى خااودش ،مشااکوک بنظاار
ميرسااند ،خصوص ااً بااا درنظرداشاات راپااور دريافاات شاادۀ تاااريخ  ١٢ماااه مااارچ
توسط حکومت هناد کاه در آن در رابطاه باا اماان اهلل توافاق سارى باين ايتالياا و
روسيه ،و توطئۀ روسيه در ايالت سرحدى شمال غربى به نفع امان اهلل ذکر شاده
است.

–

تلگرام مؤرا  ۴اپريل کمشنر عمومى ايالت سرحدى شمال غربى  ،معتقد است
که جنبش سرخپوشان عبدالغفار [خان ] با قضيۀ امان اهلل ارتباط نزديک دارد.

–

اياان واقعياات کااه امااان اهلل همااين حاااال بااا پاسااپورت داراى نااام مسااتعار ساافر
ميکند ،تبديل ان و ناپديد شدنش را آسان ميسازد.

در روشنى [نکات] فوق ،من تدابير احتياطى ذيل را سفارش ميکنم :
.i

براى جلوگيرى از ناپديد شدنش ،مراقبت شديد وى در حجاز

 . 737بنظر ميرسد که اشارۀ وى به نشر نامۀ غازى امان اهلل خاان در جريادۀ زمينادار الهاور اسات کاه
قبالً به آن اشاره شده است.
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.ii

و اگر وى ناپديد شود ،بررسى کردن دقيق حجاجى که از حجاز بطرف شرق سفر
ميکنند».

 .۴تلگرام  ١٩اپريل سال  ١٩٣١نائب السلطنه هند براى سکرتر دولت در امور هند
وايسراى هند بريتانوى درين تلگرام به وزير دولات انگلساتان باراى اماور هناد مينويساد
که «ما مشکالت کشف فعاليت هاى مخفى در مکه و اهميت آنرا درک ميکنيم ،اما آنچه
واقعاً اهميت حياتى دارد ،معلومات راجع به حرکت امان الله بوده و اينکه تا وقتى وى در حجااز
باشد ،نبايد از نظارت ما دور و ناپديد شود .اگر وى حجاز را از طريق بحر ترک کناد ،ماا باراى
بدست آوردن جزئيات مکمل  ،مثل اسم فرضى ،تغير لباس  ،تاريخ ،کشاتى ،منازل مقصاود ،و
همراهانش سپاسگزار شماخواهيم بود .ما اطمينان داريم ،که بدون پيش داورى راجع به سوال
وقوع مصارف درگير ،براى بدست آورد اطالعات دقيق اين نقاط  ،هر ناوع تالشاى صاورت

خواهد گرفت ( .کاپى به کابل) ».
 .٥تلگرام  ١٩اپريل اندريو ريان سفير انگلستان در جده به آرتر هيندرسن در دفتر خارجه
درين تلگرام سفير انگليس اطالع ميدهد که غازى امان اهلل خان و همراهانش صابح ١۸
ماه اپريل به جده رسيده و بعد از ظهر روانۀ مکه شدند .تلگرام مى افزايد که « آنها لبااس
حج [احرام] پوشيده بودند و از ايشان استقبال شاندارى بعمل آمد ،که در آن چنادين نفار
از مأمورين عاليرتبه هم سهم گرفتند .فواد همزه 738به ساختمان لنگرگااه کشاتى رفتاه،
و والى جده بداخل کشتى رفت  .بغير از همراهان شاه ساابق ،چنادين حااجى ديگار افغاان
هم در همان کشتى رسيده بودند .کپتان کشتى گفات کاه شااه در دوران سافر باه مکالماه
عالقه نداشته خاموش بود .غالم جيالنى 739سفير سابق افغانستان در ترکياه  ،کاه ساال

 . 738فواد همزه ،معين وزارت خارجه و يکى از همرازان پادشاه عربستان سعودى بود.
 . 739منظور جنرال غالم جيالنى خان چرخى ،پسر دوم سپه ساالر غالم حيدرخان چرخاى اسات کاه
پس از انجام وظايف متعدد مثل قوماندانى گارد شاهى ،قوماندانى غوند اردل ،قوماندانى قول
اردوى مزارشريف ،و قومانادانى قاول اردوى هارات در جاوالى  ١٩٢٦مايالدى بحياث وزيار مختاار
افغانى در انقاره پايتخات ترکياه مقارر شاده باود .غاالم جيالناى خاان چرخاى در ساال  ١٩٢٩از طارف
اعليحضرت امان اهلل خان به قندهار خواسته شد و از اپريل تاا مااه ماى ساال  ١٩٢٩غاازى اماان اهلل
خان را تا ايتاليا همراهى نموده به افغانستان برگشات .موصاوف بعاداً در ساال  ١٩٣٣مايالدى باا
جمعى ديگرى از آزاديخواهان و روشنفکران کشور ،مثل محمد ولى خاان دروازى ،محماد مهادى
خان چنداولى ،شيرمحمد خان چرخى ،خواجه هدايت اهلل خان و فقير جان رئيس جانگالت قرباانى
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گذشته هم اينجا بود ،حضور داشت .وى برادر غاالم نباى اسات  ،کاه بعاد از تغيار رژيام در
کابل  ،به عوض وى تعين شد»
سفير انگليس مينويسد کاه « گرچاه اساتقبال [از شااه ساابق] شااندار باود ،اماا مان فکار
ميکنم که نبايد به آن بى جهت اهميت زيادى را قايل شد .فواد شب گذشته اشارتاً گفت
 :گرچه بعضى اوقات ،مثل رويداد فعلى که هيئت کابل هم رسيده است ،شرم آور است،
اما حکومت حجاز بايد در چنين موقعى استقبال مينمود .وى گفت کاه ابن سعود تصاميم
داشت ديروز به جده بيايد ،اما زيارت کردنش را بخاطرى به تعويق انداخت تا فکر نشود که باه

مالقات امان الله آمده است».
 .٦تلگرام  ٢٠اپريل نائب السطنۀ هند به وزير دولت در امور هند
درين تلگرام وايسراى هند مينويسد که « ما اعتراف ميکنيم که اين همراهاى شخصايت
هاى برجستۀ که به رژيم گذشته ارتباط نزديک دارند ،بطرف حجاز ،به ايان ساؤ ظان ماى
افزايد که شايد شاه سابق دسات باه کادام اقادام فاورى بزناد ،اماا ممکان اسات کاه از نظار
سياسى وى اين کار را بعد از اداى مراسم حج انجام دهد .درينصورت ،وى قادر نخواهد
بااود قباال از اواخاار ماااه اپرياال ( ٢٩اپرياال مصااادف بااا  ١٠ذالحجااه ميباشااد) مکااه را تاارک
بگويد.
اگر بعد از آن وى بکوشد به افغانستان برسد ،او شايد يا از راه زمينى طرف شمال و يا راه بحرى
پيش برود .اگر وى مسير زمينى را انتخاب کند ،مجبور است از عراق يا پارس ،و يا هردو بگاذرد.
حکومت اعليحضرت پپادشاه انگلستان راجع به اينکه در عراق چه ميتواند و چه را باياد انجاام
دهد ،بهترين قضاوت را خواهد کرد ،اما ما فکر نمى کنيم که تاالش مداخلاه در حرکات وى در
پارس ممکن و يا مطلوب باشد .اما اگر وى با کشتى از يکى از بنادر سواحل عربى خلاي

عاازم

پارس شود ،او بايد حتماً به بحرين برود ،و اگر قابل قبول باشد ،بايد از پيشرفت وى در آن نقطه

ممانعت شاود .اماا باه عقيادۀ ماا پالناى کاه احتماال بيشاتر دارد اينسات کاه وى در حجااز
هويت خودرا پوشانده و تالش ورزد در لباس حاجيان عودت کنندۀ هندوستانى يا افغان
از طريق هند استفاده کند .اين را بايد به خاطر داشت که درين موسم عاالوه بار حاجياان ،

استبداد گرديده و به امر نادرشاه بدون محاکمه به شهادت رسايد( .اساناد اساتخبارات انگلايس و
"برگى چند از نهفته هاى تاريخ در افغانستان").
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افغانان محلى هم به تعداد زيااد در بسايارى نقااط هناد موجاود باوده و کشاف را مشاکل
ميسازد.
ما تصور ميکنايم کاه اگار وى پااى خاود را در خااک هناد بگاذارد ،شاما اقادام ماا را باراى
دستگيرى اش تائيدخواهيد نمود ،و بر همين اساس دستگاه خود را آزمايش ميکنيم تا
ببينيم در نقاط مختلف احتمال دخول ،چه وسايل شناسائى را در دسترس داريم ».
وايسراى هند از بى خبرى ودرک اين خطر واقعى توسط محمد نادر شاه تعجاب نماوده تقاضاا
مينمايد تا محتواى تلگرام هاى اخير از جده و مصر توسط مکوناچى ،وزيرمختار انگليس در کابل،
بدسترس وى گذاشته شود .او مينويسد که «در آنصورت ،ما پيشنهاد ميکنيم که ،مشروط به تائياد
شما ،به او نتنها اجازۀ خواستن عکس ها ،شرح مفصل ،و وسايل ديگار شناساائى شااه ساابق و
همراهان او داده شود ،بلکه ما همچنان با صميميت اماده هستيم تا به ايجينت هاى فرستاده شادۀ
نادر اجازه دهيم تا با مأمورين ما در بنادرى که حجاج پياده ميشوند ،همکارى کنند .نادر طبعا ًا
اشخاص معتمدى را که با چهرۀ شاه سابق و همراهانش آشنا باشند ،خواهد فرستاد .اين اشاخاص

طبعاً در هند کدام منصب رسمى نداشته ،بلکه تمام امکانات الزم برايشان داده خواهد شد.» .
 .٧تلگاارام شااماره  ١٢١مااؤرا  ٦مااى ،اناادريو ريااان ساافير انگلسااتان در جااده بااه آرتاار
هيندرسن در دفتر خارجه
درياان تلگاارام ساافير انگلاايس در جااده مينويسااد کااه « ماان باااگرفتن آخاارين راپااور از مکااه
تصااور ميکاانم کااه شاااه سااابق فراتاار از نشااان دادن تقااوا ،دساات آورد بيشااترى نداشاات،
هرچند که وى با هندوساتانى هاا و افغانهاا تمااس هااى متعاددى داشات  ،و دريان رابطاه
شااايد راه را بااراى کوشااش بعاادى بدساات آوردن دوبااارۀ تاااج و تخاات اماااده ساااخته باشااد.
بنظااار ميرساااد کاااه هيئااات کابااال کاااه توساااط سااايف الااارحمن حمايااات ميشاااد ،بمقابااال وى
ايساتادگى نماوده باشاد .هيچ نشانۀ از همدردى سفير افغانستان در قاهره در دسات نيسات .. .
کاپى يک جزوۀ نه ( )٩صفحه يى به درى که توسط شاه سابق در مکه توزيع شده است ،به
حکومت هند [بريتانوى] فرستاده شد .اين جزوه حاوى دفااع مفصال از گذشاتۀ خاودش و
سؤ استفادۀ نادر ميباشد».
 .۸تلگرام  ٦مى وايسراى هند به پيرسى لوريان Percy Loraine
درين تلگرام نائب السلطنۀ هند به کمشنر عالى بريتانيا در قاهره مينويسد که « از جاده
راپااور رساايده کااه امااان اهلل و همراهااانش ممکاان اساات حجاااز را توسااط کشااتى بخااارى
ايتالوى ترک بگويند .توقع ميرود که اين کشتى بتاريخ  ۸مى از جده بطرف جينوا حرکت
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کند .آيا ممکن است هنگاام عاودت ترتيباات شناساائى شااه ساابق توساط هماان صااحب
منصب شعبۀ اروپايى گرفته شود که با وى هنگام خروج مصاحبه نماوده باود؟ وقتاى از
شناسائى شاه سابق مطمئن شديد ،حکومت هند از اين اطالع شما خرسندخواهد شد» .
 .٩تلگرام  ۸مى گراهام  R. Grahamبه دفتر خارجه
درين تلگرام سفير انگليس از روم به دفتر خارجاه مينويساد کاه « افتخاار دارم باه اطاالع
شما برسانم که مطابق به اطالعاتى کاه توساط وزارت اماور خارجاۀ [ايتالياا] از انعاده از
اعضاى معيتى شاه سابق که درينجا باقيمانده اند ،بدست آمده است ،انتظار ميرود که
وى [ غازى امان اهلل خان ] در اواسط اين ماه باه روم برگاردد .طورى که من در تلگرام شماره
 ٧٨مؤرخ  ٤اپريل خود اطالع داده ام ،وسايل شخصى شاه سابق براى تأديۀ قروضش ضبط شده
است  ،و اعتقاد برين است که وى ايتاليا را تقريباً بدون هيچ پولى ترک گفته است  .اين وضاعيت
براى هر تالش حاصل کردن دوبارۀ تخت افغانستان يک نقص بزرگ ثابت خواهد شد ،مگر اينکاه
وى در جده و يا جاى ديگر پول جمع آورى کند».

 .١٠تلگرام  ١٢مى آرتر هيندرسن  Arthur Hendersonبه گراهام R. Graham
درين تلگرام محرمانه ،سفير انگليس در روم مينويساد کاه « من ديروز از وزير امور خارجه
پايتاليا راجع به رفتار شاه سابق در مکه پرسيدم ،و از او خواستم تا من را راجاع باه رفتاار و
حرکات آيندۀ وى باخبر نگهدارد .وزير امور خارجه در رابطه با رفتار شاه سابق اظهاار رنجاش
کرده ،وعده داد تا وى را تحت نظر داشته و معلومات کامل را در اختيار من قرار دهد .وزير امور
خارجه گفت که شاه سابق از حکومت ايتاليا خواسته بود تا حرکت بطرف مکاه را از ماا مخفاى
نگهدارد ،که البته حکومت ايتاليا آنرا رد کرد .جاللتمأب عالوه کارد کاه وى شخصااً باا دادن
پناهندگى به شاه سابق در ايتاليا ،مخالفت ورزيده بود ،که مورد قبول قرار نگرفت .درين جا براى
شاه سابق يکمقدار همدردى طبيعى وجود دارد ،و پادشاه ايتاليا براى رهايشش يک قسمت قصار
ناپلس را داده است ،اما حکومت ايتاليا با قبولى هرنوع مصارفى که آنرا باراى رهاايش آمااده
سازد ،به شدت مخالفت کرد .وزير امور خارجه از فعاليت هاى سياسى شاه سابق هايچ اطالعاى
نداشت ،اما معتقد بود که وى در مضيقۀ اقتصادى قرار داشته و بى فائده تالش ميورزيد تاا از راه
خريد و فروش خانه در روم ،پولى را کمائى کند».

 .١١تلگاارام  ١٢مااى ،مکوناااچى  Richard Roy Maconachieبااه آرتاار هيندرساان
Arthur Henderson
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درين تلگرام وزير مختار انگليس در کابل به شعبۀ خارجه مينويسد کاه « وزيار خارجاه [
افغانستان ] مراتب تشکر حکومات را از ماواد راپورهااى جاده کاه توساط مان داده شاده
بود ،اظهار داشته است .ترتيبات استخباراتى خود آنها نيز بصاورت بسايار درسات کاار
ميکرد ،اما مکاتيب من در ارزيابى درست بودن آن بسيار مفيد بود.
آنها فکر ميکنند که امان اهلل به ايتاليا برخواهد گشت ،اما معتقد اند که وى با روس هاا
در رابطااه بااا اقاادام بعاادى بااه يااک توافااق ساارى رساايده اساات .آنهااا درياان زمينااه از هاار
معلومااات اسااتخباراتى حاصاالۀ حکوماات اعليحضاارت [ پادشاااه انگلسااتان ] مشااکور
خواهند بود ،چون سفير خود شاان در روم  ،اگار بادتر نباشاد ،باى کفايات اسات ،و آنهاا از
رفتار حقيقى حکومت ايتاليا راضى نيستند».
 .١٢تلگرام  ٢٩جون ١٩٣١ ،وزارت خارجه به وزيرمختار انگليس در کابل
درين تلگرام محرمانه آرتر هيندرسن  Arthur Hendersonباه مکونااچى Richard
 Roy Maconachieاز صاحبتى کاه مارشاال شااه ولاى خاان ،سافير ساابق افغانساتان،
کمى قبل از حرکت از لندن ،با يکى از اعضاى دفترش در وزارت خارجه  ،راجع به غازى
امان اهلل خان انجام داده ،اطالع ميدهاد .وى از قول مارشال شاه ولى خان مينويساد کاه از
تبليغات غازى امان الله خان در داخل افغانستان و بين باشندگان بمبئى و کلکته بيمى ندارد « ،اما
خطر ،و اين يک خطر حقيقيست ،که در سرحدات آزاد وجود دارد .تمجيد دوامدار شاه امان الله
بحيث قهرمان ملى و شاه نادر شاه بحيث کسى که براى خوشنودى انگليس ها کار ميکناد ،ماانع
کوبيدن آن قبايل سرحدى يى ميشود که ديدگاه خصمانۀ نسبت به حکومات بريتانياا دارناد.
نتيجه شايد براى حکومت فعلى افغانستان فاجعه بار باشد ،اما بصورت مجزا براى حکومت هند نيز
خوشايند نخواهد بود .جريان اين تبليغات عمدتاً از طرف هند مى آيد ،و اگر باشد هام بصاورت
بسيار ناچيز از اتحاد جماهير شوروى  .او پشاه ولى خان درين او اخر "فرماان مطبوعاات" را
خوانده است که باعث تسکين و تأئيد اش است .اما سرچشمۀ آن تبليغات ايتاليا بوده ،و اين خطار
به منافع بريتانيا ،به عقيدۀ وى به حکومت اعليحضرت پپادشاه انگلستان کامالً اين حق را ميدهد
که (البته در خفا) اقدام نموده و از حکومت ايتاليا بخواهد تاا از ساؤ اساتفادۀ اماان اللاه از

پناهندگى ايکه به وى اعطا کرده اند ،جلوگيرى کند.» ...
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پيامد رفتن غازى امان الله خان به ح
بعد از بازگشت غازى امان اهلل خان به روم ،انگليس ها آرام ننشسته بلکه در پهلوى آنکه
خاود تااالش بيشاتر نمودنااد تاا از پااالن هااا و حرکاات بعاادى وى اطالعاات دقيقتاار بدساات
آورند ،حکومت افغانستان را نيز تشويق به اقدامات شديد و جدى تر نمودند.
اقدامات دولت افغانستان در داخل کشور
به اساس يک سند آرشيف دفتر هند بريتانوى  740حکومت افغانستان به تعقيب شرکت
غازى امان اهلل خان در مراسم حج (اپريل  ،)١٩٣١در درک خطار سايلى از تبليغاات باه نفاع
وى ،تنبلى نکرد .در ماه جوالى عودت حجاج آغاز شد .امان اهلل خان بدون شک کوشيده
بود خاطرات خوشى را بجا گذارد.
شدت عمل حکومت شامل تاالشى نمودن خاناه هاا و دساتگيرى کساانى باود ،کاه گماان
ميرفات طرفاادار غاازى امااان هلل خاان باشااند .حکوماات همچناان جاازوه هااى تبليغاااتى ضااد
امانى را در قسمت هاى مختلف کشور توزيع نمود .انگليس ها احساس ميکردند که اين
اقدامات دولت افغانستان کامياب بوده و براى مدتى فعاليت هاى طرفداران شاه سابق
کاااهش يافتااه ،و ياااهم بااه فعالياات هاااى مخفااى تبااديل شااد .امااا در ماااه دساامبر ()١٩٣١
تبليغات هواداران غازى امان هلل خان بار ديگر شدت يافته ،شايعات بازگشت غالم نباى
خان چرخى و حتى خود شاه سابق گارم شاد و طارح تارور اهلل ناواز خاان و شااجى  ،دوتان از
پيروان وفادار هندوستانى محمد ناادر شااه ،و همچناان طارح قياام غلجاى هاکشاف شاد.
يکى از کسانى که در قندهار بنفع غازى امان اهلل خان فعاليت ميکرد" ،دوران خان" بود.
طرفااداران شااناخته شاادۀ غااازى امااان اهلل خااان در کاباال نيااز دسااتگير شاادند ،و بااه غااالم
جيالناى خااان چرخااى ،باارادر غااالم نبااى خااان چرخااى ،رسااماً توصاايه شااد تااا کشااور را تاارک
بگويد.741

 . 740اسناد محرمانۀ آرشيف هند بريتانوى ،سند  ،L/P&S/12/1637Dمرور حوادث افغانساتان
بين اول جوالى  ١٩٣١و  ٣٠جون .١٩٣٢
 . 741گرچه محترم خالد صاديق چرخاى دريان ماورد ميگويناد کاه کاکااى شاان غاالم جيالناى خاان
چرخى ،برادر زاده اش عبدالوکيل جان پسر عبادالعزيز خاان چرخاى را باراى معالجاه باه آلماان بارد.
درين سفر او يک مکتوب محمد نادر شاه را براى دعوت غالم نبى خان چرخى به کابل نيز باا خاود
داشت  .اما از يک راپاور ديگار انگلايس هاا کاه بعاداً ذکار خواهاد شاد ،بنظار ميرساد کاه بارخالف

502

بازرگنى دوزۀ اامىن و وتطئه اهى انگليس

راپااور محرمانااۀ انگلاايس هااا حاکيساات کااه اوضاااع در بهااار بصااورت چشاامگيرى بهبااود
يافت .شخصى بنام عبدالکريم خان که در هند بريتانوى کار هااى تنظايم تبليغاات باه نفاع
شااه سااابق را پاايش ميبارد ،بعااد از ظاااهراً مصااالحه باا محمااد نااادر شااه بااه کاباال برگشاات.
همچنان در مااه ماى ( )١٩٣٢عبادالهادى خاان (داوى)  ،يکاى از اعضااى برجساتۀ گاروپ
شاه سابق  ،نيز از سفارت افغانستان در برلن استعفا داده و به کابل برگشت  .انگليس ها
برگشت عبدالکريم خان و عبدالهادى خان  ،و راپور اخير تقاضاى اجازۀ برگشت به وطان
غالم نبى خان چرخى را نشانۀ مأيوساى طرفاداران شااه ساابق تلقاى نماوده ،اماا در عاين
حاال هوشادار دادناد کاه از امکااان بعياد نيسات کاه اياان حرکاات باراى اساتفاده از خراباى
اوضاع صورت گرفته باشد.
نظارت بيشتر انگليس ها بر شاه سابق
درين دوران انگليس ها نظاارت بار غاازى اماان اهلل خاان را شاديدتر سااختند .راپاور هااى
محرمانۀ استخبارات انگليس نشان ميدهد که شاه سابق با مشاکالت شاديد اقتصاادى
مواجه بوده ،و بغير از چند سفر گاه و بيگاه به ساويس و ياک سافر باه "نااپلس" ايتالياا،
که براى خداحافظى با برادرش سردار عنايت اهلل خان  ،کاه در مااه دسامبر باراى بودوبااش
روانۀ ايران شد ،در روم باقيماند.
راپااور  ٩جااوالى  ١٩٣٢از معلوماااتى گاازارش ميدهااد کااه از يااک منبااع خيلااى بااا اعتمااد
بدست امده است .نکات عمدۀ اين راپور قرار ذيل اند:
امان الله خان مشتاق بازگشت به کابل ميباشاد .باا درنظار داشات ايان هادف ،شااه ساابق
سخت ميکوشاد تاا باه کماک آنعادۀ کاه تاا حاال باه او وفاادار ماناده اناد ،و همکاارى چناد
سفيرى که در خارج بسار ميبرناد ،حمايات قابال توجاه ماردم را حاصال کناد .وى از طرياق
عمالش در هند با امور کابل در تماس مستقيم بوده ،اما شک دارد که معلومات مبالغه
آميز را بارايش ميفرساتند .شااه ساابق معتقاد اسات کاه بعاد از مارگ محماد نادرشااه ،در
خانواده اش کسى نيست که به انادازۀکافى توانمنادى انتخااب شادن بحياث فرماانروا را
داشته باشد .وى ميترسد که سردار شاه محمود خان ،برادر کوچکتر محمد نادر شااه کاه

تصور خانوادۀ چرخى از بهبود مناسبات با محمد نادرشاه ،محمد نادر خان پالن خودش را داشت
و به اصطالح يک تيار و دو فاختاه ،هام ميخواسات يگاناه بارادر چرخاى در افغانساتان را از کشاور
تبعيد کند و هم غالم نبى خان چرخاى را باه پااى خاودش باه داماى کاه باراى کشاتنش چياده باود ،باه
کابل بياورد.
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ماارد شااجاع و سااپاهى خوبيساات ،و خصوصاااً در بااين قباياال خوساات نفااوذ دارد ،شااايد
بکوشد خاليگاه محمد نادرشااه را پار کناد ،در آنصاورت اماان اهلل خاان مصامم اسات کاه
وارد ميدان شده و تخت خود را دوبااره بدسات آورد .وى بصاورت خااص از عبادالهادى
خااان (ساافير سااابق افغانسااتان در باارلين کااه حااال بکاباال برگشااته اساات) انتظااار ميباارد تااا
مخفيانه در کابل برايش کار کند.
امان الله خان معتقد است که محمد نادر شاه با حکومت انگليس يک قرارداد محرماناه
بسته است .وى عقيده دارد که مطابق به اين قرارداد ،محمد نادرخان هيت تصميم مهماى
را بدون مشوره با سفير انگليس در کابل نخواهد گرفت .در بادل ايان تعهاد ،انگلايس هاا
موافقه نموده اند تا ساالنه دوصدهزار ( )٢٠٠٠٠٠پوند ساترلنگ کماک ماالى کنناد .گفتاه
ميشود اين قرارداد در لندن توسط سردار شا ولى خان (برادر کوچک محماد نادرشااه)،
که فعالً در پاريس سفير است ،به امضا رسيده است .عقياده بارين اسات کاه بادون سافير،
شاه محمود خان ،محمد هاشم خان و يکى ياا دونفار از اعضااى خاانواده ،کاس ديگارى از
موجوديت چنين قراردادى اطالع ندارد .اگر ايان معلوماات درسات باشاد ،فکار ميشاود
که احتماالً خانم شااولى خاان (کاه خاواهر اماان اهلل خاان ميباشاد) ايان معلوماات را باه وى
رسانده باشد.
امان الله خان از قرارداد بين محمدنادرشاه و پادشاه عربستان سعودى ناراحت ميباشد.
وى معتقد است که هادف ايان قارارداد ماانع شادن از فعاليات وى و هاوادارانش در حجااز
ميباشد ،و وى بخاطرى کاه آرزو داشات باراى باار دوم باه حاج بارود ،از عقاد ايان قارارداد
عصبانى ميباشد.
امان الله خان معتقد است که الله نواز خان بحيث رابط محمد نادر خان با انگليس هاا
کار ميکند .وى معتقد است کاه اهلل ناواز باود کاه توانسات در وقات اغتشااش حبياب اهلل
کلکانى ،از حکومت بريتانيا براى استفادۀ محمد نادر شااه شاش لاک ( )٦٠٠٠٠٠روپياه و
مقدار فراوان مهمات را بدست آورد.
امان الله خان معتقد است که غالم صديق خان چرخى و عبدالحسين خان به گاروپ وى
تعلق دارند .وى غالم صديق خان چرخى سفير فعلى افغانستان در برلين و عبدالحسين
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خان ،742سفير فعلى افغانستان در روم را از طرفداران خود ميداند .آقااى اخيرالاذکر کاه
فعالً براى شرکت در کنفرانس خلع سالح در جينوا ميباشد ،به تمام معناى و مفهاوم خاود
را از کابل مطرود ميداند .بنظر ميرسد که يک مرکز خيلى بزرگ ضد محمد نادر شااه در
برلين در حال شکل گرفتن است ،و آخرين کسى که به آن عالوه شاده اسات غاالم جيالناى
خان ،برادر غالم صديق خان چرخى ميباشد ،که اخيراً از افغانستان اخراج شده است.
مسلم است که اماان اهلل خاان بصاورت دوامادار باا پياروانش مکاتباه دارد .وى خاود نماى
نويسااد ،بلکااه اياان کااار را عباادالوهاب طاارزى ،باارادر خااانمش کااه در روم بااا وى زناادگى
ميکند ،برايش انجام ميدهد.
امان الله خان در وضعيت مالى خوبى قرار ندارد .گفته ميشود که وضعيت اقتصاادى
شاااه سااابق خااوب نيساات ،و وى عمااداً از پااول کرايااۀ دوخانااۀ کااه در روم خرياادارى نمااوده
است ،امرار معاش ميکند.
اقدامات سردار محمد هاشم خان بعد از کشته شدن محمد نادر شاه
جگ ن فرويل ) )Major Farwellآتشۀ نظامى سفارت انگليس در کابل خبر کشته شدن
محمد نادرشاه را به دولتش اطالع داده نوشت که « اعليحضرت نادرشاه حوالى ساعت ٢
و  ۴٥بعد ازظهر  ۸ناومبر [ ]١٩٣٣در محفال چاائى کاه توساط وزارت معاارف تهياه شاده
بود ،توسط يک متعلم مکتب آلمانى743

به قتل رسيد.

 . 742منظور سردار عبدالحسين خان عزيز فرزند سردار عبدالعزيز خان اولين سفير افغانساتان در
تهران ميباشد .سردار عبدالحسين خان عزيز از رفقاى ميرسيد قاسم خان  ،عبدالهادى خان داوى
و ديگر جوانان مشروطيت اول و دوم به شمار ميرفت .سردار موصوف بعد از سقوط دورۀ امانى ،
در سال  ،١٩٣٠بحيث سفير افغانى در روم مقرر شد و در سالهاى بعد از آن در پست هاى بلند مثال
نمايندۀ افغانى در کنفرانس خلع سالح جينوا ،سفير کبير افغانى در مساکو ،وزيار فوائاد عاماه در
کابينۀ محمدهاشم خان ،سفير کبير افغانستان در واشنگتن ،نماينادۀ افغانساتان در ملال متحاد،
وزير معارف و سفير کبير افغانى در دهلى کار کرد .مرحوم عبدالحى خان حبيبى او ماورد ساؤظن
وطنخواهااان و مرحااوم غااالم محمااد غبااار او را سااردار نقاااب دارى خوانااده اساات کااه بااراى رژياام
نادرخان کار ميکرد.
 . 743منظااور مکتااب امااانى اساات کااه تحاات رياساات آلمااان هااا قرارداشاات  .بعااد از تخاات نشااينى
محمدنادر خان و کمپاين ازبين بردن اسم و نشاان اماان اهلل خاان مثال مکتاب امانياه ،اسام مکتاب
امانى هم تبديل شد .بعد از آن اين مکاتب به نام هاى استقالل و نجات ياد ميشدند.
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قاتل پسر خدمتگار مرحوم غالم نبى خان بوده و بنظر ميرسد که اين جرم براى انتقاام از
اعدام غالم نبى [خان چرخى ] باشد ،که يکسال قبل به همين تاريخ صورت گرفته باشد.
شاااه محمااود خااان فااوراً بعااد از قتاال تمااام اعضاااى خااانوادۀ شاااهى موجااود در کاباال ،و
متنفااذين محلااى بشاامول حضاارت شااوربازار را جمااع نمااوده و محمااد ظاهرشاااه را بحيااث
پادشاه اعالم کرد .گفته ميشود که تخت به خود شاه محمود خان پيشاکش شاد ،اماا وى
قباول نکارد ...مراسم تدفين صبح  ٩نومبر انجام يافت  .هيئت دپلوماتيک و يک جمعيات بازرگ
حضور داشتند ،اما غيابت محمد ظاهر خان و شاه محمود خان مشهود بود .اللاه ناواز خاان در

مراسم تدفين نقش بارز داشت » .744
قابل ياداوريست که يک ماه قبل از کشته شدن محمد نادر خان دو رويداد غير عادى را
داده بود :رويداد اول دستگيرى «ليوند فقيار» و همکاارانش باود کاه طاى ياک عملياات
مشترک دولت افغانستان و هند بريتانوى در تورخم بدام انگليس هاا افتااد .روياداد دوم
تجليل از جشن تخت نشينى محمد نادر شاه در کابل بود .آتشۀ نظامى سفارت

 .53نادرشاه به ضرب گلوله از پا در آمده است

 . 744اسناد محرمانۀ آرشيف هند بريتانوى  ،يادداشت شماره  ۴٥براى آخر هفتۀ  ٩نومبر . ١٩٣٣
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انگلستان در کابل در رابطه با رويداد اخير گزارش داد که «جشن تجليل از سالگرد تخت
نشينى نادرشاه در کابل به تاريخ  ١٦اکتوبر برگزار شد .برخالف سال گذشته ،ايان مراسام
به عوض محضار عاام در قصار دلکشاا برگازار شاد ،و از رسام گذشات گااريزون کابال نياز
اثرى نبود .شاه ،شيخ السفرا ستارک [سفير روسيه] از هيئات ديپلوماتياک و عبداالحاد
رئيس شوراى ملى سخنرانى کردند .همان شب مأمورين افغان و سران سفارت ها نان شام
را با شاه در قصر دلکشا صرف نمودند .بعد از نان ،ضيافتى ترتياب داده شاده باود کاه در
آن تمام خارجيان و شخصيت هاى برجستۀ افغان حضور داشتند ،اما باز هم برخالف سال
گذشته ،شاه در آن ضيافت حضور نداشت.»745
سفير انگليس در کابل هم ضمن مکتوبى راپور آتشۀ نظامى را به وزيار دولات باراى اماور
خارجه در لندن ارسال نموده نوشت که «اين مراسم به اثر خاطرۀ اعدام هاى اخير در کابل،
و تااادابير احتيااااطى بسااايار شاااديدى کاااه باااراى حفاااک شاااخص شااااه از حماااالت احتماااالى
تروريست ها الزم شمرده ميشد ،خدشه دار شده بود .در نان شب ديده ميشد که پسر شاه،
ظاهر جان ،کسى که غيبتش در سال گذشاته منجار باه تبصاره هاائى شاده باود ،در پهلاوى
شاااه حضااور نداشاات ،بلکااه بطاارف راساات صاادراعظم [هاشاام خااان] در ساامت مخااالف
ميزاعليحضرت نشسته بود.»746
اطالع کشته شدن ناا باه هنگاام محماد ناادر شااه ،پادشااه افغانساتان باه تااريخ  8ناومبر
 1933خباار داغ جهااانى گرديااد .در روم ،خبرنگاااران بااه اقامتگاااه غااازى امااان اهلل خااان
هجوم بردند .امان اهلل خان ،روز ديگر نااگزير گردياد باا خبرنگااران مصااحبه نماياد .او در
گفتگااو بااا خبرگاازارى «رويتاار» در حااالى کااه پساار باازرگش هاادايت اهلل وى را همراهااى مااى
کرد ،گفت که «هرگاه مردم افغانستان آرزومند بازگشت من باا برناماه اصاالحات و ترقاى
ام باشند ،همواره آماده هستم با همه توان به کشور خود خدمت نمايم» .747.وى افازود کاه
«نمى تواناد از مارگ نادرشااه تاا انادازه ياى احسااس رضاايت منادى نکناد ،مگار در عاين
زمان متاسف است از اين کاه پادشااه افغانساتان کشاته شاده اسات» .او از دادن پاساخ باه
پرسش در باره بازگشت ممکنه اش به افغانستان ،خود دارى کرد.
 . 745اسااناد محرمانااۀ آرشاايف هنااد بريتااانوى  ،يادداشاات شااماره ۴٢بااراى آخاار هفتااۀ  ٢٠ ٩اکتااوبر
.١٩٣٣
 . 746همانجا.
 . 747آرشيف دولتى تاريخ اجتماعى و سياسى روسيه ،فوند  ،٥٣٢دوسايۀ مخصاوص  ،۴کاارتن
 ،١٣٢صفحۀ  ( ١٠٧به حوالۀ تيخانف).
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پااس از کشااته شاادن محمااد نااادر شاااه ،گرچااه پساارش محمااد ظاااهر شاااه ( ١٩ساااله) در
موجودياات کاکاهاااى قدرتمناادش سااردار محمااد هاشاام خااان ،سااردار شاااه محمااود خااان و
سردار شاه ولى خان به تخت نشست ،اما سردار محمد هاشم خاان صادر اعظام باود کاه باه
رياست خاندان يحيى خيل رسيده ،و عمال فرمانرواى کشور گرديد .سردارمحمد هاشم
خان به کمک انگليس هاا از مشاکالت داخلاى و خاارجى ايکاه حکومات جديدباه مياراث
برده بود ،آگاه ميشد .اين مشکالت در امور داخلاى شاامل عناصار طرفادار غاازى اماان
اهلل خان ،جمعيت "جوانان افغان" ،حاميان محماود طارزى و خاانوادۀ چرخاى ،روحاانيون
پر نفوذ ،و جامعۀ قبايلى متنفر از انگليس بود.
اقداماتى که محمد هاشم خان صدراعظم باراى تحکايم سالطۀ خانادانى در دسات گرفات
شااامل ازبااين بااردن يااا خنثااى ساااختن مخااالفين عمااده ،ايجاااد کنتاارول مااؤثر تاار باار اقااوام
(خصوصاً اقوام مشارقى و جناوبى) ،کساب حمايات ياا باى طرفاى غلجاى هاا ،و انکشااف
مخابرات و مواصالت بمنظور تماس با اوضاع در واليات کشور و در صورت لزوم نقل و
حرکت قواى نظامى بود .
انگليس ها غازى امان الله خان و گروپش را که " امانيست" خوانده ميشدند ،تحت نظارت شاديد
داشتند .و ازدياد فعاليت ها و تالش هاى شانرا به آگاهى سردار محمد هاشام خاان رسااندند.
هاشم خان هم براى انتقام خون برادرش و هم براى زدايش تهديد خانادان حااکم ،دو گاروه را

برای از بين بردن غازى امان الله خان و چهره هاى سرشناس حواريون او سازمان داد.
يک سند دفتر استخبارات وزارت داخلۀ هند بريتانوى 748نشان ميدهد که اهلل نواز خان
بتاريخ  ٢٠دسمبر  ١٩٣٣بمقصد سفر باه اروپاا ،ويازۀ ترانزيات هناد را بدسات آورده اسات.
درين مکتوب ذکر شده است کاه «دليل اين سفر معلوم نيست ،اما قرار راپور ها حرکات وى در

کابل سبب شايعات شورانگيزى شده است» .سند ديگار حاکيسات کاه اهلل ناواز خاان ،کساى کاه
در سال  ١٩٣٢مأموريت محرمانۀ نادرشاه را در اروپا به عهاده داشات ،ياک باار ديگار باه
اروپا آمده و فعالً در برلين ميباشد.749

 . 748مکتااوب محرمانااۀ مااؤرا  ٣جنااورى  ،١٩٣۴شااماره  20/P.F./31دفتاار اسااتخبارات وزارت
داخله ( انتيليجنت بيوروى هوم ديپارتمنت).
 . 749اسناد آرشيف هند بريتانوى  L/P&J (S)/229مؤرا  ۸مارچ .١٩٣۴
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وقتااى سااازمان هاااى اسااتخباراتى شااوروى بااه ساارعت ازياان طاارح اطااالع يافتنااد ،دولاات
روسيه که در رقابت شديد با انگليس ها قرار داشت ،تصميم گرفات تاا از غاازى اماان اهلل
خان حمايت نموده و براى حفک جان وى تدابير الزمه را روى دست گيرند.
در ماه جنورى  ١٩٣۴سفارت شوروى از کميسارياى خلق در امور خارجى رهنماود گرفات
تا شاه سابق را از تهديدى که متوجاه اوسات ،آگااه ساازد .قاره خاان ،معااون کميساارياى
خلق در امور خارجى به آگاهى پوتومکين ،سفير شوروى در روم رسااند کاه اهلل ناواز خاان
 ،750ياور خاص محمدنادر شاه ،باا گارفتن وظيفاه ساازماندهى کشاتن اماان اهلل خاان باه
اروپا گسيل گرديده است.751

 . 750اهلل نواز خان ملتانى يکى از شاگردان کالج الهور پسار خاان بهاادر رب ناواز خاان باود کاه باا
برادرش شاهنواز خان و خاادم شاان عبادالحق کاه جدياداً مسالمان شاده باود ،در مااه فبارورى ١٩١٥
ميالدى به همراهى يک گروپ از شاگردان الهور که ظفر حسان ايباک نياز درآن شاموليت داشات،
هند بريتانوى (دارالکفار) را تارک و باه افغانساتان (داراالساالم) هجارت کارد ،تاا از آنجاا بخااطر
شموليت در ارتش ترکيه خود را به ترکيه برسانند .به استناد اسناد آرشايف هناد بريتاانوى ،آقاياان
غبااار ،پوهانااد حبيبااى  ،ظفاار حساان ايبااک و ادمااک  ،خاناادان "نااواز" سااابقۀ طااوالنى در خاادمت
حکومت انگليس داشت  .در دورۀ امانى يک شخصيت مشکوک بود .برادرش با سفارت انگلايس
در کابل ارتباط مخفيانه داشت .عبدالحق خاادم شاان شخصاى باود کاه راز "ناماه هااى ابريشامى"
معااروف موالنااا عبيااداهلل سااندهى را افشااا کاارده و ساابب دسااتگيرى تعاادادزيادى از مبااارزين ضااد
استعمار انگليس شد .ادمک مينويسد که اهلل نواز خان ادم خطرناکى بود ....او در رابطه با قبايل
سرحد خدمات ارزشمندى را براى نادر شاه انجام داده است .وزارت خارجاۀ جرمناى او را جاساوس
انگليس ميداند .سفير ايتاليا در کابل نيز عين اشاتباه را دارد .اهلل ناواز خاان کاه از هاواداران سار
سخت نادر شاه بود ،در اوايل سلطنت محمد نادر شاه به غزنى فرساتاده شاد تاا شايرآغا مجاددى (
نورالمشايخ) را تحت تعقيب داشته باشد ،زيرا حکومت وقت بر شايرآغا مجاددى چنادان اعتمااد
نداشت  .اهلل نواز خان بحيث ياور اول محمد نادرشاه و باه تعقياب آن باه صافت وزيار مقارر شاد .اهلل
نواز خان در سال  ١٩٣٢از راه هند بريتانوى با آزادى تاام باه اروپاا رفات  .باراى گفتگاو در موضاوع
جزاى قاتل سردار محمد عزيز در برلين شارکت نماود .مادتى وزيار درباار و وزيار فوائاد عاماه باود.
بين سالهاى  ١٩٣٥و  ١٩۴٥بحيث سفير ( وزير مختار) افغانستان در بارلين ايفااى وظيفاه نماوده
و غالم صديق خان چرخى و هواداران ديگر غازى امان اهلل خان را تعقيب ميکرد.
 . 751آرشيف سياست خارجى فدراسايون روسايه ،فوناد  ،٠٧١ساال  ،١٩٣۴دوسايۀ مخصاوص ،١٦
کارتن  ،١٧٠صفحۀ  ،٩به حوالۀ تيخانيف.
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هاشم خان براى اطمينان بيشتر در نابود ساختن حتمى دشامن خاونى خاود ،فرماان داد تاا
در پهلوى گسيل افراد خاص به اروپاا ،گاروه ديگارى را باه مکاه بفرساتند .چاون اماان اهلل
خان تصميم گرفته بود براى انجام فريضۀ حج برود.
اينکه چگونه دستگاه هاى استخباراتى و ديپلوماتيک انگليسى فعاليت هاا و حرکاات
غازى امان اهلل خان  ،اعضاى خانواده و حاميانش را تحت نظارت داشاتند باراى بدسات
آوردن اطالعات از چه شيوه هاى استفاده ميکردند ايان اطالعاات حاصاله چگوناه کاار
گماشتگان دولات را آساان ميسااخت و بالخاره ايان حامياان و اطرافياان غاازى اماان اهلل
خان چه کساانى بودناد ،در صافحات بعادى ذکار خواهاد شاد .دريان جاا باه ياک نموناۀ از
گزارشات استخبارات انگليس اشاره ميکنيم که خوانندگان محترم خود مقاصد نهانى
وتأثيرات روانى آنرا بر محمد هاشام خاان صادراعظم و ديگار بازمانادگان بار سار اقتادار
خانوادۀ محمد نادرشاه درک کرده ميتوانند.
در راپور بسيار محرمانۀ  ١٩جنورى  ١٩٣۴مربوط به امور افغان هاا ذکار شاده اسات کاه
غالم صديق خان چرخى از چند هفته بدينسو در روم بوده و بصورت مانظم همنشاين شااه
سابق ،غازى امان اهلل خان ،ميباشد .اخيرالذکر کامالً اميدوار است که تابساتان امساال
در کابل خواهد بود درحقيقت وى منتظر کشته شدن برادران نادرشاه است که محتاطانه
طرح ريزى شده اسات  .گفتاه ميشاود کاه ترتيباات ذراياع قناعات بخاش ارتبااط باا عناصار
"جواناااان افغاااان" در افغانساااتان  ،کساااانى کاااه باااراى سااارنگونى رژيااام موجاااود توطئاااه
ميکنند ،گرفته شده است  .غالم صديق خان مسئوليت اين کار را به عهده داشاته و چناد
پايه ماشين چاپ (حد اقل سه پايه) براى کمک به انقالبيون به افغانستان فرساتاده شاده
است .اينکه اين ماشين هاى چاپ چگونه به افغانستان فرستاده شده اند معلوم نيسات،
اما گمان ميرود که ممکن کار ميانجيگر هاى محتاط پنهانى در هند باشد.
ايان راپاور عاالوه ميکناد  :اماان اهلل خاان انتظاار دارد کاه در صاورت مسااعد شادن وقات
رفتنش ،ايتاليا در فراهمى زمينۀ سفر از طريق روسيه کمک خواهد کرد .وى ادعاا دارد
کااه بااا پادشاااه ايتالياااا روابااط دوسااتانه دارد ،و وزارت خارجاااۀ ايتاليااا در حااال حاضااار
عالقمندى نشان داده است  .در همين راپور ذکر شده است که بعد از کشاته شادن محماد
نادر شاه ،امان اهلل خان با بارون الويسى ) (Baron Aloisiساکرتر دايماى دفتار خارجاۀ
ايتاليا يک مالقات طوالنى داشته است .
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راپور هاى استخبارات انگليسى از محمد على خان ،پسر مرحوم محمد ولى خان (که در
دسمبر گذشته توسط محمد نادر خان اعدام شد) نام برده و مينويساد کاه « ايان نوجاوان
که از تمام دارائى پدرش محروم شده است عمالً در پاريس تنها ماناده و در صادد انتقاام
برآمده است ....شاه ولى خان سفير افغانستان در پاريس از موجوديت محمد على خان در
آن شهر آگاهى کامل داشاته و گماان نميارود کاه باراى حفاک ساالمتى خاود ساهل انگاارى
کند».752
شوروى ها همه اقدامات هاشم خان را که سرسختانه مى کوشيد بخااطر بارادرش از اماان
اهلل خااان و حواريااون او انتقااام بگياارد ،زياار ترصااد داشااتند ،و اياان تااالش هاااى مسااکو تااا
اندازۀ در ناکامى شکست کوشش هاى ترور غازى امان اهلل خاان نقاش داشات  .ماثالً اهلل
نواز خاان و افارادش از ساوى پاوليس ايتالياا دساتگير و ساالح هااى شاان ضابط گردياد،
کارى که سر به رسوايى جهانى زد.753
اما اين ناکامى اهلل نواز خاان ماانع انتقاام جاوئى خاانوادۀ شااه مقتاول نگردياده و يکباار
ديگار در مااه مااى  ١٩٣۴احماد علااى خاان را باه حيااث ساکرتر ساافارت افغانساتان بااه روم
فرستادند ،تا به هر قيمتى که شده ،وظيفۀ سپرده شده به اهلل نواز خان را باه سار برسااند.
هاشاام خااان اينبااار محااافک خاااص خااود ،حکاايم ،را نيااز بااراى انجااام اياان «اقاادام» بااه روم
فرستاد.
ممکن است اين احمد على خان همان احمد على خاان لاودين ،رئايس اردو باشاد کاه بعاداً
بحيث وزير مختار افغانستان در برلين تعين شد.
بار ديگر استخبارات شاوروى باه اطالعاات «گرانبهاايى» در زميناه دسات يافتاه ،آن را از
طريق سفارت شوروى در روم باه دساترس غاازى اماان اهلل گذاشات کاه باى درناگ تادابير
الزم امنيتى را در زمينه روى دست گرفت.
به گفتۀ داکتر يورى تيخانف ،خاور شناس روسى و نويسندۀ کتاب سياست قادرت هااى
بزرگ در افغانستان و قبايل پشتون (نبرد افغانى اساتالين) اکناون نااممکن اسات ميازان

 . 752اسناد محرمانۀ آرشيف هند بريتاانوى در کتابخاانؤ لنادن ،راپاور هااى سارويس اساتخبارات
مخفااااى ) (SISمربااااوط بااااه فعالياااات هاااااى شاااااه سااااابق امااااان اهلل خااااان ،خااااانواده و حاميااااانش
L/P&J/12/121
 . 753آرشيف سياست خارجى فدراسيون روسايه ،فوناد  ،٠٧١ساال  ،١٩٣۴دوسايۀ مخصاوص ،١٦
کارتن  ،١٧٠صفحۀ  ،٩به حوالۀ تيخانيف ،.صفحۀ .٢٦
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مشاارکت ساازمان هاااى اطالعااتى شااوروى در تاامين امنيات امااان اهلل خاان در آن برهااه را
روشن ساخت .مگر مى توانيم حدس بزنيم که کامالً امکان دارد ايان ساازمان هاا تنهاا باه
رساندن اطالعات محرم از کابل به روم اکتفا نکرده باشاند .معلاوم ميشاود کاه پاوليس و
سرويس هاى مخصوص ايتاليا در سال  ١٩٣۴ناگزير گرديدند مساعى همه جانبه يى را
بااراى نگهبااانى از امااان اهلل خااان روى دساات بگيرنااد .تيخااانف ميگويااد کااه در نتيجااه،
وابستگان و همخاندانى هاى نادرشااه باا پاى باردن باه بيهاودگى تاالش هااى خاود نااگزير
گرديدند برنامه رسيدن به حساب امان اهلل در اروپا را از سر خود بکشند .باا آن کاه تاالش
هاى مبنى بر مسموم ساختن او در مکه تا سال  ١٩٣۸ادامه يافتند.
اقدامات انگليس ها به تعقيب کشته شدن محمد نادر شاه
سفير انگليس در کابل بتاريخ نهام مااه ناومبر  ١٩٣٣طاى تلگراماى باه وزيار اماور خارجاۀ
انگلستان ،وزير دولت براى هند ،و وزير خارجه براى امور هند ،ابالغيۀ رسمى حکومت
افغانستان در رابطه با کشته شادن محماد نادرشااه و ياک کااپى از ترجماۀ خالصاۀ مقالاۀ
اصالح را فرستاد.
متن ابالغيۀ رسمى يوم چهارشنبه  ١٦عقرب ١٣١٢شمسى :
اعليحضرت غازى محمد نادرشاه پادشاه غمخوار ما و شما و تمامى ملت افغانستان در
يااوم چهارشاانبه  ١٦عقاارب بساااعت سااه بجااۀ بعااد از ظهاار در احاطااۀ قصاار دلکشااا از دساات
يکنفاار جااانى و خااائن غاادار باازخم تفنگچااه
شااهيد اکبااار گرديدناااد – اناااهلل و اناااا الياااه
راجعاون – باار حسااب اماار شااريعت غاارا اياان
خااااادم اسااااالم و تمااااامى مشااااايخ گاااارام و
علماى اعالم و وزرا و مأمورين و عساکر
و رعاياى مرکز کابل به ذات عالى شهزاده
محمد ظاهر خان فرزند ارشد اعليحضرت
غاااازى و شاااهيد رحمااات اهلل علياااه بيعااات
نماااوده و بااادل و جاااان ربقاااۀ اطاعااات ايااان
پادشاه جوانبخت را کاه خاداى عاالم ياار و
مااااددگار شااااان باااااد
بدوش قبول گرفتناد.

 .54ابالغيۀ رسمى کشته شدن نادرشاه و سلطنت
محمدظاهرشاه
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اين بيعت از طرف اعليحضرت ممدوح قبول و بروز مذکور اعليحضارت شاان بپادشااهى
افغانستان شناخته شدند.
باين ذريعه شما عزيزان را ازين قضيۀ واقعه مستحضر گردانيده برايتان امر ميداريم کاه
بيعت اهالى و عساکر و مأمورين آنجا را بنام اعليحضرت محمد ظاهر خان استحصاال و
ارسال حضور داشته و مدت سه روز در آنجا فاتحۀ اعليحضرت غاازى شاهيد را بگيرياد.
«وکيل صدراعظم  ،754وزير امور حرب شاه محمود»
انگليس ها بعد از کشته شدن محمد نادر خان براى جلوگيرى از وخامات اوضااع و ثباات
رژيم موجوده در افغانستان هم دست به اقدامات جدى يکطرفاه زدناد ،و هام باراى خنثاى
ساااختن فعالياات هاااى امانيساات هااا اقاادامات مشااترکى را بااا رژياام خاناادانى روى دساات
گرفتند.
مقامات انگليسى نميدانستند که ترور محمد نادر شاه يک عمل انفرادى انتقام جوياناه
اسات ياا نتيجاۀ ياک پاالن وسايعترى کااه سؤقصاد باه جاان افاراد ديگار خاانوادۀ يحيااى را
بااادنبال داشاااته باشاااد .آنهاااا وضاااعيت سااارحدات آزاد را آرام ارزياااابى ميکردناااد ،فکااار
ميکردنااد کااه محمااد ظاااهر پساار محمدنادرشاااه چااانس مناساابى داشااته باشااد .حماياات
متحدانۀ کاکا هاى ظاهر خان ،نبودن کادام مادعى رقياب ،نزديکاى زمساتان ،و عاودت
قباياال کااوچى (غلجااى هااا ،خوسااتوال هااا ،ننگرهااارى هااا و غيااره) بااه هنااد فکتااور هاااى
بودندکه به نفع ظاهر خان بود .اما با در نظر گارفتن کشاته شادن ساردار محماد عزياز خاان
(پاادر سااردار محمااد داؤد خااان ) باارادر باازرگ نادرشاااه و ساافير افغانسااتان در باارلين،755
کشته شدن کارمندان سفارت انگلايس در کابال ،و باه تعقياب آن دو مااه بعدکشاته شادن
محمد نادر خان ،انگليس ها را به هراس انداخت .آنها آينده را به فعاليت هاى غازى امان

 . 754محمد هاشام خاان صادراعظم در وقات کشاته شادن محماد نادرشااه بيارون از کابال و مشاغول
بازرسااى امااور واليااات شاامالى افغانسااتان بااود .وى بعااد از آنکااه از کشااته شاادن شاااه مطلااع و از
استقرار سلطنت محمد ظاهر خاان مطمائن شاد ،وارد کابال گردياد و زماام اماور را از شااه محماود
خان وزير حرب بدست گرفت.
 . 755سردار محمد عزيز خان سفير افغانستان در آلمان بتاريخ  ٦جون  ١٩٣٢بضرب گلولۀ تفنگچۀ
ساايد کمااال خااان بقتاال رساايد .ساايد کمااال خااان محصاال افغااانى اعااالم کاارد کااه اياان عماال او برساام
احتجاج عليه سلطه و نفوذ بريتانيا در افغانستان صورت گرفته است .
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اهلل خاااان و گاااروپش مرباااوط دانساااته و حتاااى تاااالش پيشااابينى آيناااده را هااام خطرنااااک
ميدانستند.756
انگليس ها يک روز بعد از آنکه شاه مقتول در کابل بخاک سپرده شد ،براى جلوگيرى از
وخامت اوضاع وحمايت رژيم موجوده دست به اقدامات مستقيم ذيل زدند:
اخطار به قبايل آزاد
بتاريخ  ١٠نومبر  ١٩٣٣ذريعۀ تلگارام هااى باه مقاماات ايالات سارحدى شامال مغرباى در
پشاور ،و ايالت بلوچستان در کويته هدايت داد شادکه چاون ثباات دولات افغانساتان تاا
اندازۀ بسيار زيادى به اقدامات مهار کردن قبايل توسط حکومت هند وابسته است ،لذا
بدون ضياع وقت و به هر طريقاۀ کاه مؤثريات بيشاتر داشاته باشاد ،باه ساران قبايال تاکياد
شود که حکومت هند در قبال اماور داخلاى افغانساتان از سياسات بيطرفاى کامال پياروى
ميکند .در رساندن اين پيغام به قبايل تاکيد شاد تاا حاد ممکان بادون سروصادا صاورت
گياارد ،و از هاار گونااه اشااارۀ بااه موجودياات مناساابات دوسااتانۀ انگلاايس هااا بااا دولاات
افغانستان خوددارى شود .به مقامات ايالتى امر شدکه در صورت تخطاى ازيان اخطاار و
نشااانه هاااى تصااميم عبااور ساارحد توسااط قباياال ،فااورا بااه حکوماات هنااد اطااالع داده  ،و
پيشنهادات خود را براى جلوگيرى ازخرابى اوضاع بفرساتند .دولات هناد اماادگى دارد
براى شکستاندن چنين يک حرکتى در مراحل ابتدائى اش ،و يا بر گشاتاندن قباايلى کاه
به خاک افغانستان داخل شده باشند ،از اقدامات الزم پيشنهاد شده حمايت کند.757
بسته نمودن سرحد
حکومت هند بريتانوى بتارا  ١٠نومبر  ١٩٣٣مکتوب عاجل ذيل را باه مادراس ،بمبئاى،
کلکتااه ،لکنهااو ،رنگااون (برمااا) ،پتنااا ،ناااگپور (اياااالت مرکاازى) ،آسااام ،کمشاانر عااالى
اجمياار-ميااروارا ،بنگلااور ،دهلااى ،حياادرآباد (دکاان) ،الهااور ،گجاارات ،نيپااال ،کشاامير،
کاشغر و مناطق ديگر فرستاد« :با درنظرداشت قتل پادشااه نادرشااه ،تاا اوامار بعادى باه
اسااتثناى افااراد مؤظااف ،بااه هاايت سااياح بريتااانوى يااا هناادى ،بشاامول خااانم هااا اجااازه داده

 . 756اسااناد محرمانااۀ آرشاايف هنااد بريتااانوى ،مکتااوب محرمانااۀ شااماره  ،١٣١٣-١٢٧٦مااؤرا ١٩
نومبر  ، ١٩٣٣ارزيابى اوضاع افغانستان توسط گورنر ايالت سرحدى شمال غربى.
 . 757اسناد محرمانۀ آرشيف هند بريتانوى ،تلگرام هاى شماره  ٢٠و شاماره  ، ٢٦٥٢ماؤرا  ١٠ناومبر
 ١٩٣٣به پشاور و کويته.
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نخواهد شد که از راه تورخم  -کابل يا چمن – قندهار وارد افغانستان شاوند .»758بعاد از
ده روز تنها به مرد هاى انگليس اجازه داده شد تا از طريق تورخم وچمن وارد افغانستان
شوند.
عجله در شناخت فورى ظاهر خان بحيث پادشاه
وزارت خارجۀ انگلستان بتاريخ  ١٠نومبر  ١٩٣٣باه وزيار مختاار انگلايس در کابال ضامن
تائيد نظرش در شناخت فاورى ظااهر خاان بحياث پادشااه نوشات کاه «باشاناخت ظاهرخاان
بحيث پادشاه هيت چيزى را از دست نخواهيم داد ،و اين قدم باياد باه امياد بهباود چاانس
وى برداشته شود ،چون اقدام شاه محمود خان براى ثبات رژيم مطلوب ،به مصلحت بوده
و نبايد با شکست غير مترقبه مواجه شود.»759
جلوگيرى از گزارش هاى مطبوعات و تهيه و پخاش ماواد مصالحتى و فرمايشاى باه
خبرنگاران
به همان تاريخ  ١٠نومبر  ١٩٣٣به وزير مختاار انگلايس در کابال و وزارت خارجاه در لنادن
اطالع داده شاد کاه « از تلگارام هااى مطبوعااتى داراى اشاارات و بياناات خطرنااک مثال
دساات داشااتن محمااد هاشاام در قتاال نااادر درينجااا جلااوگيرى شااده و حتااى تلگاارام هاااى
ژورناليست هاى طبقۀ بهتر هم تحت تصويب نامۀ تلگراف ممنوع قرار داده شده اند ...لذا
ما ممنون خواهيم شاد کاه اگار سافير فاورا و گااه گااهى باراى دادن باه ژورنالسات هاا ماواد
مناسب را بما بفرستد ».760
دادن اسلحه به حکومت کابل
انگليس ها در هفتۀ اول بعد از کشته شادن محماد نادرشااه موافقات نمودناد کاه تفنگچاه
هاى اتوماتيک (خودکار) و مرمى هاى آنارا باه افغانساتان بفرساتند .آنهاا همچناان ٢٥٦
جعبه وسايل مخابرۀ بيسيم را تهياه نماوده و اساناد آنارا بدساترس نماينادگى افغانساتان
گذاشتند.761

 . 758اسناد محرمانۀ آرشيف هند بريتانوى ،مکتوب عاجل شماره ايف -/٢٥۴ايف . ٣٣/
 . 759اسناد محرمانۀ آرشايف هناد بريتاانوى ،تلگارام شاماره  ٧٠ماؤرا  ١٠ناومبر  ١٩٣٣باه سافارت
انگليس در کابل و کاپى به دهلى جديد.
 . 760اسناد محرمانۀ آرشيف هند بريتانوى ،تلگرام شماره  ،٦٣٩مؤرا  ١٠نومبر . ١٩٣٣
 . 761اسناد محرمانۀ آرشيف هند ،تلگرام هاى شماره  ٣٣/٧۴٣٣ ، ٢٧٣٥مؤرا  ١٧نومبر .١٩٣٣
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پيشنهاد شکايت به دولت ايتاليا
بتاااريخ  ١۴نااومبر  ١٩٣٣اطااالع داده شااد کااه يااک بيانيااۀ غااازى امااان اهلل خااان بزبااان درى
واليان و اهالى کابل ،مزارشريف و ميمنه را مخاطب قرارداده و از آنها خواسته اسات کاه
«حااال کااه خداونااد مملکاات را از نادرخااان آزاد ساااخته اساات ،ازياان خااانوادۀ وطاان فااروش
اطاعت نکنيد .اگر از من بخواهيد ،من براى خدمت به ديان و وطان آمااده ميباشام» .دريان
تلگرام عالوه شده است که «چون بنظر ميرسد که امان اهلل به مهمان نوازى ايتالوى ها بى
حرمتااى نمااوده اساات ،بااا نظرداشاات دلچسااپى مشااهود مشااترک هااردو کشااور بااراى حفااک
صلح ،هيئتى به حکومت ايتاليا فرستاده شود».762
امااا اياان پيشاانهاد رد شااده و بااه وزياار دولاات بااراى امااور هنااد در لناادن اطااالع داده شااد کااه
«حکومت هند [بريتانوى] هر نوع احتجااج رسامى دولات بريتانياا باه حکومات ايتالياا را
خيلى خطرناک ميداند ،چون اگر افشا شود ،بدون هايت شاکى مداخلاۀ مساتقيم در اماور
داخلى افغانستان را نشان خواهد داد...احتجاج احتماالً بايد توسط حکومت افغانستان
صورت بگيرد ،و سفير [انگليس در کابل] ،اگرالزم باشد ،خالصۀ مقصد پيغام امان اهلل
را ،البتاه باادون افشااى مرجعااى کااه آنارا بااه حکومات هنااد رسااانده اسات ،در اختيااار شااان
قراردهد».763
به تعقيب اين تلگرام در يک تلگرام ديگر به سفير انگليس در کابل مشوره داده شدتا باه
حکومت افغانستان اخطار دهد که در صورت پروتست شان به حکومت ايتاليا ،و فشاار
آوردن بر امان اهلل خان تاايتالياا را تارک کناد ،ناه باه نفاع ماا [انگلايس هاا] و ناه بنفاع آنهاا
[حکومت افغانستان] خواهد بود .باودن وى در روم يقينااً نسابت باه اينکاه طاور مثاال در
قسطنطنيه يا مسکو باشد ،کمتر خطرنااک ميباشاد» .764چاون انگلايس هاا غاازى اماان
اهلل خان را در روم تحت نظارت داشتند و تمام ترتيبات ممکن نظارت بر فعاليت هااى وى
را تدارک ديده بودند ،عالوه بر خطر وارد کردن فشار براى ترک ايتاليا ،ميترسيدند کاه
حتى يک اقدام ماليم هم منجر به انتقال فعاليت هاى وى بکادام مرکاز ديگارى در خاارج

 . 762اسناد محرمانۀ آرشيف هند بريتانوى ،تلگرام شماره  ٦٥٦مؤرا  ١٠نومبر  ١٩٣٣پشاور.
 . 763اسناد محرمانۀ آرشيف هند بريتانوى ،تلگرام شماره  ٢٧٠۸مؤرا  ١٥ناومبر  ١٩٣٣باه لنادن،
و کاپى شماره  ٣٩٢آن به کابل.
 . 764اسناد محرمانۀ آرشيف هند بريتانوى ،تلگرام شماره  ٢٧٢٢مؤرا  ١٧نومبر  ١٩٣٣به لنادن ،و
کاپى شماره  ٣٩٦آن به کابل.
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از ايتاليااا نشااود ،کااه بدساات آوردن اطالعااات آن بااراى شااان مشااکل خواهااد بااود .لااذا
پيشنهاد شد که دولت افغانستان از ايتاليا بخواهد از امان اهلل خان راجاع باه پيغاام هااى
متذکره بپرسد که آيا وى آنرا فرستاده است ،و اگر چنين باشد بار آن اعتاراض کناد .بادين
وسيله به امان اهلل خان بدون آنکه تهديد شود ،اخطار داده خواهد شد.765
نظارت بر غلجى ها
انگليس ها از غلجى هاا هاراس داشاته و معتقاد بودناد کاه ميتوانناد در رابطاه باا ثباات و
امنيت در افغانستان نقش منفى ادا ،و امنيت خانوادۀ حاکم را بخطر مواجه سازند .لهذا
آنهااا کپتااان رابينساان ) (Captain J. A. Roninsonمااأمور وظااايف مخصااوص ،را
مؤظف ساختند تا انها را تحت نظارت و مراقبت داشته باشد .اين صاحب منصب اردوى
انگليس در راپورى که يکماه بعد از کشاته شادن محماد ناادر خاان تهياه کارد ،نوشات کاه
رالاف گريفيات ) (Sir Ralph Griffithحاين ماأموريتش در وزيرساتان باا ساران متنفاذ
سليمان خيل ارتباط نزدياک داشات و بناا بار راپاورى کاه در آن وقات داده اسات ،بااوجود
دشمنى بين غلجى ها و درانى ها [در دوران اغتشاش حبيب اهلل کلکاانى ] ،طارز برخاورد
عمومى شان بمقابل نادر شااه و حکاومتش دوساتانه باود .اماا شارايط حااال تغيار نماوده
است  .روش فعلى غلجى ها بمقابل حکومت افغانستان خصمانه ميباشد .رابينسن علال
اين مخالفت را نفرت آنها از درانى ها ،ترس آنها از محدود شادن بيشاتر آزادى هايشاان،
و شاه جوان را دست نشاندۀ انگليس ها ميدانند .برعالوه شرکت اسهامى که حکومت در
آن سهم دارد ،به تجارت آنها صدمه وارد ميکند.
جلوگيرى و دفع هر نوع تهديد از مناطق تحت کنترول و يا قبايلى
انگليس ها کوشيدند تا هر نوع تهديادى کاه حکومات خاانوادۀ محمدنادرشااه را باا خطار
مواجه کند ،کشف و بزودترين فرصات خنثاى کناد .طاور مثاال در هفتاۀ اول بعاد از کشاته
شدن محمد نادر خاان هنگاامى کاه انگلايس هاا راپاور گرفتناد کاه غاالم خاان ،خاان ساابق
اسمار در کنر ،ميخواهد در موقع مساعد به کمک ساالر زائى ها اسمار را دوباره اشغال

 . 765اسااناد محرمانااۀ آرشاايف هنااد بريتااانوى ،تلگاارام شااماره  ۸٠مااؤرا  ٢٢نااومبر  ١٩٣٣وزارت
خارجۀ انگلستان به سفير انگلستان در کابل.
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کند ،به ساالرزائى ها و غالم خان اخطار داده شد که در صورت چناين تالشاى باا عواقاب
بسيار وخيم روبرو خواهند شد.766
مقامات انگليسى همچنان بصورت عماومى باه قبايال آزاد اخطاار دادناد کاه در صاورت
بروز هر نوع نا ارامى در افغانستان به هيت قومى از "عالقۀ غير" (مناطق آزاد سرحدى)
اجازۀ مداخله داده نخواهد شد .لذا به شما اخطار داده ميشود که اگار بصاورت انفارادى
و يا گروپى و يا لشاکر قاومى در افغانساتان نازاع برپاا کنياد ،و ياا در کادام ناا آراماى در
آنکشور سهم بگيريد ،حکومت بريتانيا براى توبيخ شما بصاورت فاورى و خيلاى شاديد
اقدام خواهد کرد .در صورت تخطى ازين اخطار حکومت تماام قبيلاه را مسائول ميداناد.
گورنر ايالت سرحدى شمال غربى براى توبيخ قبايل اقدامات آتى را چه بطور تنهاائى ياا
چندتائى در نظر گرفته بود )١ :نمايش قواى هوائى ،هماراه باا پرتااب اوراق اخطارياه )٢
راه بندى و گروگاان گيارى (برمتاه)  )٣تجماع قاوا در نقااط ساتراتيژيک  )۴بمباردماان
هوائى  )٥پيش قدمى قواى نظامى در مناطق قبايلى .767
ازين اقدامات يکجانبه و اقدامات مشترکى که در قسمت هااى بعادى ذکار خواهاد شاد،
روشن ميشود که حمايات از رژيام خانادانى باراى انگلايس هاا چاه اهميتاى داشاته و آنهاا
براى بقاى اين رژيم تا چه سرحدى پيشرفته و حاضر به انجام چه کار هاى بودند.
اقدامات مشترک خانوادۀ حاکم و انگليس ها
روابط انگليس ها با خاندان محمد نادرشااه ساابقۀ طاوالنى داشاته و همکاارى وکماک
هاى مخفيانۀ به وى در رسيدن به شهرت ،قدرت و بعد از آن حمايت از رژيام خانادانى او
در قسمت هاى ديگر ذکر شده است .درين جا تنها به ذکر مواردى ميپردازيم کاه چناد مااه
قبل از کشته شدن محمد نادرشاه آغاز ميشوند.

 . 766اسااناد محرمانااۀ آرشاايف هنااد بريتااانوى ،تلگاارام شااماره  ٦٧١مااؤرا  ١٦نااومبر بااه قوماناادانى
مناطق شمالى ،سفارت انگليس در کابل و دفتر خارجۀ امور هند.
 . 767اسااناد محرمانااۀ آرشاايف هنااد بريتااانوى ،مکتااوب محرمانااۀ شااماره  ،١٣١٣-١٢٧٦مااؤرا ١٩
نومبر  ١٩٣٣سکرتر عالى حکومت براى ايالت سرحدى شمال غربى.

518
أ.

بازرگنى دوزۀ اامىن و وتطئه اهى انگليس

تقاضاى دستگيرى غازى امان الله خان از دولت ايتاليا

مصاحبۀ که غازى امان اهلل خان يک روز بعد از کشته شدن محمدنادرشاه با رويتر انجام
داده و صبح  ١٠نومبر  ١٩٣٣در مطبوعات ايتاليا بنشار رسايد ،توساط سافارت انگلايس
در روم بعد از ساپرى شادن هشات روز باه لنادن رسايد .دريان مصااحبه شااه ساابق باه ياک
ژورنالست ايتالوى راجع به محمد نادرشاه اظهار داشته بود که از مرگش متأسف اسات،
او يک جنرال خاوب و باراى اساتقالل افغانساتان جنگياده باود .وقتاى از شااه ساابق دليال
کشته شدن محمدنادر شاه پرسيده شد ،وى جواب صريح نداد ،اما گفت که از معلومات
کمى که در اختيارش است ،در رژيم نادر خان در افغانستان خون هاى زيادى ريخته شاد.
او بيرحمانه هار کساى را کاه جلاو راهاش ايساتاد ،سارکوب کارد .وى از کشاتن محمادولى
خان ،کساى کاه در عهاد او (شااه ساابق اماان اهلل خاان) نائاب سالطنت باود ،از سافير ساابق
افغانستان در ترکيه و برادرش کاه او هام ديپلوماات و پسار غاالم حيادرخان چرخاى باود،
مثال آورد.
امان اهلل خان در ادامۀ مصاحبه اش گفتاه باود کاه «طورى که گفتم باوجودى که از مرگ نادر
خان متأسفم ،اما صادقانه اعتراف ميکنم که از فکر اينکه روحيۀ آزادى و پيشرفت مدنى کاه مان
خود را وقف آن نموده بودم ،در افغانستان نابود نشده و حال هم خصوصاً در بين جواناان کشاور
يک نيروى زنده است ،نميتوانم تا اندازۀ احساس آرامش نکنم  .اعمال نادرخان آزادى مملکت را

بخطر انداخت .اما مردم بيدار بالخره به اين حقيقات و خيانات او پاى بردناد»  .وقتاى از وى
پرسيده شد که اگر شرايط مناسب شوند ،آيا وى ميخواهد دوباره تاج و تخت افغانستان
را بدساات آورد ،امااان اهلل خااان جااواب دادکااه وى نميدانااد وضااعيت کنااونى افغانسااتان
چگونه است ،و جانشينى پسر نادرخان به چه اساسى صورت گرفته است ،اماا وى اعاالم
داشت که اگر مردمش بخواهند ،وى براى خدمت به وطن و قبولى تمام مسؤليت ها آمااده
ميباشد .768عکس العمل انگليس هاا و رژيام کابال بمقابال ايان مصااحبۀ غاازى اماان اهلل
خان شامل تقاضاى از دولت ايتاليا بود تا غازى امان اهلل خان را دستگير کنند.
بتاريخ سوم جناورى  ١٩٣۴آقااى گالنتاى ) (Signor Galantiسافير ايتالياا در کابال باا
يک يادداشتى بديدار سفير انگليس ميارود .او خيلاى ناراحات بنظار ميرساد و باه سافير
انگليس ميگويد که رژيام کابال از وى رساما تقاضااى دساتگيرى اماان اهلل خاان را نماوده

 . 768اسااناد محرمانااۀ آرشاايف هنااد بريتااانوى ،مراساالۀ شااماره  ) ٣٣٠/١۴/٣٣( ٦۴مااؤرا  ١٠نااومبر
 ١٩٣٣سفارت انگلستان در روم.
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است .او به سفير انگليس شکايت ميکند که چنين تقاضائى بسايار مضاحک اسات ،اگار
حکومت افغانستان خواهان چنين تقاضائيست ،راه درست آن از طريق سفير خود شان در
روم ميباشد .در نتيجه او نه تنها در رابطه با اين يادداشت هيت اقدامى نکرد ،بلکه حتى
از تصديق وصول آن نيز اباورزيد .سفير ايتاليا درينجا از سفير انگلايس ميپرساد کاه آياا
درين موضوع با او تماسى گرفته شده است ،و اگر گرفتاه شاده باشاد ،چاه نظارى را ارائاه
کرده است؟
ساافير انگلسااتان بعااد از آنکااه مااتن ترجمااۀ فرانسااوى يادداشاات توسااط گالنتااى باارايش
خوانااده ميشااود ،بااه ساافير ايتاليااا توضاايح ميدهااد کااه اياان تقاضااا اصااال توسااط مسااودۀ
تلگرامى توسط نمايندگان ملت صورت گرفته اسات  .سافير انگلايس عاالوه ميکناد کاه
کاااپى هاااى اياان تلگاارام بااراى مااا احتماااال بخاااطر نشااان دادن اتفاااق آراى مااردم افغااان در
حمايت از ظاهر شاه و نفرت از امان اهلل خان ارسال شده است .769
سفير انگليس در کابال ضامن ارساال دوضاميمه در مکتاوبش باه وزيار دولات باراى اماور
خارجه در لندن مينويسد که درحقيقت وزير خارجه فيض محمد خان (ذکريا) بازودى بعاد
از کشته شدن شاه ،محرمانه بمن گفت که دير يا زود به يک شکلى قطعنامۀ نماينادگانى
را برايش خواهد فرستاد که براى اظهار تعزيت و دادن بيعت خواسته شاده اناد .او عاالوه
ميکند که در قطعنامۀ پيشنهادى تقاضاى سپردن قاتلين محمد نادرشااه باه آنهاا ،ريشاه
کنى مکتب آلمانى 770بشمول تخريب کامل ساختمان آن و تقاضا از قدرت هااى خاارجى
شامل ميباشد تا اقداماتى را عليه امان اهلل خان عملى کنند.
ضميمۀ اول مکتوب سفير تلگرامى بود در  ١٦صفحه باه امضااى باه اصاطالح نماينادگان
ملت ،و ضميمۀ دوم ترجمۀ مکتوب وزارت خارجۀ افغانستان بود .771که تقاضاى ارسال
تلگرام فوق الذکر را در بر ميگرفت .درين مکتوب بعد از اشاره به مصاحبۀ شاه سابق با
نمايندۀ رويتر آمده بود که «ازآنجائيکه افغانها امان اهلل را دشمن دين ،اخالق و نااموس

 . 769اسناد محرمانۀ آرشيف هند بريتانوى ،مکتوب مؤرا  ٩جنورى سفير انگلساتان در کابال باه
وزير دولت براى امور خارجه در لندن.
 . 770منظااور مکتااب امااانى اساات کااه تحاات رياساات آلمااان هااا قرارداشاات  .بعااد از تخاات نشااينى
محمدنادر خان و کمپاين ازبين بردن اسم و نشاان اماان اهلل خاان مثال مکتاب امانياه ،اسام مکتاب
امانى هم تبديل شد .بعد از آن اين مکاتب به نام هاى نجات و استقالل ياد ميشدند.
 . 771مکتوب شماره  ٦٧٥۸مؤرا دوم جنورى .١٩٣۴
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کشورشااان ميداننااد ،تمااام نمايناادگان ملاات کااه بمناساابت شااهادت اعليحضاارت محمااد
نادرشاه از تمام نقاط افغانستان براى اظهار تعزيت ،و بيعت به اعليحضرت محمد ظاهر
شاه در پايتخت گرد آمده اند ،بعد ازانکه از اين عمل امان اهلل مطلع شدند ،يک مجلس
عام را دائر نموده و به نمايندگى از تمام ملت اين تلگرام را تحرير و امضا نموده اند».772

 .55تلگرامى که از طرف به اصطالح نمايندگان مردم افغانستان به
ممالک متحابه فرستاده شده و در آن تقاضا شده بود که به امان اهلل خان
و يارانش پناهندگى ندهند

 . 772همانجا.
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درين رابطه ،براى دانستن بهتر موضوع و علل اصلى اين اقدام مشترک حکومت سردار
محمد هاشم خاان و انگلايس هاا ،اشااره باه چناد گازارش و ساند از اساتخبارات انگلايس
خالى از دلچسپى نخواهد بود:
 .1در رابطه با نفرت مردم
بعد از کشته شدن محمدنادرخان ،جگ ن ميدى ) (Major Meadeاز دفتر استخبارات
بلوچستان معلومات مهمى را به مرکز فرمانادهى ارتاش هناد بريتاانوى فرساتاده و توجاه
شانرا به نفرت مردم از محمد نادر خان و خانواده اش جلب ميکند .او در قسمت داليل اين
نفارت از سياسات "تفرقاه اناداز و حکوماات کان" ايان خاانواده نااام بارده و ميگوياد کاه هاار
شخص با احساس ضرر اين پاليسى نفاق افگنانه را براى قاومش و شاخص خاودش درک
نموده و از همين سبب به مخالفت حکومت ميپاردازد" .ميادى" باه اساتناد اطالعااتى کاه
جمااع آورى نمااوده اساات علاات عماادۀ بااى اعتمااادى مااردم بااه اياان خااانواده را عملااى نکااردن
تعهدات و سوگند هايشان ميداند .او مى افزايد که بنظر ميرسد تبليغات هواداران امان
اهلل خان هم در بى اعتمادى افغانها بر حکومت موجوده نقش داشته و او معتقد اسات کاه
تعااداد طرفااداران امااان اهلل خااان روبااه ازدياااد اساات ،امااا بنظاار ميرسااد کااه فعاالً در داخاال
افغانسااتان رهباارى نيساات کااه اياان جمعياات باازرگ را بمقاباال ارتشااى کااه تااا بحااال وفااادار
اساات ،رهباارى نمااوده و حکوماات موجااوده را ساارنگون سااازد .اگاار امااان اهلل خااان خااودش
بتواند به افغانستان يا سرحداتش بيايد ،يک قيام عمومى تقريبا اجتناب ناپذيرى برپا
خواهد شد .باوجودى که رسيدن زمستان ممکن اين روز بد را به تاخير بيانادازد ،بنظار
ميرسااد کااه بهااار يااا تابسااتان  ١٩٣۴شااايد بااراى افغانسااتان يااک زمااان خيلااى خطرناااک و
بحرانى باشد.
جگا ن مياادى در يااک جاااى ديگاار راپااور خااود بااه گاازارش  ٢٠نااومبر آتشااۀ نظااامى ساافارت
انگليس درکابل ،که همين حاال برايش رسيده است ،اشاره نموده مينويسد که اگر اجاازه
داشته باشم راجع به آن تبصره کنم ،خواهم گفت که نظر باه معلومااتى کاه مان دارم ،فارض
کنيم که اکثريت افغانها تا حال از حکومت نادرخان راضى بوده باشند ،اگر امان الله خان خودش

برگردد ،هفتادوپن در صد ( )٪٧٥افغانستان از وى استقبال خواهد کرد.773

 . 773اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس ،دفتار هناد بريتاانوى ،مکتاوب شاماره آى  .ايال، ٢٩۴ .
مؤرا  ٢٣نومبر .١٩٣٣
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 .2در رابطه با بيعت نامه ها به محمد ظاهر شاه
ادارۀ استخبارات بلوچستان در رابطه با تالش هاى بدسات آوردن بيعات باه محماد ظااهر
شاه ،خ صوصا بيعت احماد زى هاا و ساليمانخيل هاا ،طاى ياک گازارش مفصال بعادى باه
مرکاااز فرمانااادهى ارتاااش مينويساااد کاااه باااه اسااااس گااازارش ياااک منباااع بسااايار مطمااائن
اطالعاتى ،حاجى عبدالغفور خان در هيئت فرستاده شادۀ ساليمان خيال باراى احماد زى
ها شامل نبود ،زيرا فکر ميشد که اگر احمدزى ها پيشنهاد ارائه شدۀ شانرا قبول نکنند،
اياان بااراى يااک ريااش ساافيد بااانفوذى مثاال او يااک تااوهين باازرگ خواهااد بااود .حاااجى
عبدالغفور خان بتاريخ  ٢٥نومبر از عصمت اهلل خان (برادر محمد اسلم خان) و حبيب اهلل
خان (برادرزادۀ ملک عبدالکريم خان مرحوم) که اعضاى اين هيئت بودند ،نامۀ ميگيرد
که در آن نوشته شده بود «تمام احمد زى هائى که تا به حال با آنها صحبت کرده ايام ،مخاالف
خانوادۀ نادر ميباشند».

بجواب يک نامۀ ديگار حااجى عبادالغفور خاان کاه آياا نماينادگان ساليمان خيال در کابال
بيعت خود را رضاکارانه يا تحت فشار داده اند ،جاان گال خاان (بارادر محماد اسالم خاان)
چناين نوشات « :سه يا چهار نفر ما نمايندگان به ارگ احضار ميشديم و از ما بيعت نامه ميخواستند.
ما که توسط قوا محاصره ميبوديم بدون آنکه اطاعت کنيم کارى را انجام داده نميتوانستيم .وقتاى
دستۀ اول نمايندگان رخصت ميشدند ،دستۀ ديگر شان به داخل خواسته ميشد ،و به همين ترتياب.
هر دسته امضا هاى گروپ قبلى را ميديدند و به ناچار از آن پيروى ميکردند .در بين افغانهاى که

از خانوادۀ نادر خان راضى نبودند ،اين يگانه طريقۀ گرفتن بيعت بود».
در گزارش ادارۀ استخبارات انگليس ميخوانيم کاه "اردو بخااطرى کاه صاحبمنصابان آن
از ارتقاى رتبۀ شان راضى بودند ،بيعت کرد .بنظر ميرسد که در واليت جنوبى هماه بادون
از جاجى هاا مخاالف خاانوادۀ ناادر ميباشاند .شاايع اسات کاه ظااهر شااه مبلا .هنگفتاى را
فرساتاده اسات تاا باه کاوچى هااى ساليمانخيل در دياره جاات داده شاود .تعاداد زياادى از
سليمان خيل هاى که در سابق عادت داشتند در ماه هاى زمستان باراى مازدورى و ياافتن
کار به مناطق پائينى هند بيايند ،حاال ميگويناد کاه چارا بارويم؟ در بهاار انقاالب خواهاد
شد» .اين گزارش در اخير جمع بندى ميکند که « بنظر ميرسد ،آنگونه که در گزارش قبلى
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هم به آن اشاره شده بود ،تعداد زيادى از بيعت نامه هاى که توسط حکومت افغاان گرفتاه
شده است ،در حقيقت فاقد ارزش ميباشند».774
 .3در رابطه با امضا هاى جعلى بيعت
يکى از اسناد استخبارات انگليس که در آرشيف هند بريتانوى موجاود اسات از امضااى
تقلبااى حضاارت نورالمشااايخ يکااى از مخااالفين سرسااخت غااازى امااان اهلل خااان و روحااانى
پرنفااوذى کااه متحااد نزديااک محمدنادرشاااه و در اولااين کابينااۀ او ساامت وزياار عدليااه را
داشت ،پرده برميدارد .انگلايس هاا بعاد از آنکاه ايان حضارت صااحب شاوربازار از پسات
وزارت عدليااه اسااتعفا نمااود ،او را هاام مثاال تمااام متنفااذين ديگاار افغااان ،تحاات نظااارت
داشتند .بعد از کشاته شادن محماد نادرخاان و فقادان رهبارى طرفاداران اماان اهلل خاان در
داخل افغانستان ،در حالى که انگليس ها از خطر کشته شدن قريب الوقوع محماد ظااهر
شاااه،محمد هاشاام خااان يااا اعضاااى ديگاار خااانوادۀ محمااد نااادر خااان سااخت در تشااويش
بودند ،شير آغا (حضرت فضل عمر مجددى ملقب باه نورالمشاايخ) را خطرنااکترين مارد
آن وقت در افغانستان ميدانستند ،و ميگفتند که «اماا حکومات افغانساتان راجاع باه او
آگاهى کامل داشته و گمان نميرود که به کدام اقدام علنى دست بزند».775
در سند دفتر استخبارات بلوچستان از کويته چنين ميخاوانيم «مان بادين وسايله فورماۀ
چاپ شدۀ حاوى امضاهاى مال هاى واليت کابل را ضم ميکنم که بيعت شان به شاه جديد
را نشااان ميدهااد .ماان فکاار ميکاانم بااا نظاار داشاات اينکااه امضاااى فضاال عماار (شااير آغااا) از
خودش نيست  ،خيلى دلچسپ ميباشد .من اين امضا را با قلم سرا نشاانى کارده ام .اينکاه
آيا ايان امضاا از شاير احمدکاه مان آنارا فرساتاده ام  ،ميباشاد ،ياا شاير آغاا خاودش بناا بار
مقصدى اينکار را کرده باشد ،من نميدانم .در هر حال او يک شخص خطرنااک و مشاترى
لغزناده 776ميباشااد .بااه ايان نکتااه هاام بايااد توجاه کاارد کااه تعااداد زياادى ازياان امضااا هااا از

 . 774اسناد محرمانۀ استخبارات انگلايس ،دفتار هناد بريتاانوى ،مکتاوب شاماره آى .ايال ، ٢٩٧
مؤرا  ٩دسمبر .١٩٣٣
 . 775اسناد محرمانۀ استخبارات انگلايس ،دفتار هناد بريتاانوى ،مکتاوب شاماره آى .ايال ، ٢٩۴
مؤرا  ٢٣نومبر .١٩٣٣
 . 776در لسان انگليسى اصطالح لغزنده به معنى باهوش و مکار بکار ميرود.
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شاگردان دينى (طالب ها) بوده ،نه مال هاى عادى ،و اين ها احتماال بخاطرى عالوه شده
اند تا در جدول تعداد امضا ها تا حد ممکن زياد نشان داده شوند».777
 .4در رابطه با کشته شدن محمد نادرشاه و توصيه هاى انگليس
اسناد آرشيف هند بريتانوى نشان ميدهد که انگليس ها قبال از کشاته شادن محماد ناادر
خان از پالن سؤ قصد بر او اطالعاتى را در دست داشتند .مطابق به اين اطالعات گاروپ
امان اهلل خان مدتى قبل از کشته شدن واقعاى محمادنادرخان تصاميم گرفتاه باود او را از
سر راه شان بردارند .آنها همچنان پالن داشتند همزمان ظاهرشاه پسر ناادر خاان ،محماد
هاشم خان صدراعظم ،و وزير حرب شاه محمود خان را بکشاند .آنهاا در نظار داشاتندفورا
به تعقيب ايان قتال هاا غاالم دساتگير خاان را از زنادان آزاد و او از طرياق سافارت روسايه
زمينۀ بازگشت اماان اهلل خاان را فاراهم ساازد .مطاابق باه ايان گزارشاات ،تعاداد زياادى از
حاميان امان اهلل خان حاال هم ميگويند که امان اهلل خان بايد باراى ياک ياا دو ساال بحياث
شاه نه ،بلکه بحيث رئيس جمهاور ياک جمهوريات قاانونى ادارۀ اماور را بدسات گرفتاه و
بعااد از آن راجااع بااه قاااانون اساسااى حکوماات تصااميم نهاااائى گرفتااه شااود .امااا ديگاااران
ميخواهند او بحيث پادشاه مطلق زمام امور را بدست گيرد .درين راپور ها علت ناکاامى
اين پالن از يکطارف عادم توانمنادى کاافى طراحاان آن باراى کشاتن بايش از يکنفار ،و از
طرف ديگر اقدامات فورى و فعاالنۀ شاه محمود خان ذکر شده است .778مؤرخين افغاان
هم اقدامات سريع و جدى شاه محمود خان وزير حربيه را هنگاام کشاته شادن محمادنادر
شاه در حفک قدرت خانواده بدو دليل مؤثر ميدانند :اول اينکه باا حملاه بار عبادالخالق از
کشااته شاادن خااود و ساااير افااراد خااانواده اش جلااوگيرى کاارد و دوم اينکااه بااا فراخواناادن
بالدرنگ مجلسى از اعيان و روحانيون کابل در ارگ  ،با دستاربندى پسار  ١٩ساالۀ شااه
مقتااول و پيشااقدمى در بيعاات بااه او محمااد هاشاام خااان صاادراعظم را ،کااه در آن هنگااام
مصروف ديدار از صفحات شامال کشاور باود ،بمقابال ياک عمال انجاام شاده قارارداده و
احتمال مناقشه بر تاج و تخت را ازبين برد.
در راپور ساالنۀ ارزيابى اوضاع سال  ١٩٣٣افغانستان هم که از طارف انگلايس هاا تهياه
وسفير انگليس در کابل آنرا تصديق کرده است ،از پافشارى سفير انگليس براى تحفاک
 . 777اسااناد محرمانااۀ اسااتخبارات انگلاايس ،دفتاار هنااد بريتااانوى ،مکتااوب شااماره پااى اياام ٣٠١١
مؤرا  ٣٠نومبر  ١٩٣٣دفتر استخبارات نظامى کويته به ستاد ارتش در ديلى جديد.
 . 778اسااناد محرمانااۀ اسااتخبارات انگلاايس ،دفتاار هنااد بريتااانوى ،مکتااوب شااماره پااى اياام ٣٠١١
مؤرا  ٣٠نومبر  ١٩٣٣دفتر استخبارات نظامى کويته به ستاد ارتش در ديلى جديد.
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بيشتر محمد نادر خان ذکر شده است .به اثر همين پافشاارى سافير انگلايس بار حکومات
کابل بود که رسام گذشات عساکرى تعاين شادۀ شاانزدهم اکتاوبر ،ساالروزتجليل از تخات
نشااينى نادرشاااه ،لغااو شااد .امااا بااا وجااود آن سااه هفتااه بعااد شاااه در محفاال دادن جااوايز بااه
مکاتااب کاباال توسااط عباادالخالق  ،يکااى از شاااگردان مکتااب المااانى ،کشااته شااد .بنظاار
ميرسد که انگيزۀ ايان قاتال ،بارخالف سايد کماال و محماد عظايم (قااتلين ساردار محماد
عزيزخان برادر بزرگ محمد نادرشاه و اعضااى سافارت بريتانياا در کابال) تقريباا کاامال
يک انگيزۀ شخصى بوده باشد .احتمال زياد موجود باود کاه اگار عبادالخالق پيشدساتى
نميکرد ،گروپ انقالبى براى کشتن شاه وسيلۀ ديگرى را پيدا ميکردند.779
در يک انکشاف ديگر  ،مکوناچى سفير انگليس در کابال ،بادون ذکار اسام از قاول ياک
شااخص مطمئنااى کااه در رابطااۀ قتاال محمااد نااادر خ اان حقااايق را ميدانااد ،مينويسااد کااه

«اعليحضرت صبح روز  ۸نومبر يک نامۀ گمنام را گرفته بود کاه در آن اخطاار داده شاده
بود تا براى دادن جاوايز باه شااگردان نارود .وزيار درباار پافشاارى ميکارد کاه شااه شاخص
ديگرى را مؤظف سازد تا درين محفل از اونمايندگى کند .شاه اين پيشانهاد را رد کارد و
گفت که نميتواند به بچه ها بى اعتمادى اش را نشان دهد .اما او قبول کرد که مستقيم به
خيمااۀ کااه در آن جااوايز داده ميشااوند ،باارود .عباادالخالق در قطااار دوم شاااگردان مکتااب
آلمانى و مساتقيما عقاب جاوانترين پسار شااه آغاساى علاى احماد خاان ايساتاده باود ،کاه
درين اواخر ازدواج نموده بود .هنگاامى کاه شااه نازديکش رسايد ،يکاى از همراهاان شااه
موضوع را به او گفت .نادر شاه براى لحظۀ توقاف نماود تاا باه ايان پسار مبارکبااد بگوياد.
عباادالخالق اياان پساار را از عقااب بااا لگااد زده روى زمااين انااداخت و فااورا باار شاااه آتااش
گشود».780

 . 779رژيم کابل و دستگاه هاى تبليغاتى گاهى محرک اصلى عبدالخالق را خانم مرحوم غاالم نباى
خان چرخى دانساته بايش از پنجااه و پانج نفار از خاانم هاا و اطفاال صاغير خاانواده چرخاى را رواناۀ
زندان زنانۀ سراى بادام ساختند ،و گاهى هم شايع ساختند که او پسر نامشاروع مرحاوم غاالم نباى
خان چرخى بوده است  .البته مردم نتنها ايان تبليغاات را بااور نکردناد ،بلکاه موجاب نفارت بيشاتر
شان نيز شد.
 . 780اسناد محرمانۀ استخبارات هند بريتاانوى ،مکتاوب محرماناۀ شاماره  ،١٥٣ماؤرا  ٢٩ناومبر
مکوناچى به جان سيمون .
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سااافير انگلااايس مينويسااادکه شاااايد هااايت چيااازى واضاااحتر ازيااان حقيقااات ،نباااوغ اميااار
عبدالرحمن خان را نشان ندهاد کاه وى بحياث اميار افغانساتان در بساترش بادرود حياات
گفاات و از کشااته شاادن و يااا خلااع شاادن کااه سرنوشاات طبيعااى فرمانروايااان اياان کشااور را
تشااکيل ميدهااد ،طفااره رفاات  .لااذا کشااته شاادن نادرخااان کاادام رويااداد غيرعااادى نبااود،
وواقعااا کسااانى کااه او را از نزديااک ميشااناختند ،چگااونگى ماارگ وى را نتيجااۀ اجتناااب
ناپذيرى از عکس العمل محيط بمقابل شخصيت اش ميدانند .سفير انگلايس دريان جاا
بااه پاايش بينااى  ٢۸دساامبر سااال گذشااته اش اشاااره ميکنااد کااه گفتااه بااود ،امکااان دارد کااه
اعادام عجوالنااۀ غااالم نبااى خاان چرخااى ،دشاامنان نادرخااان را باه فکاار امکانااات کشااتنش
وادارند.
قابل يادآوريست که در اوايل اين سال  ١٩٣٣هر چهار برادر محمد نادر شاه براى بار آخر
باهم يکجاشده بودند .در اواخر ماه جنورى سردار محمد عزيز خان و سردار شاو ولى خان
کابل را ترک گفته اولى براى اشغال کرساى سافارت از غاالم صاديق خاان چرخاى باه آلماان
رفت و چند ماه بعد در آنجا کشته شد ،و دومى به پست سابقش سفارت فرانسه برگشت.
انگليس ها ميترسيدند که کشته شادن محمادنادرخان باه آغااز مجادد حساادت و رقابات
سه برادر باقيمانده تبديل نشود .در قاانون اساساى جدياد وراثات تخات و تااج باه خانادان
آخاارين فرمااانروا محاادود شااده بااود .خاناادان اوالد ذکااور کبياار و باارادران شاااه را در باار
ميگرفااات و احتماااال ازديااااد چناااين نااازاع را بيشاااتر ميسااااخت .اماااا شاااوک کشاااته شااادن
محمدنادرخان اين سه برادر را بيشتر از قبل باا هام نزدياک سااخت  .در آن شارايط دشاوار
درمجلس خانواده گى آل يحيى تصميم گرفته شد که مؤثرترين انتقام و خونخواهى شاان
براى شاه مقتول رها کردن نزاع هاى شان و کار مخلصانۀ مشترک براى آينده و بقااى شاان
خواهد بود .مطابق به اين فيصله شاه محمود خان قبول کرده است تا از مخالفت با محماد
هاشم خان دست باردارد و ساوگند خاورده اسات کاه در آيناده باه صاالحيت هااى او احتارام
قايل شود.
يکى از عوامل ممکنۀ اختالف بين برادران محمد ناادر خاان هام احتماال فراخوانادن شااه
ولى خان به کابل بود .کوشش هاى دوامدار و نصيحت هاى بيشتر انگليس ها در تاأمين
وحدت و همکارى اين برادران را در قسمت هاى بعدى خواهيد خواند.
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ب .نظارت مشترک دستگاه هاى استخباراتى و ديپلوماتيک بر فعاليت ها و حرکات غازى
امان الله خان
سازمان هاى استخباراتى در ثبات رژيم نادرى نقش موثرى داشتند  .در ساال هااى دهاۀ
سوم قرن بيستم ميالدى در داخل افغانستان چهار سازمان استخباراتى کار مى کرد که
حوزه فعاليت هاى شان بسيار دقيق مشخص نبود:
 .1سرويس محرمانۀ محمد هاشم خان صدراعظم که تنها از شخص وى فرماان ماى بارد.
اين دفتر محرم صدارت عمليات نهايت مهم را پايش ماى بارد .عماده تارين وظيفاه آن
نااابود سااازى سااازمان امانيساات هااا در افغانسااتان و در بياارون از مرزهاااى آن بااود.
فعالياات هاااى ساافارت هااا در کاباال نيااز زياار ذره بااين سااازمان ااسااتخبارات شخصااى
هاشم خان بود.
 .2شابکه گساتردۀ اساتخبارات وزارت داخلاه کاه عمادتا باه اکتشاافات فعاليات هاااى
سياسى توسط روشنفکران و مخالفين رژيم مى پرداخت.
 .3سازمان استخبارات نظامى دروزارت حربيه که به نام دفتر «داخلى» ياد ميشاد .ايان
دفتااار مساااتقيما از شااااه محماااود خاااان ،وزيااار حربياااه ،فرماااان ماااى بااارد .ايااان دفتااار
استخباراتى اولتر از همه اطالعات را در نواحى سرحدى کشور هاى همساايه جماع
آورى مااى نمااود .بااراى اياان کااار در هاار فرقااه شااعبۀ اسااتخباراتى و همچنااان شاااعبۀ
اطالعاتى سرحدى فعال بود .سرحد «آزاد» هناد بريتاانوى يکاى از مهام تارين «کاار
زارهاى» ترصد اين سازمان هاى اطالعاتى بود.
 .4وزارت خارجااه نيااز بااه گاارد آورى اطالعااات اسااتخباراتى مااى پرداخاات .اسااتخبارات
خارجى در تشکيالت زير پوشش سفارتخانه ها و قونسالگرى هاا فعاليات داشاتند.
کارهااااى ساااازمان ضاااد اطالعاااات را دفااااتر نماينااادگى وزارت خارجاااه در والياااات
سرحدى انجاام ماى دادناد .ماأمورين ايان نماينادگى هاا نخساتين کساانى بودناد کاه
آنانى را که از خارج پاا باه سارزمين افغانساتان ماى گذاشاتند ،زيار نظاارت خاود ماى
گرفتند.
حکومت افغانستان براى اين ادارات استخباراتى بودجۀ هنگفت و گزافى ماى پرداخات.
به سال  ١٩٣٢نادر شاه براى انجام دادن پيگردهاى سياسى پنج ميليون افغانى پرداختاه
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بود 781.اين مصارف که براى خزانه نادار افغانستان بار بس سنگين بود ،با صرفه جويى
ناشى از جلوگيرى از شورش ها و توطئاه هااى خنثاى شاده هاواداران اماان اهلل خاان جباران
مى گرديد.782
بعد از کشته شدن محمد نادر شااه ،ثباات رژيام موجاودۀ افغانساتان يکاى از عماده تارين
چلنج هاى بود که انگليس ها با آن مواجه بودند .بنظر ميرسد که مهمترين اقدامات براى
جلوگيرى از وخامت اوضاع در سه راستا صورت ميگرفت:
 .1در داخل افغانستان جلوگيرى از قياام ماردم ،شناساائى مخاالفين و ازباين باردن هار
نوع تهديد به رژيم در مراحل اولى آن.
 .2در ساارحدات افغانسااتان جلااوگيرى از هاار نااوع فعالياات افااراد ،و مخالفاات قباياال
سرحدى با رژيم کابل.
 .3جلوگيرى از رسيدن غازى اماان اهلل خاان و حوارياون وى باه افغانساتان و ياا منااطق
سرحدى.
راجع به حمايات انگلايس هاا از ثباات رژيام خانادان محماد ناادر شااه در اساناد محرماناۀ

آرشيف هند بريتانوى ميخوانيم که «در طوالنى مدت ثبات رژيم دوستانۀ موجودبراى ما
بسيار با ارزش و مفيد است .از نقطه نظر منافع سرحدات خود ما ،نگراناى اساساى ماا تاا
حد ممکن تقويت کردن آن و جلوگيرى از هر نوع عمليسات کاه گارايش ضاعيف کاردن آنارا
داشته باشد».783

برويت اسناد محرمانۀ آرشيف هند بريتاانوى ،ارزياابى متاواتر اوضااع بعاد از اقادامات
جدى دوسه ماه اول نشان ميداد که هم سفير انگليس در کابل و هم نمايندۀ بريتانيا باراى
حکومت ايالات سارحدى شامال غرباى دورنمااى ثباات رژيام خانادانى را روشانتر از آنچاه
چنااد ماااه قباال پاايش بينااى کاارده بودنااد ،ميديدنااد .نشااانه هاااى تاااثيرات روحااى سياساات
اختناق ،سانسور ،وحشت ،سرکوب و کشتارها در داخل افغانستان تا اندازۀ مشااهده
ميشااد .اوضاااع قباياال هاام تااا اناادازۀ بهتاار شااده بااود .امااا "مکوناااچى" در کاباال و "رالااف

 .781آرشيف سياست خارجى روسيه ،آرشيف شخصى اساتارک ،ساال  ،١٩٣٢دوسايۀ مخصاوص
 ،١٦دوسيۀ  ،٥صفحۀ ( ۸٣به حوالۀ تيخانف).
 . 782تيخانف ،داکتر يورى  -ترجمۀ عزيز آرانفر ( ،)٢٠١٠ص .١٦٧
 . 783اسناد محرمانۀ آرشيف هند بريتانوى ،تلگرام شماره  ١١٢٠مؤرا  ٣٠اپريال  ١٩٣۴وزيار دولات
براى هند در لندن.
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گريفيت" در هند بريتانوى هردو معتقد بودناد کاه قتال فارد ديگارى از خاانوادۀ نادرخاان
خطاار عمااده و مصاايبت بااار بااراى رژياام بااوده بااه اسااتقرار مجاادد امااان اهلل خااان انجاميااده
ميتوانسااات .ازينجاسااات کاااه ازيکطااارف تعقياااب و ازباااين باااردن غاااازى اماااان اهلل خاااان و
پيروانش در خارج از افغانستان و از طرف ديگار تغيار پاليساى برخاورد باا قبايال سارحد
آزاد و پالن عمليات عليه آنها اهميت بيشتر پيدا ميکرد.784
بااراى انگلاايس هابااا در نظرداشاات تحلياال اوضاااع داخاال افغانسااتان  ،از يکطاارف خدشااه
پااذيرى رژياام و ازطاارف ديگاار اطالعاااتى را کااه از نقاال و حرکاات غااازى امااان اهلل خااان و
همدستان نزديک شان بدست مى آوردند ،و از آماده گى ها براى بازگشات قرياب الوقاوع
شاه سابق خبر ميداد ،خيلى نگران کننده بود.
از جملۀ سه دوسيۀ اختصاصى اسناد مربوط به تعقيب و پيگرد امانيست ها ،دو دوسيۀ
اسااناد محرمانااۀ اسااتخبارات انگلاايس در آرشاايف هنااد بريتااانوى ( تحاات عناااوين ( )١
افغانستان  :راپور هاى سرويس استخباراتى مخفى در مورد فعاليت هاى شاه سابق امان
اهلل ،خانواده و حاميان شان ،و ( )٢افغانستان  :فعاليت هاى شاه ساابق اماان اهلل ،شاامل
راپور هاى سرويس استخباراتى مخفى ،و اقتباس يادداشت هااى آتشاۀ نظاامى کابال)،
گواهى ميدهند که انگليس ها در آن مقطع زمانى باه نتيجاۀ آتاى رسايده و آنارا در اختياار
رژيم کابل قرار داده باشند:785



امان اهلل خان حاال هم رهبر شناخته شدۀ ضد رژيم موجودۀ افغانستان ميباشد .دريان
هيت شکى نيست که وى هم در داخل و هم در خارج از افغانستان داراى پياروان زيااد
و با نفوذ ميباشد .حتى کارمندان سفارت هاى زيااد افغانساتان ،خصوصاا در اروپاا
از وى طرفدارى نموده و اطالعاتى را که از کابل ميگيرند ،به غالم صديق خان پاس
ميدهند.



امانيست ها با وجود تنگدستى ،توانسته اند يکپارچه شوند و شبکه هاى پر شاا و
برگ و پايگااه هاايى را در بارلين ،اساتانبول ،بغاداد ،مکاه ،تهاران ،مشاهد ،نجاف،
کربال ،و همچنان شهر هاى مختلف هند بشمول بمبى کويته و پشاور براه بيندازند.

 . 784اسناد محرمانۀ آرشيف هند بريتانوى ،مکتوب عاجل شماره  ٣٣/٧٣٠مؤرا  ٢۸مارچ ١٩٣۴
به وزير دولت براى هند در لندن.
 . 785اسناد محرمانۀ آرشيف هند بريتانوى  L/P&J/12/121 ،و . L/P&J/12/122
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بين هواداران شاه سابق در خارج  ،اميدوارى بازگشت وى به افغانستان بيشتر شده
است.



در داخال افغانسااتان تعااداد آنهائيکاه طرفاادار برگشاات اماان اهلل خااان بااه افغانسااتان
اند ،مرتب رو به ازدياد است.




ظاهر شاه و افراد خانواده اش از رفتن به بيرون از ارگ ترس دارند.786
مطابق به راپور هاى واصله از حاميان مخفى امان اهلل خان در ارگ کابال ،شااه جاوان
از مساائوليتى کااه باار دوشااش گذاشااته شااده اساات ،دساات پاچااه شااده اساات  .مااادرش
بصورت دوامدار استدعا ميکند کاه از پادشااهى کنااره گيارى کناد ،او هام احتمااال
اين کار را خواهد کرد ،اما ميترسد که کاکاهايش او را خفک خواهند کرد.



بيش از ششصد نفار از حامياان جنابش اماان اهلل خاان در تاشاکند تحات رهبارى رحايم
جان آمادگى دارند .رحايم جاان هماان محماد رحايم خاان [ شايون کاابلى ] پسار ساردار
محمد عمر خان (کاکاى غازى امان اهلل خان) ميباشد.



داليلى وجود دارند که بايد بر مالقات خفياۀ محماد قاسام خاان سافير افغانساتان در
روم با غالم صديق خان مشکوک شد .اخيرالذکر شاخص دسات راسات اماان اهلل خاان
بوده و نيروى محرکۀ تمام اقدامات وى تلقى ميشود.



بنظر ميرسد که حکومت روسيه تا حال به تقاضاى فراهم کردن زمينۀ همکارى عملى
(رفااتن از راه روساايۀ امااان اهلل خااان) جااوابى نااداده اساات  .فکاار ميشااود کااه حکوماات

 . 786اين راپور انگليس ها به گفتۀ شادروان غبار صحه ميگذارد که گفته بود «محمد هاشام خاان
صدراعظم تفرج بسوارى اسپ را ترک نمود ،ديوار هاى محوطۀ بزرگ صدارت را باسيم برهنۀ برق
بشکل سنگرى در آورد .در هر دو دروازۀ شرقى و غرباى صادارت ،بعاالوۀ ساپاهيان مسالح پيااده،
قطعات سواره نظام مى ايستاد و او توسط موتر و محافک مسلح گاهى ازيان دروازه و گااهى از آن
دروازه به تفرج ميرفت .درحالى که قطعۀ سواره نظام او را تعقيب ميکرد .هيت فردى اجازۀ توقف و
اسااتادن درياان دروازه هااا و جااادۀ عمااومى آن نداشاات .محمااد هاشاام خااان صاادراعظم وقتيکااه باااغ
تاااريخى شااهرآرا را تصاااحب کاارد ،قساامت جدياادالتعمير آناارا بااا ديااوار هاااى عااريض و مرتفعااى از
سنگ و صخره بشکل استحکام نظامى در آورد .شاه محمود خان هم مثل برادرش با تارس و لارزدر
سايۀ سر نيزۀ عساکر ميزيسات و خاناۀ شخصاى او و سااير واالحضارات توساط دساته هااى عساکر
مسلح حفاضت ميشد ديگر اينان جز محبوسين حکمران ،چيز نبودناد و تماام اوامار راجاع باه اماور
داخلى از پشت پرده صادر ميشد» (غبار ،مير غالم محمد ( ،)١٩٩٩صفحات .١٧٥ – ١٧۴
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روسيه يا در مشکالت خودش بسيار غرق باوده و ياا هام ميلاى باه درگيارى باا قادرت
هاى ديگر را ندارد.



امانيست هاا باا افغانساتان تمااس هااى مانظم داشاته ،و رسايدن اماان اهلل خاان و ياا
يکى از اعضاى عمدۀ گروپش به مناطق سرحد آزادبه معنى ختم سالطۀ خانادان ناادر
خان خواهد بود.

درين راپور ها عالوه شده بود که اهلل نواز خان بعد از شکست ماموريتش تا حال در برلين
بااوده و ميالنااى بااه بازگشاات بااه کاباال ناادارد .اهلل نااواز خااان بحيااث خااارجى و هندوسااتانى
بصورت عمومى منفور بوده و ارتقاى او به پست وزيرسبب باروز احساساات علناى علياه
او شده اسات .اينکاه او هيچاوقتى دريان پسات کاار نکارد ،احتمااال تصاادفى نباود .چاون
قسمت زياد وقاتش را مصاروف ماذاکرات و کااهش مخالفات هااى اقاوام والياات جناوبى
وآشتى دوبارۀ اقوام قبايل آزاد بود ،و در ماه دسمبر هام کابال را بقصاد ماموريات اسارار
آميزش به اروپا ترک گفت .طبق معمول دليال رسامى ايان سافر تاداوى خواناده شاد ،اماا
هيت کسى آنرا باور نکرد .بهانۀ خريدن اسلحه براى حکومت هم آورده شد ،اماعلت اصلى
مامورياات او تااالش بااراى تحوياال دهااى ساايدکمال قاتاال سااردار محمااد عزيااز خااان بااه
افغانستان ،تبديل کردن عقايد بقول معاروف بادعت سياساى شااه ولاى خاان ،787و تارور
غازى امان اهلل خان گزارش داده شده است .

 . 787سردار شاه ولى خان در عهد امير حبيب اهلل خان رکااب باشاى اميار باود .بعاد از قتال اميار در
فباارورى  ١٩١٩دسااتگير و بااه کاباال فرسااتاده شااد ،امااا برائاات حاصاال نمااوده و رهااا گرديااد .بااه پاااس
شرکتش در جناگ ساوم افغاان و انگلايس و خادماتش (؟) در سارحد تاوچى (؟) (کاه تفصايل آن در
فصل سوم ذکر شده است) به رتبۀ جنرالى ارتقا کرد .در ماه مى  ١٩٢٠با خاواهر غاازى اماان اهلل خاان
ازدواج کرد .در ماه اپريل  ١٩٢١بحيث قومانادان فرقاۀ اول کابال تعاين شاد .باا غاازى اماان اهلل خاان
مناسبات صاميمى داشاته و يکاى از دوساتان صاميمى وى بشامار ميرفات .در دسامبر  ١٩٢۴بحياث
ياور حضورى انتخاب شاد .در مااه ماى و ناومبر  ١٩٢٥دوباار باراى برگشاتاندن ساردار محماد عمار
خان به هند بريتانوى سفر کرد .در ماه سپتمبر  ١٩٢٦باه همراهاى متعلماين افغاانى کاه باراى ساپرى
نمودن رخصتى آمده بودند ،کابل را بقصد پاريس ترک گفت و به برادرش سردار محماد ناادر خاان
پيوست .در ماه فبرورى  ١٩٢٩به همراهى بارادرانش محماد ناادر خاان و محماد هاشام خاان باا ويازۀ
ديپلوماتيک به هند بريتانوى آمده و در ماه مارچ به همراهى محمد ناادر خاان باه خوسات رفات .در
ماه اکتوبر  ١٩٣٠کابل را فتح نمود .در مااه ناومبر  ١٩٢٩بحياث سافير در لنادن تعاين شاده و در مااه
جنورى  ١٩٣٠به آنجا رسيد .در ماه جاون  ١٩٣١باه پااريس تباديل شاد و در مااه ساپتمبر  ١٩٣٢غاالم
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اهلل نواز خان که توسط غاالم صاديق خاان بزرگتارين دشامن افغانساتان پنداشاته ميشاد،
بدون شک ميدانست که اگر به کابال برگاردد زنادگى اش باا خطار مواجاه خواهاد شاد .اهلل
نواز خان با دانستن اينکه اوضاع در کابل متزلزل بود ،کوشيدتمام پولى را که در اختيار
داشت به اروپا انتقال دهد .غالم صديق خاان ميگفات کاه دريان رابطاه ثباوت هااى بشاکل
عکس هاى از يک نامۀ دوسات صاميمى اهلل ناواز خاان را بدسات آورده اسات .ايان ناماه از
يک جنرال در اردوى افغانستان بنام شاه جاى 788باود .دريان ناماه شااه جاى اظهاار عقياده
نموده بود که حکومت کابل ديرى دوام نخواهد کرد.
دستگاه هاى استخباراتى و ديپلوماتيک انگلايس باراى جلاوگيرى از بازگشات باه وطان
غازى امان اهلل خان و همکاران کليدى شان  ،و هم ايجاد بادگمانى و اخاتالف و نفااق در
بااين آنهااا ايشااانرا تعقيااب ميکردنااد و از رفتااار و نقاال و حرکاات شااان معلومااات الزمااه را
بدست مى آوردند و آنرا به اختيار رژيم تحت الحمايۀ شان در کابل نيز قرار ميدادند.

نبى خان چرخى را با دادن اطمينان و سوگند به کابل آورد .بعد از شهادت غالم نباى خاان چرخاى در
ماه فبرورى  ١٩٣٣به ماموريتش به پاريس برگشت  .انگلايس هاا او را ياک آدم باا هاوش دانساته و
ميگويند که هاشم خان صدراعظم با او حسادت داشته و ميکوشد او را به برگشات باه کابال وادار
سازد ،اما او ميالنى ندارد ،قسما بخاطرى که نميخواهد زير دست هاشام خاان کاار کناد ،و قساما
بخاطرى که خانمش نميخواهد به کابل برگردد .سردار شاه ولى خان در مااه فبارورى  ١٩٣٥هنگاام
رفااتن وزياار دفاااع بااه اروپااا ،بحيااث سرپرساات وزارت دفاااع بااه کاباال برگشاات ،امااا خااانمش او را
همراهااى ننمااود و در اروپااا مانااد .او بااار ديگاار در دوران ساافر محمااد هاشاام خااان بحيااث سرپرساات
صدارت تعاين شاد .اساناد محرماناۀ آرشايف لنادن نشاان ميدهاد کاه ساردار شااه ولاى خاان در ساال
 ١٩٣٧به سفير انگليس گفت که مقامات دولتى افغاان ميکوشاند تاا قبايال را از پيوساتن باه فقيار
ايپى ،يکى از سرسخت ترين مبارزين ضد انگليس وزيرساتان ،بااز دارناد .شااه ولاى خاان در ساال
 ١٩٣٧به رتبۀ مارشالى ارتقا يافته و از افريدى ها خواست که با انگليس ها صلح کنناد .او در ساال
 ١٩٣۸بااه نمايناادگى از افغانسااتان در مراساام تاادفين اتاااترک شاارکت کاارد و در سااال  ١٩٣٩بعااد از
دياادار از افغانسااتان بااه ساافارت افغانسااتان در پاااريس برگشاات( .اسااناد محرمانااۀ آرشاايف هنااد
بريتانوى.)L/P&S/20/B220 ،
 . 788سيد عبداهلل شاه جى (قربانعلى گاديران پنجابى) در هندوستان تولد شده ،در دوران حبيب
اهلل کلکانى يکجا با اهلل نواز خان و شاه محمود خان از کابل بديادار محمادنادر شااه رفات  .محماد
نادرشاه را در جناگ بار ضاد حبياب اهلل کلکاانى همراهاى نماوده دوبااره وارد کابال شاد و باه هماين
سبب رتبۀ اعزازى جنرالى بارايش داده شاد .او بحياث رئايس ماشاينخانه (کارخاناۀ اسالحه ساازى)
تعين شده بود .يکى از پسرانش بنام سيد احمد حسن "همدانى" تخلص ميکند.

ب ا ز رگنى د و ز ۀ ا امىن و وت طئ ه اهى ا ن گلي س

533

اطالعاتى که در اسناد آرشيف موزيم لندن موجود اند در رابطه با غاازى اماان اهلل خاان و
همکاران و خوشبينان شان معلومات مفصل و منظم را نشان ميدهند .مثال چه کسى ،چاه
وقت ،چرا ،براى چه مدتى ،باه همراهاى کاى ،و بکجاا مساافرت نماوده و حتاى در بعضاى
موارد مشخصات وسيلۀ نقليه و غيره را در بر ميگيرد .عالوه بارين ،آنهاا در کادام آدرس
و با کى اقامت داشتند ،چه کسانى با آنها در تماس باود و ياا مالقاات ميکارد ،وضاعيت
مالى شان چگونه بود و منابع عايدات شان از کجا بود ،چه کسى با ايشان پيوند فاميلى
و يا اختالف داشت ،درين اسناد درج شده است .
مالقات غازى امان الله خان با انقالبيون هندى (غدر پارتى)
راپور هاى استخبارات انگليس نشان ميدهند کاه در وساط جناورى ساال  ١٩٣٥اماان اهلل
خان کم از کم دو مالقات سرى با گرموک سنگها (Gurmuk Singh) ،که تازه از مساکو
وارد روم شده بود ،داشته است .
گرموک سنگها يکى از رهبران مشهور جنبش يا حزب غدر ) (Ghadr Partyباود 789کاه
توسط استعمار انگليس به حبس اباد محکاوم شاده و باه زنادان کااال پاانى (آب ساياه) در
جزيرۀ آندامان (يکى از جزاير کوچک بحر هند در بين خليج بنگال و برماا ) فرساتاده شاد.
اما توانست که درساال  ١٩٢٢هنگاامى کاه از مادراس باه اتراپارديش انتقاال داده ميشاد،
خود را از قطار انداخته و فرار کند گرموک سنگها باراى چناد ساالى باا انقالبياون هناد در
روسيه کار ميکرد .و درماه اگست ساال  ١٩٣٣هنگاامى کاه ميخواسات مخفياناه باه هناد
 . 789کليمۀ غدر در هندى به معنى سرکشى و طغيان استعمال ميشود ،نه خيانت .غدر اسم نشريۀ
يااا ارگااان نشااراتى جنبشااى بااه همااين نااام بااود .اي ان جناابش در سااال  ١٩١١توسااط هرديااال سنگهااا در
سانفرانسيسکوى کاليفورنيا بنيانگذارى شد .اعضاى اوليۀ اين جنبش را هندو ها ،مسلمان ها و
سکها ها تشاکيل ميدادناد ،اماا بعاداً تنهاا باه سکهاا هاا محادود شاد .هادف ايان جنابش برپاا کاردن
انقالب براى آزادى هند از قيد اسارت انگليس ها بود .دو نفار از اعضااى ايان حازب در ساال ١٩٢٢
در چهارمين کانگرس انترناسيونال بين المللى در مسکو شرکت نمودند .اين جنبش در سال ١٩٣٠
يک مرکز فعاليت شانرا در کابل تاسيس نمود .گرموک سنگهاا و رتان سنگهاا دو تان از رهباران ايان
هستۀ کابل بودند .آنها که ميکوشيدند از طريق افغانساتان باه اعضااى حازب شاان کاه در پنجااب
تحت نام "حزب کيرتى کيسان" (حزب کارگران و دهقاناان) فعاليات ميکردناد ،اسالحه بفرساتند،
در کاباال بازداشاات شاادند .رتاان سنگهااا ) (Rattan Singhدر نااومبر  ١٩٣١و گرمااوک سنگهااا در
دسمبر  ١٩٣٢از افغانستان اخراج شدند( .اسناد آرشيف دفتر هند بريتاانوى ،رهنمااى غادر ،تهياه
شدۀ رياست عمومى دفتر استخبارات وزارت داخلۀ هند بريتانوى).
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بارود در افغانسااتان دساتگير و بعااد از ساپرى نمااودن تقريباا يااک ساال در زناادان کاباال از
خاک افغانستان اخراج و به روسيه فرستاده شده بود.
گرمااوک سنگهااا بااه غااازى امااان اهلل خااان گفاات کااه حاماال پياميساات مهاام بااراى او و غااالم
صديق خان چرخى .از همين سبب ترتيبات آمدن غالم صديق خاان چرخاى از بارلين گرفتاه
شااد .انگلاايس هااا راجااع بااه جزئيااات محتااواى پيااام گرمااوک سنگهااا بصااورت دقيااق نمااى
فهميدند ،اما آنچه بصورت مختصر از صحبت هاى ابتدائى او با امان اهلل خان دانستند
اين بود که « به استثناى چند مامور بسيار عاليرتبه تاوده هااى اکثريات ماردم افغانساتان
خواهان برگشت وى (امان اهلل خان) ميباشند .روشنفکران جوان و اکثريت مطلق اردو ،به
استثناى امرين واقعى شان ،اميدواربودند که اين کار در آيندۀ نزدياک صاورت خواهاد
گرفت  .راپور هاى استخبارات انگليس عالوه ميکند که در مالقات بعدى اماان اهلل خاان
و غالم صديق خان چرخى با گرموک سنگها راجع به کشتن محمد هاشم خان صادراعظم و
شاه محمود خان ،آماده گى گرموک سنگها برفتن بين قبايل وپالن برگشت اماان اهلل خاان
صحبت هاى صورت گرفت ،اما مورد تائيد امان اهلل خان و غالم صديق خان قرار نگرفت .
بنظر ميرسد که آنها بر گرموک سنگها مشکوک بودند.
انگليس ها به اين نتيجه رسيدند کاه ظااهراً ايان مالقاات هاا باه کادام نتيجاۀ نرسايد ،ياا
شايد هم بصورت قصدى به بيرون اينطاور وانماود کردناد .اينکاه شااه ساابق مادت کماى
بعد از مالقات با گرموک سنگهاا تصاميم ميگيارد بااز در مراسام حاج اشاتراک ورزد و باه
مکۀ معظمه برود ،را نبايد کم ارزش دانست  .يک چنين رفاتن عاجال باه حاج تنهاا نتيجاۀ
گرفتن معلومات مهم در مالقات خصوصى بوده ميتواند.790
انگليس ها اين اطالعات را چگونه بدست مى آوردند؟
انگليس ها معلومات راجع باه فعاليات هاا و نقال و حرکات غاازى اماان اهلل خاان و حامياان
شانرا هم ازمنابع رسمى و هم از منابع غير رسمى بدست ماى آوردناد .بعضاى ازيان مناابع
عبارت بودند از:



فشااار رساامى و تقاضاااى شخصااى از مااأمورين عاليرتبااۀ حکوماات هاااى کشااور هاااى
ميزبان

 . 790اسااناد محرمانااۀ اسااتخبارات انگلاايس ،آرشاايف هنااد بريتااانوى ،سااند شااماره  ۸١۴متفرقااه،
.L/P&J/12/122
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راجستر رسمى کشور هاى ميزبان مثل ترکيه که قبالً به آن اشاره شده است



اسااتفاده از دوسااتان ،همصاانفان و مالقاتيااان :کسااانى کااه بااا اطرافيااان و حواريااون
غازى امان اهلل خان تماس ميگرفتند :طور مثاال يکاى از تااجرانى کاه در دورۀ اماانى
در افغانستان مشغول تجارت بود و با عبدالعزيز خان چرخى رفات و آماد داشات ،ياا
يکااى از رفقاااى عباادالفتاح خااان طاارزى سااکرتر خاااص غااازى امااان اهلل خااان کااه بااراى
ديدنش به خانۀ غازى امان اهلل خان ميرفت



سانسور مکاتبات و نشرات



استفاده از جواسيس و مخبران افغانى و خارجى

چه کسانى تحت تعقيب انگليس ها قرار داشتند؟
مبااارزه عليااه رژياام کاباال از اواياال ساالطنت محمااد نادرشاااه در دو جبهااۀ داخاال و خااارج
افغانستان آغاز شده بود .غازى امان اهلل خان در راس مبارزين افغان در اروپا قرار داشت
 .بقول شادروان غبار« روشنفکران افغان در اروپا لزوم تاسيس ياک حازب مباارز را علياه
رژيم نادرشاه احساس کردند ،و طبعا هر حزبى ناگزير از داشاتن هيئات رهبارى اسات .ايان
هيئت عبارت بودند از محمودطرزى و غالم نبى خان چرخى در ترکيه ،شجاع الدوله خاان
 ،غالم صديق خان چرخى و عبادالهادى خاان داوى در بارلين ،عبدالحساين خاان عزياز در
رومااا ،کااه در ساار اينهااا شاااه امااان اهلل خااان قاارار داشاات .اعضاااى حاازب مرکااب از يکعااده
محصلين افغانى و چند نفر از ماامورين سافارتخانه هااى افغانساتان در اروپاا و ترکياه و
غيره بود .مرامنامۀ حزب در استانبول تسويد و در بارلين مطالعاه و در ساويتزرلند مطارح
مباحثۀ يک مجلس سرى قرار گرفت و تصويبات چندى بعمل آمد .درين مجلس شاه امان
اهلل خان و عدۀ از سافراى معازول و برسارکار افغاانى هام شاامل بودناد .يکاى ازيان سافرا
عبدالحسين خان عزيز وزير مختار در روم بود .بعد ها اعضاى پارتى کشف کردند که اين ساردار
نقابدار تصويبات اين مجلس را به نادرشاه فرستاده و خطر عظيمى متوجه اعضاى مجلاس نماوده

است .همچنين جاسوسى دولت مؤفق شد که تمام اساناد و مکاتباات خصوصاى غاالم نباى
خااان چرخااى ساافير مقاايم انقااره را بدساات آورد و فوتوکاااپى هاااى آن در دارالتحرياار شاااهى
افغانستان برسد .يک قسمت اين مکاتبات که از طرف شاه امان اهلل خاان ،شاجاع الدولاه
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خان ،بعضى محصلين افغانى و غيره بود به عنوان غالم نبى خان فرستاده شده و واضحاً
خط حرکت و اقدام پارتى را عليه دولت نادر شاه نشان ميداد».791
ازجملۀ اعضاى هيئت رهبرى ،غالم نباى خاان چرخاى در مااه ساپتمبر  ١٩٣٢بطارف کابال
حرکت کرد و هنوز از رسيدنش به کابل يکمااه نگذشاته باود کاه توساط محماد ناادر شااه
بشکل وحشيانۀ کشته شد.
جنرال غالم نبى خان چرخى
غالم نبى خان چرخى پسر ارشد سپه ساالر غالم حيدرخان چرخى بود که در اگسات ١٩٢٠
عوض برگد عثمان خان در اسمار ،و در دسمبر  ١٩٢٠به قوماندانى مزارشريف مقارر شاده
بود .موصوف باين ساالهاى  ١٩٢١و  ١٩٢۴بحياث سافير افغاانى در مساکو و باين ساالهاى
 ١٩٢٦تا  ١٩٢۸بحيث وزيرمختار افغانى در پااريس ايفااى وظيفاه نماود .در ناومبر ١٩٢۸
بجاى حبيب اهلل خان طرزى سفير مساکو مقارر شاد .جنارال غاالم نباى خاان چرخاى در ساال
 ١٩٢٩باااااراى سااااارکوبى نيروهااااااى حبياااااب اهلل
کلکااااانى درياااااى آمااااو را عبااااور نمااااوده وارد
مزارشريف شاد .او در هماان ساال بحياث سافير
افغانى در ترکيه مقرر شد و درسال  ١٩٣٢بعاد
از برگشاااتن باااه کابااال توساااط محماااد نادرشااااه
بشهادت رسيد792.

در گزارش استخبارات انگليس ،باراى توجياه
اين عمل ،راجع به اعدام غالم نبى خان چرخى
آمده اسات کاه اعادام غاالم نباى خاان بتااريخ ۸
ماه نومبر ،بعد از آنکه شاه سابق افغانستان را
تاااارک کاااارد ،ساااانگين تاااارين ضااااربه باااار حاااازب

 .56مرحوم غالم نبى خان چرخى

طرفداران اماان اهلل خاان ميباشاد .او دريان اواخار
به همراهى شاه ولى خان باه کابال برگشاته باود .در اطالعياۀ مختصار رسامى ايکاه بعاد از
اعدام اوبنشر رسيد ،دولت کابل گفته است که او پالن کشتن محمد نادرشاه را داشات [تأکياد
از  -ز] .شش نفر از گماشتگان او هم با اعالمياه هااى تبليغااتى دساتگير شاده اناد .دريان

 . 791غبار ،مير غالم محمد ( ،)١٩٩٩صفحات .١١٥ -١١۴
 . 792عبدالغفار صديق چرخى ( ،)٢٠٠٧ناشنيده سخنانى از تراژيدى خانوادۀ چرخى.
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اعالميه ها از مردم واليت جنوبى خواسته شده بود که بمقابل شاه فعلى قيام کنند .دوران
خان و دونفر ديگر از گماشتگان فوق الذکر هم با غالم نبى خان اعدام شده اناد793 .غاالم
جيالنى خان ،برادر غالم نبى خان ،نائاب سااالر جانبااز خاان و شايرمحمد خاان چرخاى هام
فعالً محبوس ميباشند .همين راپاور ماى افزاياد کاه ريچاارد مکونااچى سافير انگلايس و
خانمش هم در همان روز  ۸نومبر به کابل برگشته اند.794
خود سفير انگليس در مکتوب محرمانۀ خود در رابطاه باا شاهادت جنارال غاالم نباى خاان
چرخى نوشت که اعدام  ۸نومبر غالم نبى خان ،طورى که در تلگرام فردايش گزارش داده
بودم ،عواقب بسيار مهمى را در بر خواهد داشت .باوجودى که شايد دانستن نهائى ايان
عواقب قبل از وقت باشد ،اما سلسلۀ رويداد ها و طرح کلى مطلب فعالً تا اندازۀ روشان
شده است.
سفير انگلايس بعاد از ذکار اينکاه غاالم نباى خاان مرحاوم يکاى از رهباران گاروپ طرفادار
امان اهلل خان بوده است ،مينويسد که نادرشاه بعد از گرفتن پياام غاالم صاديق خاان ،از
غالم نبى خان دعوت نمود که به کابل بيايد .نادر خان اين دعوت را به مشورۀ وزير خارجه
فرستاده بود .وزير خارجه (فيض محمد خان ذکريا) به شاه گفته بود که «اگر غالم نبى خان
حقيقتاً روشش را تغير داده باشد ،بايد اين فرصت را از دست ندهيم و او را از کنار حازب اماان
الله خان جدا کنيم  .اگر او حاال هم از امان الله خان طرفدارى ميکند ،با بودنش در کابال آنارا

بصورت رضايت بخش برمال ساخته و با آن معامله کرده ميتوانيم».
غالم نبى خان چرخى اين دعوت محمد نادرشاه را قبول ميکند .قرار معلوماتى که توسط
شاه ،صدراعظم ،وزير خارجه و شاه ولى خان به سفير انگليس داده شده بود ،گويا غاالم
نبى خان در نظر داشت با منحرف ساختن سو ظن حکومت ،راه داخل شدن به افغانستان

 . 793عواقب اعدام بادون محاکماۀ غاالم نباى خاان چرخاى  ،آنهام بصاورت بسايار وحشايانه ،حتاى
باعث هراس و اعتراض انگليس ها گرديد .خانوادۀ محمد نادر شااه باراى توجياه ايان اقادام شاان
حتى به ا نگليس ها نيز راپور هاى غلط داده بودند که گويا غالم نبى خان چرخاى در صادد کودتاا و
کشتن نادرشاه و مسؤل قيام درى خيل ځدران بوده است .حال آنکه غالم نبى خان چرخى در دوران
 ٢٦روز نه قيامى را براه انداخته ميتوانست ،و نه هم قرارى که در صفحات بعدى خواهيد خواناد،
دوران خان يکجا با او اعدام شده بود.
 . 794اسااااناد محرمانااااۀ اسااااتخبارات انگلاااايس ،راپااااور شااااماره  ۴۴هفتااااۀ  ١٦نااااومبر  ١٩٣٢دفتاااار
استخبارات ايالت سرحدى شمال غربى.
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را پيدا کند و باه همکاارى طرفادارانش ،دوران خاان و ديگاران ،قياام طارح شادۀ طاوالنى
مدت شانرا در سمت جنوبى رهبرى کند .به سافير انگلايس گفتاه شاده بودکاه «دعوتناماۀ
شاه درست همان چيزى بود که اوخواهانش بود .چناد روز بعاد ،مارگ بارادرزاده اش باه او
زمينااۀ فرسااتادن يکااى از باارادرانش بااه افغانسااتان را هاام مساااعد ميسااازد .بتاااريخ ٣٠
جوالى ،غالم جيالنى خان با جنازه [برادرزاده اش عبدالوکيل جان] از طريق هاوائى وارد
کابل ميشود».
دوران خان در اواسط ماه اگست در واليت جنوبى دستگير ميشود .و غالم نبى خاان قبال
از حرکتش از اروپا ازين خبر بى اطالع ميماند .بهر صورت ،بنظر ميرسد کاه از لحظاۀ کاه
او وارد بمبئااى شااد ،در مالقااات بااا کسااانى کااه معتقااد و طرفاادار بازگشاات امااان اهلل خااان
بودند ،دوستى اش را پنهان نميکرد.795
غالم نبى خان چرخى بتاريخ  ١٣اکتوبر به همراهى شاه ولى خان به کابل رسايد و در مادت
کمتر از يکماه بتاريخ  ۸نومبر به شهادت رسيد.
طورى که قبالً هم ذکر شده است عبدالهادى خان داوى هم در ماه ماى ( )١٩٣٢از سافارت
افغانستان در برلين استعفا داده و به کابل برگشته بود.
عبدالهادى خان داوى
عبدالهادى خان داوى نويسانده ،شااعر و ديپلوماات
معاااروف باااود کاااه اشاااعارش را بناااام (پريشاااان) بنشااار
ميرسااااند .عبااادالهادى خاااان در ساااال  ١۸٩۴در کابااال
تولد شده و در سال  ١٩١٢از جملۀ اولين فارغان ليسۀ
حبيبيااه بااود .او بعااد از فراغاات بحيااث معاااون جرياادۀ
معروف سراج االخبار بکار آغاز کرد .عبدالهادى خان
در سال  ١٩٢٠مسئوليت جريدۀ معروف امان افغاان را
بدوش داشت .با شرکت در هيئت هاى مذاکرات صلح
راولپندى و ميسورى ماموريتش را در وزارت خارجه

 .57مرحوم عبدالهادى خان

آغاز و در سال  ١٩٢٢بحيث وزير مختار افغانستان در

داوى (پريشان)

لندن تعاين و باين ساالهاى  ١٩٢٥و  ١٩٢۸بحياث وزيار
 . 795اسناد آرشيف دفتار هناد بريتاانوى ،مکتاوب محرماناۀ شاماره  ،١٣٩ماؤرا  ٢۸دسامبر ١٩٢۸
مکوناچى به جان سيمون.
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تجااارت ايفاااى وظيفااه نمااود .عباادالهادى خااان داوى از ماااه دساامبر  ١٩٢٩تااا سااال ١٩٣١
بحيث وزير مختار افغانستان در برلين ايفاى وظيفه نمود.
عبدالهادى خان از سال  ١٩٣٣تا  ١٩۴٦بجرم حمايت از غازى امان اهلل خان در زندان بسر
برد .در سال  ١٩٥٠به پارلمان انتخاب و بحيث رئيس شورا تعين شد .بين ساالهاى ١٩٥٢
و  ١٩٥۴بحياااث سااافير افغانساااتان در قااااهره و از  ١٩٥۴تاااا  ١٩٥۸سااافير افغانساااتان در
جاگارتااا بااود .از سااال  ١٩٦٦تااا  ١٩٧٣وظااايف رئاايس مشاارانو جرگااه (مجلااس عيااان) را
پيشبرد .عبدالهادى خان داوى در سال  ١٩۸٢در کابل وفات نمود.
از اسناد موجود در آرشيف هند موزيم انگلستان که حاال از محرميت برآمده و بدساترس
محققين قرار دارند ،ازيان پاارتى ايکاه شاادروان غباار ذکار کارده اسات ،بناام هااى حازب
آزادى ،حزب مدافعين حقوق ملى ،امانيست ها و غيره ياد شده است.
بعضى از رهبران و اعضاى اين پارتى که تحت تعقيب انگليس ها بودند ،قرار ذيل اند:
غازى امان الله خان و خانواده اش
غازى امان اهلل خان بتاريخ  ١٣ماه مى  ١٩٢٩وطن را از راه چمن ترک گفت .بتااريخ  ٢۴ماى
به همراهى ملکه ثريا ،عنايت اهلل خان و اعضاى ديگار خاانوادۀ شااهى توساط ياک قطاار
مخصااوص از کويتااه روانااۀ بمبئااى شااده و بتاااريخ  ٢٢جااون  ١٩٢٩بااا خااانواده اش توسااط
کشتى ايس – ايس ملتان عازم ايتاليا شد .

 .58غازى امان اهلل خان از بمبئى بطرف ايتاليا حرکت ميکند :از چپ به
راست عنايت اهلل خان ،شاه امان اهلل خان ضيا همايون و عبدالهادى
خان داوى
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مطابق به معلومات اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس کسانى که در روم با غازى امان
اهلل خاان يکجاا زنادگى ميکردنادعبارت بودنااد از خاانم و اوالدهايشاان ،عبادالفتاح خااان
طرزى منشى حضور  ،و محمد حسن جان پسر کاکا و شوهر خاواهر خاورد اماان اهلل خاان .
تمام کسانى که بحيث خدمه استخدام شده بودند ،ايتالوى بودند.
فرزندان غازى امان اهلل خان عبارت بودند از هدايت اهلل خان ،رحمتاهلل (که قبالً وليعهاد
باود ،اول در ايتاليااا ا تحصاايالت نظاامى را بااه پايااان رساااند و بعاد در عرصااه هاااى علااوم
سياسااى و رشااته هاااى ديگاار تحصاايل نمااود) ،احساااناهلل خااان د افغانسااتان ،آمنااه جااان،
عابده جان (که نخست با محمادعلى ولاى فرزناد محمادوليخان دروازى ازدواج نماوده و
بعااد بااا سااردار حميااداهلل عناياات سااراج ازدواج نمااود) ،مليحااه جااان ،عادلااه جااان ،هنديااه
دافغانستان ،و ناجيه جان .

 .59اعليحضرت امان اهلل خان غازى با خانواده اش
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عليا حضرت سرور سلطانه (سراج الخواتين) و شهزاده عبيدالله
عليا حضرت والدۀ غازى امان اهلل خان در مااه دسامبر  ١٩٢۸يکجاا باا ملکاه ثرياا کابال را
ترک گفته به قندهار رفته بود و با انرژى تمام براى جلب حمايت درانى ها از امان اهلل خان
فعاليت ميکرد .با امان اهلل خان نخست به هند و بعد از آن به ايتاليا رفت .مطابق به راپاور

 .60از چپ به راست شهزاده عبيداهلل جان ،علياحضرت و سيد کمال (قاتل
محمد عزيز خان سفير افغانستان در برلين)
هاى استخبارات انگلايس روابطاش باا ملکاه ثرياا خاوب نباود .باا پسار ديگارش ،شاهزاده
عبيااداهلل جااان (متولااد سااال  )١٩٠٥بااه آلمااان رفتااه و از ماااه دساامبر  ١٩٣٠در باارلين اقاماات
داشتند.
حسن جان پسر سردار محمد عمر خان
مطاابق باه ياک راپااور ديگار اساتخبارات انگلاايس ،حسان جاان کااه باا نورالساراج خااواهر
غااازى امااان اهلل خااان ازدواج کاارده بااود بعااداً در کالرياانس سااويس اقاماات داشاات ،امااا
بصورت مکرر بديدن بارادرش حساين جاان کاه باا کبارا خاواهر ديگار غاازى اماان اهلل خاان
ازدواج نموده و در روم زندگى ميکرد ،مى آمد.
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 .61غازى امان اهلل خان در محفل عروسى خواهرش راضيه نورسراج با محمد
حسن جان

محمد على جان
محمد على جان که در راپور هاى استخبارات انگليس بنام احمد على خاان هام قابالً ذکار
شده است ،پسرارشدمرحوم محماد ولاى خاان دروازى باود  .او در ايتالياا باا دختار غاازى
امان اهلل خان ازدواج نموده بود .محمد على جان بعد از جدائى باا خاانمش باه افغانساتان
برگشت و در کابل پدرود حيات گفت .
غالم صديق خان چرخى
غالم صديق خان چرخى (يوسف زى) چهارمين پسار ساپه سااالر غاالم حيادر خاان چرچاى
متولد سال ١۸٩۴م ميباشد ،کاه در اکتاوبر  ١٩١٩نخسات بحياث معااون گال محماد خاان
نمايندۀ افغان در هند بريتانوى بکار آغاز نمود ،و بعد از آنکه در جون  ١٩٢٠از راه کوتل
خيبر وارد افغانستان شد ،از برگشات دوبااره اش باه هناد توساط مقاماات هناد بريتاانوى
بخاطرى جلوگيرى شد که گويا با مخالفين دولت هند بريتانوى همکارى داشته است .در
ماه اگست  ١٩٢٠بحيث معاون رئيس کميتۀ مهااجرين در کابال تعاين و بعاد از شارکت در
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هيئات ماذاکرات صالح ميساورى (منصاورى) باا انگلايس هاا بحياث مستشاار دوم هيئات
محمد ولى خان براى معرفى استقالل افغانستان به اروپا و امريکا رفت .
غالم صديق خاان چرخاى در ساال  ١٩٢٢بحياث
وزير مختار افغانستان در آلمان تعاين شاده و
تااا سااال  ١٩٢٦در باارلين بااود .در جنااورى سااال
 ١٩٢٧بحياااث سرمنشاااى (منشاااى اول) شااااه و
رئاايس داراالنشااا (دارالتحرياار ) شاااهى مقاارر
گردياااد .در دوران غيابااات محماااود طااارزى در
اروپااا بحيااث سرپرساات وزارت خارجااه ايفاااى
وظيفه نماوده و در ساال  ١٩٢۸غاازى اماان اهلل
شاه را بحيث وزير خارجاۀ افغانساتان در سافر
اروپااا همراهااى نمااود .در دساامبر سااال ١٩٢۸
براى مذاکره با اغتشاشوين شاينوار باه جاالل
آباد فرستاده شد .در ماه جنورى  ١٩٢٩با شاه

 .62مرحوم غالم صديق خان چرخى

به قندهار رفته و در مااه ماارچ هماان ساال در
يک ماموريت خاص به روسيه فرستاده شده و در ماه اپريل ١٩٢٩بحيث سفير افغانستان
در اتحاد شوروى کار کرد.
غااالم صااديق خااان چرخااى بعااد از سااقوط دولاات امااانى بااه باارلين رفاات .ماادتى را در مکااۀ
معظمه سپرى نمود ،و در ماه مارچ  ١٩٣١به کابل برگشات  .در مااه ماى هماان ساال بحياث
سفير افغانستان به برلين فرستاده شده و در ماه نومبر  ١٩٣٢بعد از آنکه محمد نادر شااه
برادرش غالم نبى خان چرخى را به شهادت رساند از وظيفه سبکدوش شاده و در همانجاا
سکونت اختيار کرد.796
غالم صديق خان چرخى در سال  ١٩٦٢در شهر برلين وفات نموده  ،و بعاد از انتقاال جناازه
به کابل ،در جوار تميم انصار بخاک سپرده شد.

 . 796اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس ،آرشيف دفتر هند بريتاانوىL/PP&S/20/B220/1-،
5 (Who’s Who In Afghanistan # 309.
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عبدالعزيز خان چرخى پسر سپه سااالر غاالم حيادر
خان چرخى متولد ساال  ١۸٩١مايالدى ميباشاد .در
سال  ١٩١٩مايالدى بحياث قومانادان عساکرى در
فرقاااۀ اسااامار تعاااين گردياااد .در اکتاااوبر  ١٩١٩باااه
قومانادانى ملکااى و نظااامى مزارشااريف مقاارر شااد
ودر ساااالهاى  ١٩٢٣و  ١٩٢۴حااااکم نظاااامى لغماااان
باااود .در ساااال  ١٩٢٦بحياااث معاااين وزارت داخلاااه
مقاارر ،و در سااال  ١٩٢۸مکاارراً والااى مزارشااريف
تعااين ،در شااورش حبيااب اهلل کلکااانى محبااوس و

متعاقباً به کمک مردم هزاره نجات يافته باه کويتاه و  .63مرحوم عبدالعزيز خان
از آنجاباااااه مشاااااهد رفااااات  .در ساااااال  ١٩٣٠از طرياااااق

چرخى

هندوساااتان وارد کابااال شاااده ،اماااا بتااااريخ  ٢جاااوالى
مجبور به ترک کابال شاد .وى در ساال  ١٩٣٥باه بارلين رفات و باه صافت يکاى از همکااران
غازى امان اهلل خان باقى ماند .عبدالعزيز خان چرخى در سال  ١٩٦١در برلين وفات يافته و
در همانجا در حضيرۀ ترک ها دفن گرديد797 .

به اساس راپورهاى استخباراتى انگليس ،دو نفر ديگار هام از خاانوادۀ چرخاى در اروپاا
تحت تعقياب بودندکاه يکاى از آنهاا عثماان خاان پسار مرحاوم غاالم جيالناى خاان چرخاى
بود798.

نفر دوم غالم حسن خان پسر غالم نبى خاان چرخاى باود ،کاه انگلايس هاا در ساال

 . 797عبدالغفار صديق چرخى ( ،)٢٠٠٧ناشنيده سخنانى از تراژيدى خانوادۀ چرخى.
 . 798نويسنده و شاعر تواناى کشور ،محترم خالاد صاديق چرخاى ،پسار مرحاوم غاالم صاديق خاان
چرخى ،که درين اواخر کتاب ارزشمند دوجلدى "برگى چناد از نهفتاه هااى تااريخ در افغانساتان"
را هم بچاپ رسانده اند ،در يک صحبت تليفونى گفتند که عثمان خان چرخاى بصاورت تصاادفى
بااه اثاار اسااتعمال دواى غلااط گااوش شاانوائى اش را از دساات داده و در آن وقاات بااراى تااداوى ناازد
کاکايشان غالم صديق خان چرخى که وزير مختار افغانستان در برلين بود ،رفت  .تداوى گوش در
آلمان سبب شد که او از ظلام و ساتمى کاه اعضااى ديگار خاانوادۀ شاان در افغانساتان باا آن مواجاه
شدند ،نجات يابد .عثمان خان چرخى بعداً در آلمان تحصيالت اش را در رشتۀ طب دندان تکميال
کرد.
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 ١٩٣٥در جستجوى پياداکردنش بودناد و فکار ميکردندکاه شاايد در مساکو باشاد ،اماا
بعد از آن او را در برلين يافتند.
شجاع الدوله خان غوربندى
شجاع الدوله خان غوربندى پسر شاه دولاه خاان غلزائاى
متولد سال  ١۸٩٦باود .او در ساال  ١٩١٧باه عناوان فاراش
باشى در سير و سفر امير حبياب اهلل خاان ترتياب و تنظايم
خيمه ها را بذمه داشت  .از جملاۀ مشاروطه خواهاان باوده
و گفتاااه ميشاااود کاااه ضاااارب اصااالى گلولاااه بااار شاااقيقۀ
اميرحبيااب اهلل خااان بااود .او دراولااين کابينااۀ غااازى امااان
اهلل خان بحيث وزير امنيه تعين شد ،در مذاکرات هيئت
افغانى با هيئت انگليسى تحت رياسات هنارى داباس در
کابال عضاويت هيئات افغااانى را داشات  .شاجاع الدولااه
خان بين سالهاى  ١٩٢۴و  ١٩٢۸بحيث سفير افغانساتان در

 .64شجاع الدوله خان

بريتانياا ايفاااى وظيفااه نماود .چااون در دوران جنااگ داخلااى

غوربندى

اعالم نمود که براى کمک غازى اماان اهلل خاان از طرياق مساکو باه هارات ميارود ،بعاد از
برگشاات بااه اروپااا و رفااتن بااه لناادن ،بااه وى اطااالع داده شااد کااه باايش از آن ناازد حکوماات
بريتانيا مورد قبول نبوده و باياد انگلساتان را تارک کناد .او از لنادن باه جرمناى آماده و در
سال  ١٩٣١با طرفداران عاليرتبۀ غاازى اماان هلل خاان باه حاج رفات .شاجاع الدولاه خاان در
سال  ١٩٣٣از تابعيت افغانستان محروم ساخته شد و در سال  ١٩۴٥در آلمان فوت کرد.
اسناد آرشيف لندن نشان ميدهد که يک پسر جوان شجاع الدوله خان بنام محمدرحيم يا
عبدالرحيم و اکرم جان برادزادۀ او نيز در اروپا و تحت نظاارت شابکه هااى اساتخباراتى
بودند.
محمود بيگ خان طرزى
محمود طرزى فرزند ساردار غاالم محمادخان طارزى بتااريخ  ٢٣آگسات ١۸٦٥م حاين سافر
عايلااه سااردار غااالم محماادخان طاارزى بطاارف قناادهار درغزنااى باادنيا آمااده و بااه پاااس
بزرگداشت به سلطان محمود غزنوى محمود ناميده شد
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محماااود طااارزى در دوران حکمراناااى اميااار عبااادالرحمن خاااان ،از سااان  ١٧ساااالگى تاااا ٢٠
سالگى ،عمر گرانمايه خودرا در کراچى سپرى مى نمايد ،و در تابساتان ساال ١۸۸٥م باا
پاادر و خااانوادۀ  ٣٥نفاارى هندوسااتان را بمقصاادبالد عثمااانى تاارک ميگويااد .او در سااال
 ١۸٩١با اسما رسميه دختر شيخ محمد صالح مسديه ازدواج نمود.
وفات پدر (در  ٧سپتمبر  )١٩٠٠محمودطرزى را غرق در انادوه وعالقمنادى اش را باراى
رفتن بکابل بيشتر سااخت  .الکان تاساال ١٩٠١م کاه زماان فاوت اميار عبادالرحمن ميباشاد
حرکاات بطاارف کاباال باارايش ممکاان نشااد .تااا اينکااه در ماااه فباارورى  ١٩٠٢براباار بااا ١٢۸٠
بهمراهى حبيب اهلل برادرزاده خود بکابل بازگشت .محمود طرزى در سال ١٩١١مساؤليت
نشر دورۀ دوم سراج االخبار را بعهده گرفت .
ميگويند وقتى خبر مرگ امير حبيباهلل خاان
در کابل به شهزاده امااناهلل خاان رسايد ،نازد
محماااود طااارزى آماااد و محماااود طااارزى را در
آغاااوش کشااايد و اظهاااار تاااأثر کااارد .محماااود
طرزى به اعليحضرت اماناهلل خاان همادردى
نشاان داده و بعااد فرمودکااه "تااأثر مکاان حاااال
وقاات عماال و کااار اساات" .گويااا بااا اياان گفتااه
محماااود طااارزى همکاااارى خاااود را باااا اميااار
اماناهلل خان ابراز داشات .اميار امااناهلل خاان
در آن لحظات حساس سياسى افغانستان باه
سياسااتمداران ماننااد محمااود طاارزى سااخت
نيازمند بود .محمود طرزى بعمر  ٥۴سالگى
نخسااتين کسااى بااود کااه همکااار و بااازوى
پرقدرت وقوى دولت اماناهلل خاان ،دامااد

 .65عالمه محمود طرزى با

دوم خود ،واقع شد .او در اولين قدم تدبير امور

خانمش رسميه افندى طرزى

خارجه افغانستان را عهده دار شد .بزودى برتبۀ
وزارت امور خارجه نايل گرديد.
اولين کار محمودطرزى در مقام وزارت امور خارجه افغانستان اعزام هيئت ها به اياالت
متحاااده امريکاااا ،اتحااااد شاااوروى و اروپاااا باااود تاااا موضاااوع برساااميت شاااناختن آزادى
افغانسااتان را در آن ساارزمينها تااأمين کنااد .دومااين کااار محمااود طاارزى در مقااام وزارت

ب ا ز رگنى د و ز ۀ ا امىن و وت طئ ه اهى ا ن گلي س

547

خارجااه افغانسااتان بعااد از خااتم جنااگ سااوم افغااان و انگلاايس مااذاکراتش بااا هيئات هاااى
حکومت هند برتانوى مىباشد .اداره مستقيم اين مذاکرات در مرحله دوم بدوش محمود
طرزى بود .به تعقيب مذاکرات ميساورى هناد از جناورى  ١٩٢١تاا  ٢٢ناوامبر  ،١٩٢١مرحلاه
ديگاار مااذاکرات در کاباال صااورت گرفاات .مااذاکرات کاباال را نيااز محمااود طاارزى از جانااب
افغانسااتان رياساات کاارد .نتيجااه مااذاکرات محمااود طاارزى بعااد از يااازده ماااه مناقشااه و
مااذاکره بااين هيئاات هاااى افغااانى و بريتااانوى باااالخره منجاار بااه امضااا معاهااده صاالح بااين
افغانستان و بريتانيا گرديد.
محمااود طاارزى کااه از کارهاااى پرشااور و دشااوار وزارت امورخارجااه افغانسااتان احساااس
خسااتگى مىکاارد از امياار اماااناهلل خااان خااواهش نمااود تااا ماادتى اسااتراحت نمايااد .امياار
اماناهلل خان به خواهش محمودطرزى لبيک گفت و او را بحياث وزيار مختاار افغانساتان
در پاريس مقرر نمود .محمود طرزى در ساال  ١٩٢٢وظيفاه را در پااريس اشاغال و سافارت
افغانستان در فرانسه را تأسيس کرد.
محااااامود طرزى دردوران اغتشااش ماالى لناگ باراى حال ايان مشاکالت و ياک سلساله
کارهاى سياسى ديگر در وزارت اماور خارجاه دوبااره باه افغانساتان آماده و کاار وزارت
امور خارجه افغانساتان را اداماه داد .محماود طارزى درجاون  ١٩٢٥م (تابساتان  )١٣٠۴باه
سن  ٦٠سالگى از مقام وزارت خارجه افغانستان استعفا داد .گرچه استعفاى او رسماً تا
سال  ١٩٢٧قبول نشده بود ،ولى در جنورى  ١٩٢٧محمود طرزى و همسرش باراى معالجاه
عاااازم اروپاااا گردياااده و درجاااوالى  ١٩٢۸يعناااى چناااد هفتاااه وقااات تااار از آغااااز دور دوم
اغتشاشات به کابل عودت کرد.
درجريان اغتشاش ،شورشيان شاينوار تقاضااااااى هفات فقاره ياى باه حکومات افغانساتان
دادند .که فقرۀ هفتم آن تقاضاى اخراج محمود طرزى با خانوادهاش از افغانستان بود.
محمود طرزى با مشاهده آشاوب و وضاع نابساامان افغانساتان باا همسار و فرزنادانش در
معيات شااه امااناهلل خاان از کابال باه قنادهار رفتاه باا ميسار شادن اولاين طيااره در ميادان
هاوايى قنادهار از ماديريت خارجاه قنادهار پاسااپورت اخاذ و جاناب هارات حرکات کاارد .از
آنجا به تاريخ  ۴مارچ  ١٩٢٩بعد از اخذ ويازه از قونسالگرى اياران در هارات ،باا طياارهاى
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که سفير ايران از تهران براى کارى کرايه کرده و به هرات فرستاده بود ،فضااى پار آشاوب
افغانستان را ترک گفت و براى هميش با کشور عزيز خود وداع و عازم تهران گرديد799.

محمااود طاارزى ماادت  ۸ماااه در تهااران مانااد تااا اينکااه در  ١۸اکتااوبر  ١٩٢٩وياازۀ خااروج را
بدست آورده و باه تااريخ  ٢٦اکتاوبر  ١٩٢٩از طرياق بااطوم اتحادشاوروى وارد اساتانبول
ترکيااه گرديااد .از جانااب ديگاار خااانمش بااا عباادالوهاب محمااود طاارزى کااه در آنوقاات آماار
تشريفات وزارت امورخارجه افغانستان بود همراى باقى اعضاى خانواده محمود طرزى
بااه معيتااى غااازى اماااناهلل خااان از راه بمبئااى بااا کشااتى جانااب اروپااا ساافر کردنااد و بعااداً

 . 799دانستن علت آمدن اين طيارۀ ايراناى هام دلچساپ اسات .باه رويات اساناد محرماناۀ دفتار هناد
بريتانوى ،در دوران اغتشااش و هنگاامى کاه اماان اهلل خاان باراى اعاادۀ دوباارۀ قادرت در قنادهار
بود ،حکومت اياران بصاورت فعاال در مساائل افغانساتان دلچساپى نشاان مياداد .محماد يعقاوب
خان ،مأمور ويزۀ افغان در سيستان مکتوبى ارسال کرد که در آن راجع به تلگرام رضا شاه باه والاى
عمومى مشهد معلومات داده شده بود .درين تلگارام گفتاه شاده باود کاه اياران کشاور همساايۀ هام
آئااين خودافغانسااتان را کمااک خواهااد کاارد و درياان رابطااه پيغااامى بااه امااان اهلل خااان در قناادهار
فرستاده شده است .بعد ازين مکتوب ،ياک مکتاوب ديگار هام ازطارف سالطان احماد خاان ،سافير
افغانستان در تهران فرستاده شد .سفير درين مکتوب خود نوشته بود که «حکومت ايران باه ظااهر
ميخواهااد بااه افغانسااتان پيشاانهاد کمااک کنااد .امااا هاادف اصاالى آنهااا سااقوط رژياام امااان اهلل خااان
ميباشد .عالوه بر آن آنها ميخواهند ياک باار ديگار هارات را تصارف کنناد .آنهاا باه بهاناۀ کماک باه
افغانسااتان ،بعااد از تلقااين شااما ،ميخواهنااد قااواى عسااکرى خااود را بااه هاارات بفرسااتند .آنهااا در
سرحد افغانستان و ايران مشکالتى را تحريک نموده واز آن بحيث بهاناۀ جناگ اساتفاده خواهناد
نمود ،چون ميدانند که درين شرايط عليه آنها به هرات قوائى فرستاده نخواهد شد .آگاه باشيد ،و
فريب نشان دادن همدردى شانرا نخوريد».
اسناد آرشيف لندن همچنان نشان ميدهد کاه در عاين زماان ياک طياارۀ اياران باه قنادهار ميرساد و
شخصااى کااه بعضااى هااا او را يااک کرنياال ،و بعضااى هاام ماادير مسااؤل يااک روزنامااه ميداننااد،
پيشنهادحمايت حکومت ايران به امان اهلل خان را ميسپارد .باه اسااس اطالعااتى کاه قابالً موجاود
بود ،به اين شاخص در ياک تعميار عماومى جاا داده شاده و تحات نظاارت قارار گرفات .او در مادت
دوروز جواب پياام خاود را دريافات کارد ،کاه در آن گفتاه شاده باود :از اياران در رابطاه باا پيشاکش
کمک شان تشکر ميکن يم ،فعالً به ا ين کمک نيازى نيست  .به والى هارات هام فرماانى ارساال شاد
که باه منطقاۀ سارحد باا اياران توجاه خااص نماوده ،باراى جلاوگيرى از فاراهم سااختن زميناۀ هار ناوع
شکايت ايران و استفاده سؤ از شرايط ناگوار ،از هار ناوع تجااوز بار خااک اياران توساط هازاره هاا،
جمشيدى ها و غيره ممانعت شود( .اسناد آرشيف لندن.L/P&S/20/B289-41-42 ،

ب ا ز رگنى د و ز ۀ ا امىن و وت طئ ه اهى ا ن گلي س

549

خااانواده محماااااود طاارزى از اماااناهلل خااان جاادا گرديااده و در اسااتانبول باه محمااود طاارزى
پيوستند.
محماااود طااارزى باااار ديگااار در اساااتانبول مقااايم شااادو بانوشاااتن خااااطرات خاااود وقااات
مىگذرانيد ،به ياد وطن ميگريست و اين شعرش را ميخواند:
در غربت اگر مرگ بگيرد بدن من
آيا که کند قبر و کاه دوزد کفن من
تابوت مارا بر ساار کوهى بگذاريد
تا باد برد خاک ماارا در وطااان من

محمااودطرزى بااه تاااريخ  ٣٠عقاارب  ١٣١٢خورشاايدى براباار بااا  ٢٢نااومبر  ١٩٣٣بااه عماار ٦۸
سالگى در اثر سرطان جگر که بىدرنگ و سريعاً پيشرفت کرد ،در خانهاش در محلۀ بناام
ماچقه در استانبول چشم از جهان پوشيد و در همان جا بخاک سپرده شد800 .

عبدالفتاح خان طرزى
پساااااار محمااااااود طاااااارزى
سااااکرتر خاااااص (منشااااى
حضاااور) شااااه اماااان اهلل
خان غازى.
عبدالوهاب خان طرزى
پساار محمااود طاارزى کااه
ياااک قسااامت وقاااتش را
در روم مااااى گذشااااتاند،
امااا چناادى قباال از ماارگ
پدرش به ترکيه برگشت.

 .66عبدالعزيز  ،عبدالفتاح  ،کبرا و عبدالقادر
طرزى در سال ١٩٢٧

 . 800دانشنامۀ آريانا و تاريخ و نشرات افغانستان .
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عبدالعزيز خان
پسر محمود طرزى سابق سکرتر سفارت در قسطنطنيه.
عبدالقادر خان طرزى
عبدالقادر خان طرزى ،پسر جوان محماود طارزى مادتى باا غاالم صاديق خاان چرخاى (کاه
داماد محمود طرزى هام باود) در بارلين زنادگى ميکارد .عبادالقادر خاان طارزى در اواخار
جنااورى  ١٩٣۸بمقصااد تحصاايل بااه فرانسااه رفاات .گفتااه ميشااد کااه اهلل نااواز خااان ساافير
افغانستان در آلمان شايعاتى راشنيده باود کاه گوياا او توساط غاالم صاديق خاان چرخاى
براى کشتن شاه ولى خان ،که در فرانسه سفير بود ،به آنجا فرستاده شده است .شااه ولاى
خان اين راپور را جدى گرفته به وزارت خارجاۀ فرانساه شاکايت کارد .در حاين حاال اساالم
بيااگ خااان  ،قونساال افغااان در پاااريس ،موضااوع را بااه اطااالع طاارزى جااوان رسااانده بااه او
مشااوره داد کااه بااراى جلااوگيرى از دسااتگيرى فرانسااه را تاارک بگويااد ،و او هاام فااورا بااه
بروسيل رفت .
سيد قاسم خان
سيد قاسم خان پسر سيد احمد شاه خاان از ساادات
کنر و از اعضاى مهم نهضت مشاروطيت باود .ليساۀ
حبيبيه تا باه پاياان رسااند .در ساال  ١٩١٩در وزارت
خارجااه زيردساات محمااود طاارزى کااار ميکاارد ماادتى
مستشار سافارت افغاانى در مساکو و بعاد از آن در
ساااال  ١٩٢۴کارمناااد سااافارت افغانساااتان در لنااادن
بود.در مااه ماى  ١٩٢٥باه کابال برگشات و در وزارت
خارجاااه مصاااروف کاااار باااود .در مااااه فبااارورى ١٩٢٦
بحيااث جناارال قونساال افغااانى در دهلااى و در نااومبر
سال  ١٩٢۸بحياث سافير در روم تعاين شاد .بعاد از آن

 .67سيد قاسم خان عضو

به هند رفت و در جون  ١٩٢٩به قسطنطنيه رفت . .سايد

جنبش مشروطيت

قاسم خان با عزيازه جاان دختار محماود طارزى ازدواج
نموده بود.
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محمد يوسف خان
محمد يوسف خان ساکرتر برحاال نماينادگى افغانساتان در روم بارادر زن سيدقاسام خاان
بود .انگليس ها گمان ميبردند که اين شخص نسبت به رژيم کابال باه غاازى اماان اهلل خاان
بيشتر نزديکى داشته و ممکن نقش دوگانه را بازى ميکرد.
ديپلومات هاى سابق و حتى برحال افغان در اروپا
اين گروپ شامل آنهائى هم ميشد که سابق در سفارت افغانستان در ترکيه کار ميکردند
و به تقاضاى دولت افغانستان از امتيازات ديپلوماتياک محاروم شاده بودناد .در راپاور
هاى محرمانۀ اساتخبارات انگلايس باه سااده گاى و آساانى نظاارت و تعقياب ايان گاروپ
اشاره شده است ،زيرا حکومت ترکيه تحت فشار قبول کرده بود که تماام آنهاا باياد اجاازه
نامه گرفته و راجستر شوند.
محصلينى که در اروپا و خصوصا آلمان تحصيل ميکردند و يا تحصيل کرده بودند
نفرت خانوادۀ محمد نادرشاه و انگليس هااز جوانانى که در آلمان تحصيل کرده اناد ،در
اسااناد آرشاايف هنااد مااوزيم لناادن ديااده ميشااود .ساايد کمااال خااان حملااه کنناادۀ ساافارت
افغانستان در برلين و محمد عظيم خان حمله کنندۀ سفارت انگلستان در کابال از جملاۀ
کسانى بودند که در آلمان تحصيل کارده بودناد .بارعالوه محماد عظايم خاان کاه در ليساۀ
نجات (امانى) شغل معلمى داشت ،استاد عبدالخالق خان ،قاتل محمدنادر شاه ،بشمار
ميرفت .
قابل يادآوريست که يکى از اقداماتى که رژيم کابل براى محدوديت تماس ديپلومات ها
و محصاالين افغااان گرفتااه بااود ،عااالوه کااردن ضااميمۀ بااه اصااول اساسااى مملکاات (قااانون
اساسااى) بااود کااه بااه اساااس آن مااأمورين وزارت خارجااه ،،صاااحب منصاابان عسااکرى و
همچنااان محصاالين افغااانى کااه بااه پااول دولاات بااراى تحصاايل در خااارج مملکاات اعاازام
ميشدنداجازۀ ازدواج با اتباع خارجى را نداشتند.
پنج محصل افغاان از پوهنتاون مونات پيلئيار ) (Montpellier Universityفرانساه کاه
در دسمبر  ١٩٣٣براى اشتراک در کانگرس آسيائى بدعوت رسمى دولات ايتالياا باه روم
آمده بودند ،و چهار نفر آنها با غالم صاديق خاان چرخاى تمااس داشاتند ،و باه زعام راپاور
هااى اسااتخباراتى انگلايس گويااا تماام وقاات شااان را مصاروف طاارح نماودن نقشااۀ سااقوط
دولاات موجااودۀ کاباال بودنااد ،هاام در جملااۀ کسااانى بودنااد کااه دسااتگاه هاااى اسااتخباراتى
انگليس آنانرا تعقيب ميکرد .قيوم رسول يکاى ديگار از محصالين اافغاان کاه در پااريس
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طااب ميخوانااد پساار عبدالرسااول خااان قونساال جناارال افغانسااتان در دهلااى و پساار ماماااى
محمد هاشم خان صدراعظم بود ،کاه محصالين از او نفارت داشاتند و ميگفتناد کاه باراى
نظارت بر محصلين با ايشان به روم فرستاده شده است.
يااک تعااداد افغااان هاااى ديگاار تحاات تعقيااب عبااارت بودنااد از مياارزا عباادالغنى خااان (کااه
تحصيالت نظامى اش را به پايان رسانده و بعد از آن در رشتۀ اقتصاد تحصيل ميکرد)،
مرتضى خان پسر حاجى سيد محمودخان ،سايد عظايم شااه خاان پسار محماد غاالم خاان،
سيد سلمان محمود خان پسر سيد احمدشاه خان ،عبدالسالم خان پسر عبدالخالق خاان،
محمااادخالص خاااان ساااابق ساااکرتر سااافارت افغاااانى درمساااکو ،ومحماااود علاااى پسااار
عبدالحکيم خان (که غير حاضر راپور داده شده بود).
همکارى عملى انگليس ها با رژيم کابل و وعده هاى ميان تهى شوروى به امانيست ها
فعالياات هاااى غااازى امااان اهلل خااان و ساائو قصااد عليااه او در گاازارش گلفانااد ،مستشااار
سفارت روسيه در روم ،به کميسارياى خلق در امور خارجى چناين انعکااس يافتاه اسات :
« امان الله بر آن است که در اين اواخر اقدامات او برای بازگشت به تخت به پيماناه چشامگيری
افزايش يافته است .از اين رو ،سوء قصد به جان او نمايانگر افزايش محبوبيت او اسات .او بارای
خود بود و باش با آرامش و آسايش در روم را سزاوار نمى داند و مى خواهد کار زير زميناى را
در افغانستان پويا تر سازد»801.

تيخااانف محقااق روسااى مينويسااد کااه بااراى اياان کااار زياار زمينااى ،شاااه سااابق از مسااکو
خواهش نمود که زمينه فعاليات دو ،ساه نفار نمايناده او را در ناواحى مارزى افغانساتان و
شوروى فراهم آورد تا تماس هايى با امانيسات هاا در افغانساتان برپاا نماوده و باراى آناان
آثااار گوناااگون تبليغاااتى و اشااتهارى بفرسااتند .امااا حکوماات شااوروى در دادن پاسااخ بااه
خواهش امان اهلل خان شتاب نمى ورزيد.
در ماه جون  ١٩٣۴غالم صديق خان چرخى کاه باه گوناه «تصاادفى» در قطاار باين بارلين و
قسطنطنيه با ليتويناوف ) ،(Litvinoffوزيار خارجاه شاوروى کاه در راه بازگشات از ژنياو
بود ،همسفر شده و مالقات نمود .وى ازينکه اخيرالاذکر باه مسائلۀ اماان اهلل خاان عالقاۀ
زياد نشان نداد ،متأثر شد .غالم صديق خان به وزير خارجۀ روسيه اخطار داد که اتکأ باه

 . 801آرشايف سياسات خاارجى فدراسايون روسايه ،فوناد  ، ١٠ساال  ،١٩٣۴دوسايۀ مخصاوص ،٩
کارتن  ،٣٦صفحۀ  ( ٢٥بحوالۀ تيخانف) .
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رژيم فعلى براى روسيه خطرناک ميباشاد .ليتويناوف پرسايد کاه جواناان افغاان دقيقااً از
روسيه چه انتظارى را دارند .به او گفته شد کاه باه فرساتادگان افغاان اجاازه داده شاود تاا
براى عبور از سرحد روسيه و افغانساتان از خااک روسايه بگذرناد .در جاواب ليتويناوف
گفت که درين مورد فکر خواهد کرد ،و از غاالم صاديق خاان چرخاى خواسات تاا از طرياق
سفراى روسيه با او تماس بگيرد .802راپور هاى استخبارات بريتانيا حاکيست که غاالم
صديق خان از ترس اينکه موجب خصومت آلمان ها نشود ،تنها يکبار با سفير روسايه در
برلين مالقات کرد .درين مالقات تنها به او از همدردى روسيه اطمينان داده شد و بس .
ليتوينف با رسيدن به مسکو ،به دفتر سياسى کميتاه مرکازى حازب کمونيسات سراسارى
شوروى (شاخه بلشويکى ) در باره محتواى گفت و شنود خود با غالم صديق خان گزارش
داد .به تاريخ  ١٥جون  ١٩٣۴دفتر سياساى اجاازه داد «باراى ده -دوازده تان از پناهگزيناان
افغانى [در اروپا] ويزه هاى ترانزيت [از راه خااک شاوروى] باه افغانساتان باا حاق اقامات
يک ماهه در شوروى داده شود» 803.به آمدن موقت غالم صديق خان باه مساکو نياز اباراز
موافقت شد.
تيخانف ميگويد که مسکو هم به گمان غالب نمى توانست با تحکيم مواضع بريتانيا در
افغانستان سازگار باشد ، .لذابه خاواهش اماان اهلل پاساخ مثبات داد .در مااه ماارچ ١٩٣٥
سوريتس ،سفير شوروى در آلمان (سفير پيشين شوروى در کابل) ،به غاالم صاديق خاان
چرخى

وعده سپرد که سفر او به شوروى به زودى انجام خواهد شد804.

از طرف ديگر آوازه هاى بازگشت امان اهلل خان باه کشاور در آيناده نزدياک و نياز رسايدن
اطالعات در باره تالش هاى هواداران او در تاشکند ،امانيست هاى داخل افغانستان را
به اقداماتى بر مى انگيختند تا به کمک شوروى روابطى با امان اهلل خان براى ريخاتن
برنامه اقدامات باهمى برپا نمايند .در اين رابطه ،به تاريخ  ٢۴دسمبر  ١٩٣۴فرساتادگان

 . 802اسناد محرمانۀ آرشيف هند بريتانوى..L/P&J/12/122 ،
 . 803پروتوکول شماره  ١٠مجلس دفتر سياسى کميتاه مرکازى حازب سراسارى کمونيسات روسايه
(شاااخه بلشااويکى) ،تاااريخ  ١٥ماااه جااوالى  ،١٩٣۴آرشاايف دولتااى تاااريخ اجتماااعى و سياسااى
روسيه ،فوند  ،١٧دوسيۀ مخصوص  ،١٦٢کارتن  ،١٦صفحۀ ( ١٠به حوالۀ تيخانف).
 . 804آرشيف سياست خارجى فدراسيون روسيه ،فوند  ،٠٧١ساال  ،١٩٣٩دوسايۀ مخصاوص ،٢١
کارتن  ،١۸٩صفحۀ  ( ٦١بحوالۀ تيخانف).
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درواز خان ،رسول خان و قلى باى ،805رهبران با رسوا  ،به يکى از پاسگاه هاى سرحدى
شااوروى مربااوط دسااته مرزبااانى کرکااى ،آمااده ،از نمايناادگان کميسااارياى خلااق در امااور
خارجى خواهش نمودند روشن سازند که امان اهلل خان کجاست و «آيا خواهان از سرگيرى
مبارزه بر سر تخت افغانستان است يا نه؟» 806بر اساس اطالعات قلاى بااى ،آن هاا آمااده
بودناد در براباار ظاااهر شاااه پنجاااه و پاانج هاازار نفار مساالح را بااه قيااام بکشااانند .همچنااان بااه
آگاهى شوروى ها رسانيدند که عبدالرحيم خان والى هرات آمااده اسات واحاد هااى هااى
اردوى هرات که به او وفادار اند ،به آناان بپيوندناد .رساول خاان در جناورى  ١٩٣٥آهناگ
سفر حج داشت و مى خواست پيش از رفتن ،پاسخ امان اهلل خان را دريافت دارد.
در پاسخ به اين پرسش که آيا اين اطالعات به دسترس امان اهلل خان گذاشاته شاده بودناد
يا نه؟ تيخانف مينويسد که «بايد گفت که بر پايه اسناد فاش شده آرشايف هااى روسايه،
که تا اين دم به دسترس پژوهشگران گذاشته شده است ،به دشوار بتوان چيزى يافت» .هر
چه بود ،مخالفين رژيم قاطعانه آماده بودند قيام مسلحانه را حتاى بادون اجاازه از اماان
اهلل خان براه اندازند .در اين راستا ،سازمان هاى مخصوص شاوروى آگاهاناه و بيداراناه
مترصااد اقاادامات بعاادى آنااان بودنااد .در اواياال  ١٩٣٥روشاان گرديااد کااه کااه نيروهاااى
دروازخان و رسول خان با هم متحد گرديده اند .چنين بر مى آياد کاه حکومات افغانساتان
باار آنااان مشااکوک شااده و دساات بااه اتخاااذ تاادبيرى زد .در نتيجااهی قيااام ضااد دولتااى در
افغانستان بر هم خورده ،خود رسول خان نتوانست باه مکاه بارود ،جاايى کاه نشسات هااى
پنهانى امانيست ها باه گوناه مانظم برگازار ماى گردياد .اساتخبارات افغانساتان ياک باار
ديگر مؤثريت خود را به نمايش گذاشت.
تيخانف درين رابطه نتيجه ميگيرد که استالين به امانيست ها اجازه داد تا تپ و تالش
هاى خود را در جمهورى هاى آسياى مرکزى آغاز کنناد ،و کارملين آمااده باود زميناه هااى
برپايى تماس هاى بعدى هواداران شاه سابق را بررسى نمايد .بادين گوناه ،اساتالين باار
ديگر تالش کرد تا از امان اهلل خان براى تحکيم مواضع شوروى بهره گيرى نماياد ،مگار
در دادن کمک هاى مادى به او شتاب نمى ورزيد.

 . 805روانشاد شيون نام اين باى را نذير قل باى ميمنگى نوشته است .
 .806آرشيف سياست خاارجى فدراسايون روسايه ،فوناد  ، ٧١ساال  ،١٩٣٥دوسايۀ مخصاوص ،١٧
کارتن  ،١٧٧صفحۀ ( ٧٧به حوالۀ تيخانف).
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در مقايسه با اين اعالم همکارى لفظى روس ها ،انگليس ها باراى خنثاى کاردن فعاليات
هاى امانيست ها عمالً با خانوادۀ محمد نادر خان همکارى مينودند که چند مثاال آن آنارا
درين جا ذکر ميکنيم:
تعقيب و دستگيرى مخالفين رژيم کابل در مناطق سرحدى و هند بريتانوى
سردار محمد هاشم خان و انگليس ها در شناساائى ،تعقياب و دساتگيرى مخاالفين رژيام
کابل وهواداران غازى امان اهلل خان همکارى نزديک و دوامدار داشتند .اسناد محرماناۀ
استخبارات در آرشيف هند بريتانوى مملو از مثال هاى اين همکاارى ميباشاد .اگار رژيام
کابل رد کسانى را که تحت تعقيب داشتند ،گم ميکرد ،فاوراً باه انگلايس هاا اطاالع داده
در يافتن شان طالب کمک ميشدند .همچناان اگار افاراد ناشناساى وارد منااطق سارحدى
ميشاادند ،هاار دوطاارف در شناسااائى و تعقيااب يااا دسااتگيرى شااان همکااارى ميکردنااد.
انگليس ها همچنان نامه هاى را سانساور ميکردناد کاه ياا از طرياق هناد و منااطق قباايلى
وارد افغانستان ميشد و يا برعکس آن از طريق مناطق قبايلى به هند و يا از آنجا به خارج
فرستاده ميشد .جالب اينکه بعضاً فرستادگان اين نامه ها ،چون ازين موضوع بازشدن و
سانسور نامه هايشان اطالع داشتند ،توسط چنين نامه هائى خاود مقاماات انگليساى را
مخاطااب قاارار ميدادنااد.طور مثااال دو نامااۀ سانسااور شااده را ميتااوان ذکاار کاارد کااه جهاات
بررسى به شعبۀ تحقيقات جنائى ايالت سرحدى شمال غربى فرستاده شادند .ايان ناماه هاا
ازمنطقۀ منگل سمت جنوبى افغانستان به امضااى وکيال الملاک ،نماينادۀ اعليحضارت
غازى امان اهلل خان و مهر غازى امان اهلل خان ،يکى نائب السلطنه (وايسراى) و ديگرى
نمايندۀ انگليس ها در وزيرستان را مخاطب قرار داده بود .درين نامه ها پرسيده شده که
چرا انگليس ها با مداخلۀ مستقيم در حمايت از رژيم کابل خود را مدعى ميسازند .درين
نامااه هااا همچنااان اخطااار داده شااده تااا تمااام محبوسااين طرفاادار غااازى امااان اهلل خااان آزاد
شوند.807
در يااک مثااال ديگاار ساافير انگلاايس در کاباال توسااط يااک نامااۀ شخصااى بااه وزيرخارجااۀ
افغانستان در بارۀ دو نفر بنام هاى "ډنگر" و "عبدالرحمن جان" مينويسد که اين دونفرى
که شما با نام هايشان آشنا هستيد ،بهار گذشته در جريان ناآرامى وزيرستان که منجر باه
حملاه بار قلمارو افغانساتان شاده باود ،گرفتاار شاده و از آن تااريخ باه بعاد در توقياف بسار
 . 807اسناد محرمانۀ آرشيف هندبريتانوى ،ضميمه هاى اول و دوم مکتوب عاجال شاماره ٩٠۸/١١
مؤرا  ١١جنورى .١٩٣۴
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ميبرند .حال که برخورد قبايل تغيار نماوده و وضاعيت وزيرساتان هام آرام شاده اسات ،در
نظر اسات ايان دونفار بعاد از گارفتن ضامانت باراى رفتاار خاوب در آيناده ،آزاد شاوند .در
جواب وزير خارجۀ رژيم کابل اين اشخاص را باد و خطرنااک خواناده و موجوديات ايشاان
را در جوار سرحدات مضر دانسته ميخواهد هردوى شان تحت نظارت شديد قرار گيرند.
او عالوه ميکند که چون اين افراد در آينده براى هردوى ما دوباره مشکالت خلق خواهند
کرد ،به اقدامات ريشه يى (؟) ضرورت است .808
پالن کشيدن عباس افندى آتشۀ سفارت ترکيه
سافير انگلايس در کاباال باه وزارت خارجااۀ آن کشاور اطااالع داد کاه عباااس افنادى  ،آتشااۀ
سفارت ترکيه در کابل يک شخص خطرناک ،متنفاذ و مخاالف انگلايس هاسات  .محماد
هاشم خان صدراعظم هم با وى هم عقيده بوده و خواهان کشيدنش از کابل ميباشد ،ولاى
براى اينکار شواهد قطعى ندارد تا بر سافارت ترکياه فشاار وارد کناد .لاذا صادراعظم از
وى خواسته است تا با ارسال يک مکتوب رسمى به او از موجوديت و فعاليت هااى ايان
آتشااۀ ترکااى احتجاااج کاانم  .ساافير انگلاايس درياان تلگاارام از وزارت خارجااه طلااب هاادايت
نموده مينويسد که من ميدانم که حکومت هند نيز خواهان کشايدن عبااس از افغانساتان
ميباشد.809
جلوگيرى از نشرات مخالف رژيم خاندان محمد نادر شاه
بعد از کاميابى توطئه هاى انگليس و استقرار سالطنت نادرشااه ،روشانفکران افغاان هام
در داخل و هم در خارج از افغانستان بمبارزه برخاساتند .در يکاى از راپاور هااى محرماناۀ
آرشيف دفتر هند بريتانوى ميخوانيم که « تعداد زياد افغانها معتقد بودند که نادر خاان
به حقدار اصلى حکمرانى در افغانستان خيانت کرده است .در هندوستان نيز تعداد قابل
مالحظااۀ مساالمانان  ،امااان اهلل خااان را بحيااث قهرمااان اسااالم پيشاارو و ماادرن دانسااته،
آرزومنااد برگشاات او بودنااد .لااذا هاام در داخاال و هاام در خااارج از افغانسااتان تعااداد قاباال
مالحظۀ از مردم خواهان بازگشت امان اهلل خان به تخت افغانستان بودند .ازهمين سبب،

 . 808اسناد محرمانۀ آرشيف هناد بريتاانوى ،تلگارام شاماره  ٧/٩٧ماؤرا  ۸جناورى  ١٩٣۴قونسال
نمايندگى بريتانيا در کابل.
 . 809اسناد محرمانۀ آرشايف هناد بريتاانوى ،L/P&S/12/1662 ،دوسايۀ شاماره  ،۴٧۸۸صافحۀ
اول.
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نادرشاه هم در داخل و هم در خارج از کشور با موجى از تبليغات و فعاليتهايى روبرو بود
که هدف آن بى اعتبار ساختن رژيم او

و جاگزينى اش توسط شاه سابق بود810» .

روشنفکران داخل که بيشتر از طبقۀ متوسط شهرى بودناد ،ياا بصاورت انفارادى و ياا در
حلقااه هاااى کوچااک مبااارزه ميکردنااد .آنهااا کااه تحاات تهديااد،مراقبت  ،حاابس ،شااکنجه،
اعدام ،و حتى امحاى خاندان شان قرار داشتند ،و نميتوانساتند از خاود ارگاان نشاراتى
داشته باشند ،نخست دست به تبليغات شافاهى و افشااگرى ماهيات خاانوادۀ حکماران و
سياساات خصاامانۀ اسااتعمار انگلاايس زدنااد ،و بعااد هاام بااه نوشااتن و اشاااعۀ شاابنامه هاااى
منظوم و منثور پرداختند.
رژيم حاکم هم نه تنها نوشتن بلکه حتى خواند ن اينگونه آثاار را جنايات ملاى نامياده  ،باا
حبس پر مشقت و شکنجه ميکوبيد .ماثال ساعدالدين خاان بهاا 811بگنااه خوانادن شاعرى
سه بار چوب خورد ،و يک بار گلوله هاى آهنين در آتش سرا شده در زير بغال او گذاشاته
شد و هم سيزده سال را در زندان بماند812 .

 . 810اسناد محرمانۀ آرشيف هند بريتانوى ،استخبارات ستراتيژيک افغانستان ،قسمت سوم.
 . 811سااعدالدين خااان بهااا متولااد سااال  ١٢۸۴شمسااى براباار بااه  ١٩٠٥ماايالدى در کاباال ،شاااعر،
نويسنده و يکى از مشروطه خواهانى بود که در انگلستان ادبيات انگليسى خوانده باود .در دورۀ
نهضت امانى يکى از مقاالت بها تحات عناوان "دزدان چاراغ باه دسات» مشاهور باه «پاسابان بيادار
خواب» در جريدۀ انيس باعث اولين محاکمۀ مطبوعاتى در کشور گرديد .کوشاش کردناد آن مقالاه
بعد از بازگشت غازى امان اهلل خان از سفر اروپاا ،پايش روياش گذاشاته شاده و قارار باود محماود
خان ياور حکم تکفير او را از پادشاه بگيرد .اما غازى امان اهلل خان کاغذ تکفير بها را ازهام درياد
و گفاات کااه «در ساافر اروپااا در کشااور فرانسااه خبرنگااارى باارمن شااوريد و گفاات کااه چاارا در جرايااد
افغانستان انتقادى به چشم نميخورد يا شايد در جامعۀ شما جاائى باراى انتقااد وجاود نادارد و ياا
اسااتبداد تااو ،دهاان تمااام انتقاااد کنناادگان را بسااته اساات؟ ماان کااه پاسااخ قناعاات بخااش نداشااتم،
ناگزيرجرايد خصوصى را ماخذ دادم و گفتم " :امان افغان" نشريۀ دولتى است و نمى تواند انتقاد
را بر دولت کند ،برويد جرايد شخصى را بخوانيد تا ببينيد که آيا ما انتقاد را چاپ ميکنيم يا ناه؟
پس از چندى بعد نامه نگاار فرانساوى مارا دياد و ايان باار هماان شامارۀ انايس را دردسات داشات و
مقالااۀ "پاساابان بياادار خااواب" را گااواه آورده بااود .ماان کااه شااهريار ديمااوکرات اسااتم و بااه آزادى
مطبوعات باور دارم ،اکنون خود داورى کنيد که چنين شخصى را محکوم ساختن ،محکاوم شادن
در برابر نسل ها نيست؟"( .جلد دوم "برگى چند از نهفته هاى تاريخ در افغانستان" ،ص .۴١٦
 . 812غبار ،مير غالم محمد ( .)١٩٩٩افغانستان در مسير تاريخ  .چاپ دوم  ،پشاور ،ص .١٣٣
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حکومت در پهلوى اينکاه کوشايد باا اساتفاده از تبليغاات  ،جواسايس و دساايس درباين
روشاااانفکران تخاااام نفاااااق و باااادبينى و شااااک و بااااى اعتمااااادى بپاشااااد ،بااااراى شااااناختن
روشاانفکران ،بااه وساايلۀ يکااى از گماشااتگان خااود بنااام نيااک محمااد کااابلى ،معااروف بااه
"ميرزا نيکو" يک جريدۀ انتقادى ضد خود بنام "حقيقت" رابشکل شبنامه هم نشر کرد،
تا مخالفين را گرد آن جمع نموده و بدام اندازد .البته جواناان روشانفکر باه جريادۀ حقيقات
نپيوستند ،بلکه خود نشريۀ بنام "حقيقت – حقيقت" را نشر کردند813.

ميگوينااد کااه نشااريۀ "حقيقاات" نخساات توسااط عبدالصاابور غفااورى (نويسااندۀ کتاااب
"سرنشينان کشتى مرگ يا زندانيان قلعاۀ ارگ") ،باه همکاارى چناد نفار ديگار مخفياناه
بنشر ميرسيد .بعاد از آن حکومات باراى شناساائى مخالفاان سياساى خاويش ياک نشاريۀ
"حقيقت" دروغين را بنشر رساند ،و به تعقيب آن مخالفان رژيم بخاطر خنثى سااختن آن
نشريۀ ديگرى بنام "حقيقت – حقيقت" را بنشر رساندند.
يکى از اولين جرايدى که بيرون از مرزهاى افغانستان توساط افغانهاا در هناد بريتاانوى
عليه حکومت محمد نادرشاه نشرات ميکرد .جريدۀ "افغانستان " بود .اين جرياده نباياد
با جريدۀ "افغانستان آزاد" که در عهد صدارت محمد داوود خان توسط يک عدۀ ديگار
از مخ االفين رژياام بااه رهباارى شااادروان عباادالحى حبيبااى بنشاار ميرساايد ،مغالطااه شااود.
جريدۀ افغانستان بار اول توسط مرتضى احمد خان هنگام اغتشاش در افغانستان بنشر
رسيده و با استقبال خاوب روشانفکران در داخال افغانساتان روبروشاده باود .ايان جرياده
بعد از اعالم سلطنت نادرشاه بدفاع از رژيم او برامد ،ولى بزودى توساط خواجاه هادايت
اهلل خان قونسل افغانى به ماهيت رژيم پى برد و بعد از آن بنشر مقاالت علياه آن پرداخات .
چون انگليس هاا مخالفات باا رژيام کابال را مخالفات باا مناافع خاود ميپنداشاتند ،جريادۀ
"افغانستان" را متوقف و مرتضى احمد خان را به زنادان فرساتادند .اماا ايان تنهاا نباود،
بلکه توسط شخصى بنام شهزاده ،در الهور با دادن پول به يکاى از مساتخدمين مرتضاى
احمد خان  ،مراسالت عنوانى او را بدست آوده سربسته به کابل فرستاد ،و از روى خط
ناماه هاا و روى پاکات ،عادۀ از نويساندگان مقاااالت ضاد رژيام باه جريادۀ "افغانسااتان" را
شناسايى و شامل لست سياه نموده ،باه همکاارى ماأمورين هناد بريتاانوى تحات مراقبات
جدى قرار داد( .لست هاى زنادانيان سياساى و آنعاده از روشانفکرانى را کاه توساط رژيام
نادرى کشته شدند ،ميتوانيد در کتاب " افغانساتان در مساير تااريخ" ،و "برگاى چناد از
نهفته هاى تاريخ در افغانستان" مطالعه کنيد).
 . 813همانجا ،صفحات  ١٣٦و .١٣٧
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روشنفکرانى کاه در خاارج از کشاور بادور شااه اماان اهلل خاان جماع شاده بودناد ،هام هادف
برانداختن دولت نادرشاه و استقرار يک دولات ملاى را در پايش داشاتند .آنهاا بااوجودى
کااه زياار مراقباات شااديد قاارار داشااتند و جواساايس در بااين شااان مشااغول فعالياات تخريبااى
بودند ،براى تأمين روابط با روشنفکران ،متنفذين محلاى و بعضاا ماأمورين نااراض در
داخل افغانستان به نشرات و انتقال آن بداخل افغانستان نياز داشتند .رهباران امانيسات
مکاتيب و اعالميه هاى خاود را در داخال جاوف چاوب هااى دسات (عصاا) باه افغانساتان
داخل ميکردند .يکى ازين اعالميه هااى مشارح کاه در چنادين صافحه باه امضااى شاخص
امان اهلل خان منتشر گرديد ،سبب خشم و عکس العمل شديد نادر خان گردياد .ساه نفارى
که بجرم آوردن اين اعالميه متهم شدند ،يوسف جان ،غالم عنبار و دوران خاان بودناد کاه
در قساامت گُاادام هاااى زناادان دهمزنااگ اعاادام شاادند و اجساااد شااان در يااک قباار دفاان
گرديد814.

به گفتۀ شادروان غبار «اين اعالميۀ [ امان اهلل خاان] ،سالطنت نادرشااه را تکاان داد و بار
خشونت او افزود .فيض محمد خان ذکريا وزير خارجه داوطلب ترديد اعالمياه گردياده و
به عجله کتابى بنام "ترديد شاايعات باطلاۀ شااه مخلاوع» در زبانهااى اردو و درى منتشار
ساخت .درين کتاب فيض محمد خان که قبالً اماان اهلل خاان را «اماان اهلل کبيار» مينامياد،
شاديداً ساارزنش و ماتهم کاارده ،و در صاافحۀ ساوم "اغتشاااش ساقوى" را "انقااالب کبياار"
خوانده است ،در عاوض نادرشااه و بارادران را ساتايش کارده اسات .ايان کتااب از صافحۀ
پانزدهم ببعد از مدرسۀ ديوبند هندوستان و از مرياد شادن افساران اردوى افغانساتان باه
مشايخ ،دفاع سختى نموده است ،و هم امان اهلل خان را تهديد به انتشاار فوتوگرافيهااى
"ضداخالقيش" نموده است .اين هماان فوتاوگرافى هااى باود کاه از طارف دشامن خاارجى
قبالً جعل شده و در افغانستان و سرحدات آزاد ،براى مشاتعل سااختن اغتشاشاات ضاد
امان اهلل خان منتشر گرديده بود .سالطنت باراى اساتفادۀ ساؤ ازيان اعالمياۀ شااه اماان اهلل
خان ،عليه مبارزين داخلى افغانستان يک فتاواى شارعى باى امضااى مشاخص را نياز از
نام علماى افغانستان در اخير کتاب نشر نمود"815.

 . 814غفورى ،عبدالصبور ( .)١٣۸٠سرنشينان کشتى مرگ يا زندانيان قلعۀ ارگ ،صافحات -١٧۸
.١٧٩
 . 815غبار ،مير غالم محمد ( ،)١٩٩٩ص .١١٥
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نشريۀ «فغان افغان»

اولااين نشااريۀ حاازب جوانااان مبااارز حااامى غااازى امااان اهلل خااان در سااال  ١٩٣۴بنااام «فغااان
افغان» در اروپا بنشر رسيد .چند شمارۀ اين نشريه که شديداً از رژيم آل يحيى انتقاد و از
شاه امان اهلل خان حمايت ميکرد ،به کابال هام رسايد .ايان جرياده ادعاا ميکارد کاه توساط
جمعيت مدافع حقوق ملى بنشر ميرسد .درين جريده چيزى نباود کاه از آن محال انتشاار و
ماادير مساائول آن فهميااده شااود .امااا از مطالعااۀ آن معلااوم ميشااد کااه از طاارف يااک عااده
افغانهائى که به کشور شان عالقه دارند ،و در خارج از کشاور زنادگى ميکنناد ،تحريار و
چاپ ميشود .شمارۀ اول در چهار صفحه ،سه مضامون مشارح و در صافحۀ آخار ياک شاعر
کوتاااه را توسااط نويسااندگانى بااا نااام هاااى مسااتعار شاايپور ،حااق پرساات و آرش ،در باار
ميگرفت .
در ماه مارچ  ١٩٣۴قونسل افغانى در بمبئى توانست سه شامارۀ «فغاان افغاان» را بدسات
بياورد .او يک شامارۀ آنارا باا پاکات اصالى اش کاه داراى دو تکات پساتى و مهار بلغارياا
بود ،ضميمۀ مکتوبى به مقامات حکومت در بمبئى ارسال نماوده نوشات کاه طبيعيسات
که اين نشريه از هند به ايالت سرحدى شمال غرباى و افغانساتان نياز خواهاد رسايد .او باه
تعقيب تقاضا هاى قبلى اش از حکومت هند بريتانوى خواست تا از طريق بحر و زمين از
ورود چنين نشراتى

به هند ،جلوگيرى کند816.

به اساس اسناد آرشيف لندن ،مقامات انگليسى اين مسئله را جدى گرفته و براى ياافتن
رد پاااى غااالم صااديق خااان چرخااى و شااجاع الدولااه خااان در بلغاريااا ،دساات بااه اقاادامات
وسيعى زدند .به سفيرانگليس در کابل اطالع داده شد که به اساس اطالع واسله از سفير
انگليس در صوفيه ،ادارۀ عمومى پوليس مکاتيبى را عنوانى ادارات همه حوزه هاى ١٥
گانۀ پوليس در بلغاريا ارسال نموده راجع به دو نفر مذکور خواهاان معلوماات شادند .در
جواباتى که تاحال بدست آمده است ،هيت نوع معلوماتى راجع به آنها موجود نيست .آنها
را در صوفيه نشناخته اند817.

يااک راپااور ديگاار انگلاايس هااا حاکيساات کااه نشااريۀ «فغااان افغااان» توسااط يااک گااروپ
کوچکى از هواداران شاه سابق امان اهلل خان آغاز شده بود که رهبرى آنرا عبدالوهاب خان

 . 816اسااناد آرشاايف هنااد بريتااانوى ،مکتااوب مااؤرا  ٢۴مااارچ  ١٩٣۴قونساال افغااانى در بمبئااى،
شمارۀ مسلسل L/P&S/12/1662 ،٦٥
 817اسناد آرشيف دفتر هند بريتانوى. L/P&J/12/121 ،
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طرزى ،برادر ملکه ثريا ،به عهده داشت .بسته هااى ايان جرياده بعاد از چااپ باه اشاخاص
مختلف در فرانسه ،سويس و جاهاى ديگر فرستاده ميشد تا آنرا از آنجا ازطريق پُست به
هندبفرستند .راپور حاکيست که تمام شماره هائى که از فرانسه پُست شده اسات ،توساط
محمد على خان فرستاده ميشد818.

از يااک راپااور ديگاار اسااتخباراتى معلااوم ميشااود کااه شاامارۀ ماااه اکتااوبر "فغااان افغااان"
توساط غااالم صااديق خاان چرخااى در اسااتانبول بچاااپ رسايده و او ميکوشااد شااماره هاااى
بعدى را بصورت علنى در برلين

چاپ کند819.

در رابطه با همکارى انگليس ها در جلوگيرى از ورود جريادۀ "فغاان افغاان" کاه منجار باه
دستگيرى چند نفر توسط حکومت افغانستان ميشود ،يک راپور را بصورت نمونه ذکر
ميکنيم  :شاعبۀ اساتخبارات مرکازى ) (C.I.D.ايالات سانددر  ٣٠مااه جاوالى  ١٩٣۴ياک
نامۀ را کشف و بعد از کاپى کردن به مرجع آن ميفرستد .ايان ناماه را شخصاى بناام محماد
ابراهيم جيالنى از بمبئى به غالم رسول جان در برلين فرستاده ست .درين ناماه از رسايدن
يک شمارۀ جريدۀ "فغان افغان" اطمينان داده شده است .نويسندۀ ناماه نوشاته اسات کاه
حضاارت صاااحب يااک ماااه قباال از حجاااز برگشااته و فعااال در بمبئااى ميباشااد .او خ اواهش
ميکند که "فغان افغان" برايش بصورت منظم فرستاده شود .انگليس هاا بعاد از تحقياق
پى ميبرند که غالم رسول جان در برلين ،پسر حاجى غالم نبى خان بوده ،و دو برادر دارد
به نام هاى غالم حيدر خان و غالم نقشبند خان .هر سه برادر تااجران بازرگ پوسات قاره قال
بوده و در پشاور ،کابل ،مزارشريف ،انگلستان و جرمنى ارتباطات تجاارتى دارناد .ايان
برادران با غاالم نباى خاان چرخاى کاه ساال قبال توساط محماد نادرشااه کشاته شاد ،رابطاۀ
فاااميلى دارنااد .غااالم حياادر خااان درياان اواخاار دسااتگير و توسااط حکوماات افغانسااتان بااه
زندان فرستاده ميشود .انگلايس هاا باا ناام فرساتندۀ ناماه آشانائى قبلاى ندارناد ،وتاالش
ميکننااد تااا حضاارت صاااحب را کااه از حجاااز برگشااته و در بمبئااى ميباشااد ،شناسااايى و
دستگير کنند820.

راپور هاى ديگر حاکيست که کسانى که از طريق هند و يا روسيه به آروپا سفر ميکردند،
تحت تعقيب دستگاه هاى استخباراتى انگليس قرار داشتند ،زيرا تماس و مالقات آنها
 . 818همانجا.
 . 819اسناد آرشيف هند بريتانوى. L/P&J/12/122 ،
 . 820اسناد آرشيف هند بريتانوى. L/P&J/12/121 ،
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بااا امانيساات هااا ميتوانساات وساايلۀ رساااندن پااول بااه امانيساات هااا و انتقااال مکاتيااب و
نشرات آنها به افغانستان شود.
تعقيب غازى امان الله خان در مراسم ح سال ١٩٣٥
سازمانهاى استخباراتى انگليس در ماه مارچ  ١٩٣٥اطالع دادند که غازى امان اهلل خان
همرا با پسر وملکه علياحضرت مادرش براى اشتراک در مراسم حج به مکۀ معظماه سافر
کارد  .راپااور درياان دوران داياار شاادن يااک نااوع کااانگرس عاارب هااا را در حجاااز پيشاابينى
نموده ،عالوه ميکناد کاه اماان اهلل خاان قصاد دارد باا معرفاى پسار خاود دريان کاانگرس
حماياات عاارب هااا را بااراى خااود و خااانواده اش جلااب نمايااد .مااأمورين انگليسااى بتاااريخ ٧
مارچ  ١٩٣٥از رسيدن امان اهلل خان ،ملکه مادرش ،سردار محماد حسان و ادياب خاان باه
الکسااندريه اطااالع داده نوشااتند کااه آنهااا امااروز بااا کشااتى ايتااالوى بطاارف جااده حرکاات
کردند.821
حکومت هند بريتانوى بتاريخ  ١٢مارچ به وزير خارجۀ امور هند و نمايندۀ انگليس هاا در
جده اطالع داد که حکومت هند بريتانوى به جده صالحيت داده است تا مصارف اساسى
مربوط به کشف معلومات فعاليت هاى امان اهلل خان در حجاز را از حساب حکومات هناد
بپردازد .همين راپور عالوه ميکند که ما از حرکت حضرت چارباغ بطرف حجااز اطالعاى
نداريم .او تحت نظارت ما بوده و درين باره بعداً معلومات داده خواهد شد.
راپور  ١٥مارچ اطالع ميدهد که امان اهلل خان و همراهانش از الکسندريه تا سويز توسط
پوليس هاى مخفى همراهى شده و تماس هاى آنها تحت نظارت قراردشت.
راپور  ٢١مارچ نمايندۀ انکليس در عربستان سعودى نوشت که در دوران اقامت امان اهلل
خااان در مکااه ،مناازل او بصااورت دواماادار از هااوادارانش پُاار ميبااود .تعااداد زيااادى از
اشخاص برجستۀ پشاور ،ايالت سرحدى شامال غرباى و اقاوام مااوراى سارحد نياز بااوى
مالقات نمودند .راپور از چند نفر مهم اسم برده و از ارسال لست طويل مالقاتيان در يک
خريطۀ جداگانه اطالع ميدهد .راپور عالوه ميکند که درين مالقات هاا کادام پاالن عمال
تصويب نشد ،اما اماان اهلل خاان هنگاام گفتگوهاا اباراز اميادوارى کارد کاه تاا يکاى– دو
سال در ايالت سارحدى شامال غرباى هناد بريتاانوى و افغانساتان ،قياام سراسارى قبايال

 . 821اسناد آرشيف هند بريتانوى ،دوسيۀ فعاليت هاى شااه ساابق اماان اهلل و راپاور هااى سارويس
استخباراتى خاص .
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ماارزى آغاااز خواهااد گرديااد و او را بااار ديگاار باار اورنااگ شااهريارى افغانسااتان خواهااد
رساند822.

امانيساات هااا در ميااان حاجيااان نام اۀ را پخااش نمودنااد کااه در آن انگلاايس هااا بااه عنااوان
دشاامنان هم اۀ مساالمانان خوانااده شااده بودنااد .در اياان پيااام هااا هااواداران امااان اهلل خااان،
مسلمانان هند و افغانساتان را باه جهااد در برابار بريتانياا فارا ماى خواندناد .هنگاامى کاه
يکى از اين نامه ها به دست حکومت بريتانياا رسايد ،فريازر تيتلار -فرساتاده بريتانياا در
کاباال بااى درنااگ تبليغااات هااوادارن امااان اهلل خااان در ميااان قباياال ساارحدى را بااه آگاااهى
حکومت افغانستان رساند.
همزمااان بااا آن ،انگلاايس هااا تااالش هاااى ديپلماااتيکى را در روم هاام بااه راه انداختنااد تااا
حکومت ايتاليا را ناگزير سازد که کنتارول خاود را بار فعاليات هااى اماان اهلل خاان بيشاتر
سازد823.

تيخانف ،محقق روسى مينويسد که «در ياک ساخن ،پيامادهاى سياساى سافر حاج اماان
اهلل خااان چنااان بااود کااه در لناادن و کاباال هنگامااه بزرگااى را باار پااا کاارد» ..دلهااره و پريشااانى
انگليسى ها مدلل بود .چون استخبارات بريتانيا توانسته بود تثبيت نمايد که امانيست
ها در هنگام حج  ١٩٣٥نه تنها پشتون هاا را باه خيازش در برابار بريتانياا و ظااهر شااه فارا
خوانده بودناد ،بلکاه گفتگوهااى محرماى باا نماينادگان شاوروى نياز انجاام داده بودناد.
دشوار نيست گمان زد که چه مسايلى در اين گفتگوها بررسى شده بود.
اما بعداً وقتى اوضاع روشنتر شد ،انگليس ها دريافتند که هدف رفتن اماان اهلل خاان باا
مااادرش بااه حااج مالقااات بااا هيئتااى از قناادهار بااود .چااون مااادر ش قناادهارى و بااين اقااوام
قندهار از نفوذ زيادى برخوردار بود ،از هماين سابب باا ايان گاروپ باه مکاۀ معظماه رفتاه
بود.
انگلاايس هااا تمااام حاجيااان قناادهارى را تحاات نظااارت و تعقيااب گرفتنااد ،امااا سااراغى از
هيئت بدست نياوردناد .از جملاۀ حاجياان معروفاى کاه از قنادهار رفتاه و باا اماان اهلل خاان
مالقااات نمودنااد ،تنهااا قاضااى عباادالحکيم خااان پساار محمااد کااريم خااان از بااارکزى هاااى

 .822راپور معاون قونسل انگليس در جده تاريخى  ،١٩٣٥/٣/ ٢١اسناد آرشايف هناد بريتاانوى،
. L/P&J/12/121
 .823اسناد آرشيف هند بريتانوى. L/P&J/12/121 ،
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قندهار و پسرش حاجى سربلند خان بودند ،که هردويشان از حاميان غاازى اماان اهلل خاان
و درسااال  ١٩٣٠قباال از تاارک وطاان در قناادهار بااا وى همکااارى داشااتند .از ساامت شاامال
(ترکستان) افغانساتان غاالم رساول خاان در مراسام حاج آن ساال اشاتراک نماوده و بعاد از
بازگشت در کابل تحت نظارت قرار گرفت .تمام حاجيان قنادهارى در برگشات از راه هناد
بريتانوى تحت تعقيب قرارداشته و تاالشى شدند .از جملۀ آنها هفت نفر شان بازداشات و
تحت الحفک به مقامات حکومت افغانستان سپرده شدند.
قرار بود غالم صديق خان چرخى نيز درين سفر حج غازى اماان اهلل خاان را همراهاى کناد،
اما در آخرين لحظات از طريق سوريتس ،سافير شاوروى در بارلين ،شانيد کاه ياک هيئات
افغانى از مزارشريف وارد مسکو شده است ،و اعضاى اين هيئت ،که رحيم جان (شايون
) پسر کاکاى شاه سابق نيز در آن شامل است ،خواهان مالقات عاجل باا او (غاالم صاديق
خان چرخى) هستند .به همين دليل فيصله شد که غالم صديق خان چرخى در اروپا ماناده
و بعد از بدست آوردن اجازۀ الزم رفتن به مسکو ،با هيئت مالقات کند.
غازى امان اهلل خان در مراسم حج اطالع يافت که والياات قنادهار و ترکساتان آماادۀ قياام
بوده منتظر آمدن او يا غالم صديق خان چرخى به سرحد افغانستان ميباشند .اما امان اهلل
خان بعد از برگشت به اروپاا دريافات کاه غاالم صاديق خاان تاا هناوز باا هيئات مالقاات ناه
نمااوده و روس هاااا اجاااازۀ رفاااتن او بااه مساااکو را باااه بهاناااه هاااى مختلاااف باااه تعوياااق ماااى
اندازند824.

تيخااانف ،محقااق روسااى در بااارۀ اياان بهانااه جااوئى هاااى روس هااا مينويسااد کااه « پااس از
چندى ،تماس هاى نويد بخش با شوروى ها که براى امان اهلل پياام آور کامگاارى بودناد،
ناگهااانى باارهم خوردنااد ...دلياال آن اياان بااود کااه اسااتالين از مهاارورزى آشااکار کشااورهاى
فاشيسااتى بااه امااان اهلل کااه بااه همکااارى بااا آن هااا ابااراز آمااادگى مااى کاارد ،هااراس داشاات».
تيخانف از رفتن قبل از جنگ جهانى امان اهلل خان به حبشه و پخش ناماه هااى او ،کاه در
آن مساالمانان آنکشااور را بااه قيااام در براباار دساات نشاااندگان انگلاايس و نصااارا دعااوت
ميکرد ،اشاره نموده مينويسد که « چنين کارهايى براى ايان کاه حکومات شاوروى ديگار
نخواهد به «دوست» ديرين افغانى خود کمک نمايد ،کامال ً بسنده بودند .به نوبه خود،
[نوميدشدن ].امان اهلل خاان و حوارياون او [از ياارى شاوروى هاا] آن هاا را باه همکاارى باا
ايتاليايى هاا و آلماانى هاا بار ماى انگيخات .در ايان جاا ياک مثال خردمنداناه خااور زماين

 . 824اسناد آرشيف هند بريتانوى. L/P&J/12/122 ،
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مصداق مى يابد که مى گويد« :آب برده ،براى نجات خود به هر خس و خاشاکى چنگ مى
اندازد» .امان اهلل خان درست چنين مى کرد».
آيا براستى امان الله خان حاضر بود به همکارى فاشيست ها سلطنت را بدست آورد؟
در دوران جنااگ عمااومى دوم هتلاار در آلمااان و موساايلينى در ايتاليااا دوساات و همکااار
نزديک بودند .آنها به اساس پالن آلمان نازى ميخواستند براى ضربه به رقياب انگليساى
شان در هندوستان ،غازى امان اهلل خان را دوباره برتخات سالطنت بنشاانند .ادولاف هتلار
درين باره به امان اهلل خان غازى نامۀ به مفهوم ذيل را نوشته و همکارى اورا تقاضا کرد:
«ما ميدانيم که ملات آلماان و ملات افغاان هاردو از ناژاد آريان ميباشاد .باروى اساساات هام
نژادى و برادرى ،دولات آلماان مصامم اسات کاه آن بارادر گراماى ،اعليحضارت شاما را در
ظرف  48ساعت در افغانستان به اريکۀ سلطنت دوبااره قاايم مقاام نماياد .باا احاراز مقاام
سلطنت دولت آلمان از شما متقاضى ميباشد که به مرزهاى شامالى کشاور افغانساتان باه
تعرض نظامى بپردازيد که در برآوردن ايان ماراد ،دولات آلماان از اجاراى هرناوع کماک و
مساعدت دري .نخواهد کرد .اميد است که آن برادر گرامى اين پيشنهاد مارا بپذيرد» .
غازى امان اهلل خان با اينکه در ايتاليا يک پناه گزين بود ،از حکم هتلر سرباز زد و جواب
ذيل را باو فرستاد:
«از پيشنهاد شما مطلع شدم .بايستى براى آن برادر گرامى خااطر نشاان ساازم کاه باه هايت
اسم و رسم خواهان تااج و تخات سالطنت در افغانساتان نميباشام .خاصاتاا کاه تااج و تخات
افغانستان به ذريعه يک کشور غير ،ولو هم نژاد و برادر ،بمن اعاده گردد .آنهم مشاروط
باشد بخواستهاى سياسى آن کشور غير ،من هيچگاه حاضر نمى شوم از براى گرفتن تاج
و تخاات ساالطنت حيثياات ملاات افغانسااتان را پايمااال کاانم .اميااد اساات کااه معااذرت ماارا
بپذيريد825 ».

" . 825داسااتانهاى چنااد از تاااريخ سياسااى" تاااليف خياار محمااد بايگااان ،صاافحات  .٢٩٩ -٢٩۸بااه
رواياات آقاااى بايگااان ،بعااد از انکااه قااواى امريکااائى در سااال  ١٩۴٥باارلين را اشااغال و بااه اسااناد
محرمانۀ وزارت خارجۀ دولت نازى دسترسى پيدا کردند ،از طريق امواج راديو ،اسناد مرباوط باه
ساير کشورها را فهرست وار اعالم داشتند که در آن از افغانساتان نياز ناام بارده شاده باود .شااغلى
محمد على شيرزى رئيس عمومى هوتل ها که در آن زمان بحيث سکرتر اول در سفارت افغانساتان
مقيم ايتاليا ايفاى خدمت مينمود ،باشنيدن اين خبر فاوراً باا وزارت خارجاۀ افغانساتان در تمااس
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بدين گونه ميبينيم که غازى اماان اهلل خاان هماانطورى کاه در دوران اغتشااش باه قيمات
ريختن خون افغانها نخواست تاج و تخت خود را حفک کند ،يکبار ديگر قبول نکرد که به
اتکاى نيرو هاى بيگانه بحيث يک شاه دسات نشاانده ،تااج و تخات ازدسات رفتاه اش را
دوبار حاصل کند.
ماجراى پيرشامى به وزيرستان
بعد از آنکه حاميان امان اهلل خان نتوانستند از طريق سارحدات شامال افغانساتان کاارى
را به پيش برند ،به سرحد آزاد متوجه شدند .به روايتى چون رسيدن خود اماان اهلل خاان و
حاميااان شااناخته شاادۀ شااان بااه ساارحد آزاد از راه هنااد بريتااانوى ممکاان نبااود ،آنهااا ساايد
سااعدالگيالنى معااروف ب اه پياار شااامى را کااه از قباال بااه افغانسااتان و شاااه امااان اهلل خااان
معرفت داشت ،از سوريه مخفيانه به وزيرستان سرحد آزاد فرستادند .در عين زماان ميار
عبدالعزيز خان يکى از جواناان افغاانى کاه در ترکياه تحصايل کارده باود ،هام وارد منطقاه
شده وبه فعاليت آغاز نمود.
سااعد گيالنااى در سااال  ١٩٠١در دمشااق تولااد شااده بااود و از سااال  ١٩٢٠تااا  ١٩٢٥در آلمااان
تحصيل کرد و در خاتم پانج ساال تحصايلش باا ياک خاانم آلماانى ازدواج کارد .او در ساال
 ١٩٣۸بشااکل مرمااوزى وارد وزيرسااتان شااد و ادعااا کاارد کااه از اوالدۀ شاايخ عباادالقادر
گيالنى ،بنيانگذار طريقۀ قادريه ميباشد .ديرى نگذشته بودکه بيانات او شکل سياسى
گرفت و اعالم کرد که ظاهر شاه غاصب باوده و او قصاد دارد تخات و تااج کابال را باه شااه
سابق امان اهلل خان برگرداند .جمع شدن يک لشکر بزرگ وزير و مساعود بادور پيرشاامى
سبب نگرانى حکومت کابل شد.
مامورين محلى انگليس گمان ميبردند که پير شامى با اديب خاان افنادى ،مامااى ملکاه
ثريا خويشاوندى داشته باشد .نقش عمادۀ او دريان ماوج تاازۀ فعاليات هااى سارحدى هام
انگليس ها را واداشت تا فعاليت ها و حرکات اين پير را دقيقاا تحات نظار داشاته باشاند.
آنهاا کاااپى نامااۀ را نيزبدساات اورده بودنااد کااه از بغاداد بااه يااک مااالى افرياادى بنااام "مااال
بوستان" فرستاده شده باود .عاالوه بار آن ،اساتخبارات انگلايس اوراق تبليغااتى را نياز
بدست آورده بودند که از بيروت و يا دمشق فرستاده شده و تصور ميرفت کاه کاار ادياب

شده و آنها امر دادند تا نقل اسناد مذکور را از مقامات امريکا در برلين تقاضا و بصورت سرى باه
وزارت خارجااه ارسااال دارد .بااه گفتااۀ محمااد علااى شاايرزى اياان اسااناد در آرشاايف وزارت خارجااۀ
افغانستان موجود بوده است.
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خان افندى (صالح) باشد .اديب خان يک جوان با استعدادى بود که بين ساالهاى  ١٩١٩و
 ١٩٢۴تجارب ديپلوماتيک را حاصل کارده باود .ادياب افنادى در ساالهاى  ١٩٣١و ١٩٣٥
امان اهلل خان را در سفر حج همراهى نموده و در دمشق بسر ميبرد.
انگليسها در اوايال باه شاکايات حکومات کابال در باارۀ فعاليات هااى پيار شاامى ظااهراً
اعتناااى نکاارده و خواسااتند بااه محمااد هاشاام خ اان صاادراعظم بخاااطر روابااط روزافاازون
تجارتى افغانستان با آلمان درسى داده باشند .چون نفوذ روزافازون اقتصاادى آلماان از
طريق عبدالمجيد خان زابلاى ،وزيار اقتصااد افغانساتان ،انگلايس هاا را نگاران سااخته
بود .آنها ميدانستند که دلچسپى آلمان به افغانستان دو هدف اقتصادى و سياسى دارد.
آلمان ميخواست بازار فروش کاالهايش را در افغانستان انکشاف داده و باراى کادر فناى
و تخنيکااى خااود زمينااۀ اسااتخدام را فااراهم کنااد .آلمااان همچنااان تااالش داشاات در مناااطق
سرحد آزاد نفوذ پيدا کنند.
بعد از آنکه تشويش و نگرانى حکومت افغانستان شدت يافات و باه اصاطالح گوشامالى
خود را ديد ،انگليس ها يک بار ديگر به کمک رژيم کابل شتافته و بکمک قواى هوائى
شان لشکر اقوام وزير و مسعود را که بطرفدارى از غاازى اماان اهلل خاان بادور پيار شاامى
جمع شده و بطرف افغانستان مارش ميکردند ،ماورد حماالت شاديد قارار دادناد .لشاکر
که از يکطرف با قواى دولت افغانستان در جنگ بود و از پشات نياز ماورد حماالت قاواى
هوائى انگليس هاا قارار گرفات ،مجباور باه عقاب نشاينى شاد .ميار عبادالعزيز خاان هام در
پکتيا بدست حکومت افتاد .در عين حال پير شامى نيز به ادعاى فريزر -تيتلر باا گارفتن
بيست و پنج هزار پوند انکليسى بال کشيد و توسط طياره از راه هند به خارج برگشت.
گيالنى بعد از بازگشت خود به دمشق تمام پديده را يک تصاادف و مااجراجوئى خواناده
طورى وانمود کرد که گويا زمانى که در شمال هند بود ،مريدان طريقۀ قادريۀ افغانستان
تالش کردند تا قدرت روحانيت او را در انهدام حکومات وقات افغانساتان ،باراى نجاات
مردم از ظلم و ستم ،بکار برند.بنابران او به دعوت مردم قبايل سرحدى به وزيرستان رفت
و به کمک ميرزا على خاان معاروف باه فقيرايپاى ،يکاى از غازياان و جنگجوياان معاروف
ضااد انگلاايس ،يااک قااوۀ پاانج هزارنفاارى مساالح برپااا خواسااتند و در خاادمت وى قاارار
گرفتند.گيالنى خودش اظهار داشته است که درين مسئله پايش به کمال بيميلى کشانده
شده است ،مخصوصاً که مردم وزيرساتان از او خواساتند تاا فقيار ايپاى را معازول کناد و
جايش را خودش بحيث زعيم و پيشواى روحانى قوم بگيرد.
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قونسل بريتانيا از دمشق بعداً اطالع داد ،که اصل هدف سعد گيالنى جمع آورى پول از
مرياادان طريقااۀ قادريااۀ هنااد و افغانسااتان بااود .گويااا او کاادام هاادف سياسااى نداشااته و
آرزومند خاص بازگشت امان اهلل خان به کابل نيز نبود.
تيېانف محقق روسى معتقد است که پيرشامى اجنات آلماانى هاا و فرساتادۀ «هينتياگ»
ماادير دفتاار شاارق ميانااۀ وزارت خارجااه آلمااان بااود .او ميگويااد کااه «هينتيااگ» ،طااراح
نخستين عمليات بزرگ اطالعاتى آلمان در وزيرستان در آساتانه جناگ جهاانى دوم باود
که زمان مديدى در انتظار بود که چه وقتى بار ديگر بتواناد پرشاورانه «کاارروايى» هااى
ضد انگليسى را در ميان قبايل پشتون آغاز نمايد .از اين رو ،هنگامى کاه در وزيرساتان
قيام بزرگى به رهبرى فقير ايپى درگرفت ،بر آن شد که فرصت طالياى فارا رسايده اسات و
در اين پيوند ،با يکى از اجنت هاى خود در سوريه ارتباط گرفت  .اين اجنت ،محمد سعد
گيالنى ،پير طريقه قادريه در سوريه باود کاه در مياان قبايال پشاتون باه ناام «شاامى پيار»
(پير شامى) شهرت داشت .اين پير مقدس يکى از اعضاى خاندان بزرگ گيالناى باود کاه
در جهان اسالم از نفوذ فراوانى برخوردار بودند .عموى او ،حسين گيالنى -مفتاى اعظام
اورشليم [بيت المقدس] ،پيشاواى جهاانى طريقاه باود کاه باا کشاورهاى محاور همکاارى
داشت .افزون بر اين ،سعد گيالنى از خويشاوندان دور امان اهلل خان (حامى بازرگ قبايال
وزيرستان در مبارزات آن ها در برابر انگليس) به شمار مى رفت 826.

يأس و نااميدى امانيست ها
شاد روان غبار ميگويد که بعاد از شکسات وزيار و مساعود و مراجعات پيار شاامى هيئات
مديرۀ پارتى در اروپا مضمحل و ماايوس گردياد و دسات از مباارزه کشايد .محماود خاان
طرزى در استانبول و شجاع الدولاه خاان در بارلين و عبادالعزيز خاان چرخاى و سايد قاسام
خان و محمد اديب خان همه در کشور هاى خارجى بالخره ناا اميداناه جاان دادناد .يکعادۀ
ديگر مثل غالم حسن خان چرخاى ،نصاير احماد خاان اباوى ،غاالم جيالناى خاان قونسال،
محمد رحيم خان غوربندى ،دين محمد خاان ،عباداهلل خاان ناصارى ،شامس الادين خاان و
غيره در کشور هاى خارجى اقامت دايماى اختياار کردند...ساه ساال بعاد از جناگ جهاانى
دوم ،شاااه امااان اهلل خااان کاه نااه تنهااا محااور پااارتى جوانااان مبااارز افغااانى در خااارج ،بلکااه
مقناطيس توجه تمام روشانفکران و ماردم افغانساتان باود ،آنقادر زيار دساايس تبليغاى و
تلقين سياسى و فشار اقتصادى دشمنان داخلى و خارجى خود کوفتاه و بيحاال شاده باود

 . 826تيخانف /ترجمۀ آريانفر ( ،)٢٠١٠ص .١٩٧
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که بعد از تخليۀ هندوستان از انگليس و تنها ماندن رژيم برسراقتدا ر افغانستان درباين
تنفر عمومى مردم کشور ،در سال  ١٩۴۸بيعت نامۀ را بخط خود بعنوان ظاهرشاه نوشات
و فرستاد827 .

 .68غازى امان اهلل خان و ملکه ثريا در غربت و دورى از وطن

وفات شاه امان الله خان
شاه امان اهلل غازى عاقبت روز  ٢٥اپريال  ١٩٦٠مطاابق باا  ٥ثاور  ١٣٣٩درعاالم هجارت و
غربت درکشور سويس درحاليکه هنوز هم به ياد وطن باود و ماوجى از آرزو هااى انساانى
راجع به وطن و مردمش را در سينه داشت  ،چشم از جهان فرو بست.
به روايت بى بى هنديه ،پدرش غازى امان الله خان چند روز قبل از فوت شان خواهش نمودناد
که يک بار ديگر ساز وطن به صداى استاد قاسم (افغان) را بشنود ،به خاطر اينکه خيال کند که در
وطن خود ميميرد ،همان وطنى که از همه جاى دنيا آنرا زياادتر دوسات داشاتند .وطناى کاه
باشندگان آن زمان طرفدارى از شاه امان الله نکردند و حاال متأسف هستند که مدت سلطنت شان
زياد طول نکشيد.
 . 827غبار ،مير غالم محمد ( ،)١٩٩٩صفحات .١٢۴-١٢٣
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دولت وقات تنهاا باه فرزنادش ( شاهزاده رحمات اهلل ) اجاازه داد تاا هماراه جناازۀ پادر وارد
وطن شود و بس .همچنان ،رژيام حااکم خانادان محماد نادرشااه اجاازه ناداد طياارۀ حامال
جنازۀ غازى امان اهلل خان در ميدان هوائى کابل بزمين بنشيند و يا در آنجابخاک ساپرده
شود .همينکه جنازه در کنار آرامگاه پدرش اميرحبيب اهلل خان در جالل آبااد دفان شاده و
مراسم فاتحاه گيارى تحات نظاارت خااص و شاديد دولات در مساجد جاامع " پُال خشاتى"
کابل انجام شد ،مقامات دولتى دستور خروج فورى شهزاده رحمات اهلل از افغانساتان را
صادر نمودند.

 .69جنازۀ غازى امان اهلل خان ()١
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 .70جنازۀ غازى امان اهلل خان ()٢

مرحوم داکترشاهى باى مستمندى ،باستان شناس مشهورکشاور ،در گوشاۀ از خااطرات
سالهاى تحصيلى خود پيرامون مرگ غازى امان اهلل خان مينويسد:
«  . . .روانۀ منزل شاه امان اهلل خان شديم .جنازۀ مرحاوم شااه اماان اهلل قابالً از ساويس آورده
شده بود و ميت دريک صاندوق بساته باود و ماا نتوانساتيم [روى] ميات را ببينايم .ملکاه
ثريا خانم مرحوم شاه امان اهلل وديگران ازما محصالين خواساتند تاا باه دورجناازه نشساته
وتاالوت قارآن پاااک کنايم . . .بااالخره ساااعت ده ونايم – ياازده قباال از ظهار ميات را از خانااه
بيرون آورديم و در دو طرف سرک منزل شاه امان اهلل خاان گاارد رياسات جمهاورى ايتالياا
مراسم احترام را بجا آورده و موتر جنازه با ديگرموترها رواناۀ ميادان هاوايى شاد .بمجارد
رسيدن به ميدان ،ميت را در يک اتاق که بدين منظور اختصاص داده بودند ،گذاشاته و
بازهم مذاکرۀ خصوصى بين سفير و پسرامان اهلل خان وتلفونهاى اسرار آميز دوام داشات
و ما از جريان کامالً بى خبر  ...باالخره بعد از تقريباً دو ياا ساه سااعت انتظاار ،جناازه را باه
طياره گذاشته و رحمت اهلل جان پسر امان اهلل خان نيزسوار طياره شد .ازتمام مراسم مرگ
شاه امان اهلل خان خودم وديگرمحصلين به تعداد بيست يا زياده تر قطعه عکاساى نماوده
بوديم که بدبختانه همه آن با ديگر عکسهاى تاريخى نشر ناشده بعاد ازهجارت از وطان،
همانجا ماند .بعد از مدتى ،توسط اعضاى سفارت خبرشديم که هماه مشاکالت و تاأخير
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در پاارواز طيااارۀ حاماال مياات شاااه امااان اهلل اياان بااود کااه صاادراعظم وقاات [ سااردار محمااد
داوود] مانع سفر رحمت اهلل جان باداخل افغانساتان باود .اينکاه چطاور و چارا بعاداً اجاازۀ
سفر رحمت اهلل جان داده شد ،معلوم نيست»...
داکترمستمندى عالوه ميکند که  [ « :بعداً دريکى ازشبها مهمان ملکه ثرياا باوديم ومان
اشعارى را بياد قصر داراالمان قرائت کردم] ،با شنيدن اين شعر ،اشک ازچشامان ملکاه
ثريا و نورالسراج سرازير شد و ديگران در خاموشى فرو رفتناد ،بعاد از چناد ثانياه ملکاه
ثريا ازچوکى بلند شده برايم گفت با من بياييد چيزى به شما نشان ميدهم و به طارف زيناۀ
که به طرف منزل فوقانى ميرفت ،حرکت کرديم .درمنزل فوقانى ،ملکه ثريا درب يک اتاق
را باز کرد ،اتاق کوچکى بود به رنگ سبزخيره  .در يک کنج اتاق يک تخت خواب چاوبى
بسيار ساده در زير کلکين که به طرف سرک بااز ميشاد ،گذاشاته شاده و در سامت ديگار،
ياک مياز کوچاک کاار بااا ياک چاوکى دياده ميشاد .در باااالى تخات خاواب در ياک ماايخ ،
تسبيح نصوارى رنگ آويزان بود و در باالى تسبيح کلمه مبارکه به دياوار بناد باود .ملکاه
ثريا روکش تخت را کمى کنار زده و از زير بالشت کوچک را ،که بعضى آنرا زيرگوشاى و
بعضااى تکيااه ميگوينااد ،بياارون کشاايده باارايم نشااان داد و گفاات :ميااان اياان بالشاات خاااک
افغانستان است ،زمانيکه اعليحضرت از خاک افغانستان مى برآمد اين خاک را با خاود
آورده و هميش که خواب ميکرد آنرا زير سار خاود ميگذاشات و وصايت کارده باود کاه اگار
روزى دور از وطن بميرم و امکان دفنم در خاک افغانستان نباشد ،هرجا که دفن شدم ايان
خاک را باالى قبرم بريزيد828». . .

 .71مقبرۀ غازى امان اهلل خان در جالل آباد
 . 828مجلۀ " آيينۀ افغانستان"  ،چاپ امريکا ،شمارۀ ماه جنورى سال .1991
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ضمايم

افغااان ،همااان افغانساات ،کااه در راه حفااک شاارافت ملااى خااود ،در راه آزادى و
استقالل ملکى خود ،درراه رهاايى دادن نااموس وطناى خاود ،دايمااً باريختن
خون خود ،به فدا کردن جان خود ،به هباساختن ماال خاود ،در مقابال دشامنان
دين ووطن خود ،افتخارها ،مباهات نموده است .

عالمه محمود طرزى
مقاله مخصوصه "حى على الفالح"

بازرگنى دوزۀ اامىن و وتطئه اهى انگليس
576

ضميمۀ اول  :آشنايى امان الله خان عين الدوله و ميرزمان خان کنرى

ميرزمان خان کنرى با دشمنى فطرى کاه باا اساتعمار انگلايس داشات از آوان جاوانى باا
مبارزان آزادى طلب و افغانان رزمنده سارحد کاه علياه انگلايس هاا قياام و اعاالن جهااد
نمااوده بودنااد ،روابااط نزديااک برقاارار نمااود و در پيکااار معااروف ضااد انگليسااى سااال
 ١٩٠۸ميالدى که در تاريخ بنام "سره غزا" يا غزاى سرا ثبت شده است ،بحيث يکى از
سااران مبااارزين ضااد انگلاايس درخشاايده ،اساامش ورد زبااان هااا گشاات  .همااين شااهرت و
دشمنى او با انگليس ها سبب شدتا بعدا تحت مراقبت و پيگارد حکومات اميار حبياب
اهلل خان قرار گرفت و به بهانه و دسيسه اى بازداشت و روانه زندان شد.
شهزاده جوان امان اهلل خان (عين الدوله) که از شرکت ميرزمان خان در جنگ هااى ضاد
انگلاايس و شااجاعت ،فااداکارى و مردانگااى اش آگاااهى داشاات ،در زناادان بااه دياادنش
رفت ،829وبه او کمک کرد تا بعد از سپرى نمودن يکساال در زنادان باه ضامانت نقادى
ده هزار ( )١٠٠٠٠روپيۀ افغانى آزاد شود.
در سااال  ١٩١٥ميرزمااان خااان برهباارى دسااتۀ از مبااارزان آزاديخااواه بااار ديگاار در جنااگ
معروف شبقدر در نزديکى هااى پشااور شارکت نماود ،وباه اثار شاکايت وايساراى هناد
بريتاانوى باه جاارم گذشاتن از خااط تحميلاى ديورنااد و شارکتش در حمااالت مسالحانه باار
قواى انگليس يک بار ديگر مورد خشم اميار حبياب اهلل خاان قارار گرفتاه ،بازداشات و
رواناااااااه زنااااااادان گردياااااااد (باااااااراى معلوماااااااات بيشاااااااتر باااااااه صااااااافحات انترنيتاااااااى
 www.ZamaniFamily.comمراجعه کنيد)
اميراينبار از جسارت ميرزمان خان کنارى وشارکت آزاديخواهاان ديگارى کاه از لاوگر و
کوهستان و کابل هم به کمک غازيان سرحد آزاد رفته بودندسخت برآشفته شاد .بگفتاۀ
غبار "امير حبيب اهلل خان که توسط حااجى عبادالرزاق خاان انادرى سااالنه باه متنفاذين
سرحد آزاد مبال .هنگفتى ميپرداخت ،و سعى ميکرد در بدل آن ماردم سارحد را معتقاد
سااازد کااه جهاااد آنهااا در مقاباال انگليسااها باادون اجااازۀ اميرالمااؤمنين (خااودش) شاارعا
 .829ځلمى ،محمد ولى ( )١٩٩٠ص .١٩۸
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نارواست ،ازينکه مردم آزاديخواه زير اين باار نرفتناد ،متغيار شاد ،نااظر محماد صافر
خان معزول و محبوس گرديد ،مال محمد جاان آخنادزاده صااحب موساهى در کابال نظار
بند شد ،و ريش حاجى عبدالرزاق خان را امر کرد تا بکنند."830
ميرزمان خان اين بار براى مدت بيشتر از چهار سال در زندان ماند تا اينکه امير حبياب
اهلل خان براى سپرى نمودن زمستان به مشرقى رفت و عين الدوله امان اهلل خان به نيابت
پدرش مامور رسيدگى به کار هاى حکومت در کابل شد ،و يکباار ديگار ميرزماان خاان
را از زندان رها نمود .امير حبيب اهلل خان بمجارد گارفتن اطاالع رهاايى ميرزماان خاان،
طى صدور فرمانى عين الدوله را به جرم رهايى ميرزماان خاان پاه پرداخات جريماۀ مبلا.
پانزده هزار ( )١٥٠٠٠روپيۀ افغاانى باه خزاناۀ دولات مجاازات و دساتور داد تاا ميرزماان
خان را ،تا زماان برگشات اميار باه کابال ،در ساياه چااه شايرپور (کاه باراى محکاومين باه
اعدام اختصاص داده شده بود) نگهدارى کنند .امان اهلل خان به ميرزماان خاان مشاورۀ
فرار داد ،اما او نپذيرفت و تا وقتى در زندان بسر برد ،که اميار حبياب اهلل خاان در کلاه
گوش لغمان کشته شد.831
ميرزمااان خااان در اولااين روز کشااته شاادن امياار حبيااب اهلل خااان بااا مشااروطه خواهااان و
زندانيان سياسى ديگر از زندان آزاد شد .او بزودى و بادون ضاياع وقات ،نخسات باراى
تغير جهت جريانات سياسى جالل آباد ،خنثى ساختن پالن هاى حاميان مقتادر ساردار
نصراهلل خان  ،و گرفتن بيعت مردم سمت مشرقى به امان اهلل خان به تعقيب آن رهبرى و
قوماندانى جبهه مؤفق چترال (جبهه اسمار ،ارنو  ،دوکالم و لمبربټ)،کاه بناام جبهاه
چهااارم درسااومين جنااگ افغااانانگلاايس مساامى اساات و همچنااان ساارکوبى شااورش
(ساااال  )١٩٢۴/١٣٠٣منگااال  ،و خااااموش سااااختن بغااااوت شاااينوار ،در پشاااتيبانى از
نهضت امانى و تحکيم پايه هاى دولت امانى مصدر خدمات ارزنده و تاريخى شد.832

 . 830غبار ،مير غالم محمد ( )١٣٦٦ص .۴٦٠
 . 831اخالص ،عبدالخالق٢٠٠٥( .م) ص .٩٥
 . . 832براى معلومات بيشتر به کتب جنگ استرداد استقالل افغانساتان  :جبهاۀ فراماوش شادۀ
چتاارال و کناار ،دمومناادو پااه مشااهورو غزاگااانو کااې دغااازي ميرزمااان خااان ونااډه ،و د اسااتقالل
لورمااااااااه جبهااااااااه مراجعااااااااه شااااااااود .اياااااااان کتااااااااب در صاااااااافحات انترنياااااااات بااااااااه ادرس
 www.zamanifamily.com/publications.htmlنيز موجود اند.
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ضميمۀ دوم  :مقالۀ "حي علي الفالح"

مقالااه مخصوصااه "حاى علاى الفااالح" را کااه منجاار بااه خشاام ساار دمااداران هنااد برتااانوى
گرديده و امر "سانسور" مقاله را صادر کردند تا آخر مى خوانيم:
"حى على الفالح!
نوارا تلخ تر ميزن ،چو ذوق نغمه کاااام يابى!
حدارا تيز تر ميکن ،چو محمل را گران بينى!
آرى! آرى! هر آنقدر که ميتوانى ،نوارا تلختر بازن! همانقدرکاه در حنجاره ات بگنجاد،
حاادارا تياز تاار بکاان! زيارا وقاات ،ماننااد نفسااهاى آخاارين بيمااار ،درگذراساات ،و محماال
بيخبر! تا بخاواهى کاه آهناگ نغماه "آساا" را راسات کناى ،سارود ناواى شاام "کلياانى"
بيوقتى ،تا به "اصفهان" و "حجاازت" ماى کشااند! چراکاه ،منازل خيلاى دراز اسات ،و
محمل بدرجه يى سنگين ميرود ،کاه صاداهاى حادى ،باآوازهااى درا هاا دمسااز آماده،
شرق و غرب را در يک اهتزاز سامعه خراشى درآورده ! اماا هازار افساوس ،کاه اشاتران
باربردار ،محمل ياا غمگساار را ،از کساالت و عطالات وانماى رهاناد ،وقادم از قادم بار
نميدارد.
بشنو! بشنو! که نواى هر نغمه را مقاميست ،و ذوق و آهنگ هر مقامى ،با وقت ميعاد
معيااان آن کامااال و تماااام! وقااات چاااون مسااااعد آماااد ،از فرصااات اساااتفاده کااارده ،مقاااام
مخصوصش را نواختن الزم مى آياد ،کاه اگار مقاام باا وقات تماام نياياد ،ذوق آهناگ در
نغمه او تار و مار ميگردد!
صبح شد بر خيز ساز راستى آساااااااا نواز!
شام حرمان در عقب باشد ،چو وقت از دست شد!
مبلغين اسالم ،با بالغ هاى حقيقت مقام نغمه هاا ميسارايد حاديها ماى خواناد ،آوازهاا
ميدهد ،فرياد ها ميکند" ،بيدار شويد" گفته ،فغانها بر ميکشاد" ،هوشايار گردياد"
نداها کرده ،منا ديهاميدواند ،اما که ميشنود؟! که ميخواند؟ که گاوش مينهاد؟ چناد
نفرميفهمد؟ چند شخص ميداند؟ چند تن برميخيزد؟ کو؟ کجاا؟ کاى؟ آتشاها افروختاه
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مى شود .جهانرا آتاش فارا ميگيارد .کاره زميان ،شاکل ياک برکاان مهيباى را کساب ماى
نمايد .انفجار هاى عظيماى ،بعمال ماى آياد .سايالبهاى ماواد ماذاب شاده مانناد اژدهاا
هاى آتشين سهمگين ،از هرطرف سيالن مينمايد .خشک ،تر ،خاوب ،باد ،هار آنچاه در
پيش رويش تصادف ميکند ،پاک ساااوخته و محو کرده ميرود .از قعر بحر ،آتش فوران
کرده ،بکره نسيمى تأثير ميکند .بعوض باران رحمت ،از لکه هاى ابرژيپلين هاا ،قطاره
هاى بومبه ها غضب ميريزد .برکه ميريزد؟ در کجا مى افتد؟ بران نه مردهاا ،فرعونهاا،
شدادهايى ميريزد ،کاه بخداونادى بحار هاا مادعى شاده اناد .شايپور کاج وپيات ادعاا ى
خداوندى بر ها را ،بر کمرآويختند ،و بيرق بار افراشاتند .مليونهاا مليونهاا بشاريت را،
اسيرعبيد ساختند .چه استقاللها چاه آزاديهاا ،چاه حکومتهاا ،را پايماال نمودناد! چاه
خانمهااا ،چااه خاناادانهارا ،باار باااد کردنااد! هنااوز هاام ،خيلهااا دارنااد ،کااه چهااا کننااد و چااه
تقسيمهاى برادرانه و چه کاسه بخشيهاى خويشاوندانه بکار بردند! اهلل اهلل! "مادرچه
خي االيم و فلااک در چااه خي اال! فرعااونى دعااوى ربوبي ات ميکنااد :دماااغ شااکنى در خانااه
خودش تربيه شده ،بسر ميرسد ،و بيک عصاا ،مانناد سانگ بقاه ،در قهرقلازمش غارق
ماى نماياد! نماارودى باادعوى الوهيات باار ميخيازد ،پشااه پاشکسااته يااى بمغزخااوردنش
مامور ميگردد! پر کاارداران پرکاارى ظهاور ميکناد ،ياک ناوک پرکاار خاودرا بار ياک
نقطه و حيد غرب شمالى گذاشته ،ديگر نوک آنرا بر هر طرف کارده دورداده ،درخريطاه
عالم هيت قطعه و نقطه را نبينى که از اثر خون آلودنوک پرکار غدارانه اش ،خالى مانده
باشد! بحر ها از منست! بار هاا از منسات! در قطعاه هااى پانج گاناه زمين،اراضاى هااى
واسااعه از منساات! ممالااک فس ايحه از منساات! نفوسااهاى بيشاامار س اياه ،ساارا ،زرد،
رنگارنگ از منست! طال هاو نقره هااى باى حسااب شاوا و شانگ ،ازمنسات! در عاالم
وحيد ،منم! بر نفوس بشر ،جبار عنياد مانم! ذوالابطش الشاديد مانم! ساد ساديد مانم!
درهااى همااه آبناا هاااى عاالم را کلياد ماانم! مانم ماانم! ديگار نيساات ،هماه هسااتيها ،درباار
هستيم باشدنيست! ..ديادى کاه چطاور شاد؟ از اصال مرکازش ،بلاى! بلاى! تاام از اصال
مرکااازش ،ياااک ديناميااات کفياااد .هماااه محيطاااش را بلااارزه در آورد! آتاااش داد ،درداد،
سوختاند ،داعيه هاى عظمايى که عالم را انگشاترى انگشات خاود ميدانساتند ،عقال
هاى خود را گم کرده حيرت زده شدند .خزينه هايى که گوياا زميان از برداشاتن آن بساتوه
آماده باود ،و ازکاوه اماداد ميخواسات ،بدرجاه يااى خاالى گردياد ،کاه تخات هااى زيارين
صندوقهاى آن پديدارآماد! خرساهاى سافيد قطاب شامالى ،صاورت شاير هااى برفاى را
گرفته ،انجاااااااماد يافت،ناخنهاايش در کفهاايش فارو ريخات .آتشاها ،دود هاا ،بخارهاا
منجمدش ساخت! بلى بخت چون برگردد ،آتش کار برف ميکند! بما وشاما چاه؟ بابالى
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ما ،بدردما! خدا ازينهم بدترش کند! ما غام خاودرا بخاوريم .بحاال خاود بينديشايم .هار
نغمه يى که ميسراييم ،از خود بستاييم! هر سازى که مينوازيم ،از خود بنوازيم! حادى
حدى محمل خودشاويم .اماا ،ناواراتلختر زدن الزم! حادى را تياز کاردن ضارور! ماراد از
کلمه جمع "ما" مسلمانان است .مقصد از تلختر ناوازى ناوا ،و تياز کاردن حادى ،صااف
صااااف گفاااتن ،پااااک پااااک فهمانيااادن اسااات" .ساااراج االخباااار افغانياااه" ياااک اخباااار
مسلمانيسااات ،ناااه انگريزيسااات ،ناااه روساااى ،ناااه فرانساااوى اسااات ،ناااه ايتالياااانى ،ناااه
جرمنيست ،نه آستريايى ،نه چينيسات ،ناه ژاپاانى! صارف مسلمانيسات .در مسالمانى
هاام ،محااض افغانيساات .هاار چيزيکااه ميگوي اد ،هاار نغمااه يااى کااه ميساارايد ،ازنواهاااى
شرافت مليت مينوازد! افغانيت که گفته شاود ،هيکال دالورى و غيارت را ،بنظار باياد
آورد .افغانيات کااه گفتااه شااود ،مجساامه ديناادارى و محباات را در نظاار باياد تصااور کاارد.
افغااان ،همااان افغانساات ،کااه در راه حفااک شاارافت مل اى خااود ،در راه آزادى و اسااتقالل
ملکى خود ،درراه رهايى دادن نااموس وطناى خاود ،دايماا باريختن خاون خاود ،باه فادا
کردن جان خود ،به هباساختن مال خود ،در مقابل دشمنان دين ووطن خود ،افتخارهاا،
مباهات نماوده اسات .دره هااى خيبار وباوالن ،جنگهااى کوههااى پياوار ،کارم ،کاوژک،
آسااامايى ،شاااير دروازه ،ميااادانهاى موشاااکى غزناااى ،مياااااااوند ،واديهاااا و تپاااه هااااى
چهاردهى ،بيمارو (بى بى مهرو) ،مرنجان ،قلعه باالحصار ،شيرپور ،مرغاب ،شغنان
را ببينيد ،که هريک شاهد عدليست ،کاه اگار خاکهااى هار نقطاه آنهاا را تحليال کنياد،
بجاز خااون نجاس دشاامن ديان ووطنارا ،بااا خاون مقاادس فاادائيان و رهاايى دهناادگان ديان
ووطاان از ديگاار چيازى مماازوج نخواهياد يافاات! افغااان ،همااان فغانيساات ،کااه بشاارافت
قومى ،و حيثيت ملتى خود مينازد! برخاود ماى بالاد! اگار افغاان رابغيار از افغاان ،هار
چيزى بگويى ،يعنى مکى ،مدنى ،حتى اگر مالئيکه بگويى ،هم گوياا بخنجار زده اش
خواهى بود! خود اين عاجز ،در اثناى سياحتهايى که در عالم کرده ام ،بهر سر زمينيکه
رسيده ام ،وبا يکى از افغانان هم ملت خود بااار خورده ام ،آن افغان را ،بحيثيت افغانى
و شرافت ملتى خود ،بشدت و عصبيت فوق العاده افغانيتش ،متمسک ديده ام .حتى
با يکى از علماى فاضل و فيلسوفى ،که اکثر عمر گرانمايه خاود را بساياحت و تحقياق
و تدقيق احوال عالم و اطوار امم بسر آورده بود ،در يک کشتى بخارى ،در بحر سفيد،
مالقى و هم صحبت شده بودم ،کاه آن ذات محتارم ،بمان چانين فرماود" :يقيان دارم ،کاه
شما ملت افغانياه ،اساتعداد و قابليات آنارا دارياد کاه يکاى از ملال معظماه عالياه دنياا
بشويد"چون پرسيدم که" :آيا اين را از چاه اساتدالل فرماوده اياد؟بجواب فرمودناد کاه:
"من در هر جائيکه با يک افغاانى واقعاى تصاادف کارده پرسايده ام کاه شاما کيساتيد؟
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بچنان يک وضع مفتخرانه ،وشدت دالورانه ،دست بار ساينه زده" ،مان افغاانم!" گفتاه
است ،که مرا حيران ساخته است! لهذا ياک ملتاى کاه باه ايندرجاه بشارافت ملتاى خاود
مفتخاار ،وباار غاارور قااومى خااود متعصااب باشااد ،ممکاان اساات کااه يکاى از اقااوام جليلااه
عظيمه دنيا بشود".
حى على الفالح! اى ملت نجيبه افغانيه! شرافت ملى ،عظمات قاومى خاود را محافظاه
کنياااد! اساااتقالل و حاکميااات دولتاااى خاااود را صااايانت نمائياااد! افغاااان کاااه باااديانت و
ديناادارى ،بااه شااجاعت و بهااادرى ،بغي ارت و ناااموس شااعارى ،در تمااام دني اا مشااهورو
معروف شده باشد ،آيا اين را بروجدان و ايمان و شرف و ناموس خود چسان گوارا کرده
ميتواند ،که نام حمايت و تابعيت دولت اجنبى و غير ملت بر او بوده باشد؟
حاشا حاشا! کال کال! افغان به بسيار آساانى ،و خاوش گاوارى مارگ را قباول کارده ماى
تواند ،ولى هيچگاه ،به هيت صورت ،قطعا ،قاطبا ،کلمات متعفنه معده بشور آورنده
تابعيت و حمايت را هضم کرده نميتواند! معنى صاف و صريح تابعيت ،و حمايات ايان
اساات  ،کااه ياک دولتاى ،بااديگر دولتاى بگوياد کااه" :بغيار از ماان ،ديگاارى را نشااناس!
بغيراز من باديگر دولتى حرف مزن! بغير از من با ديگر دولتى عقد معاهدات يا رابطه
مناسبات و معامالت مکن! بغير از من بديگر دولات ناه سافير بفرسات وناه سافير قباول
کن!" معنى صاف و صريح استقالل تامه ،و آزادى کامله نيز ايان اسات ،کاه هار دولات،
در همه چيز هايى کاه در باالماذکور گردياد ،مساتقل و آزاد باشاد .دنياا بياک حاال نماى
ماند .بشريت ،بر مادارج مختلفاه سااااير و دور ميکناد .طفال ميباشاد ،شاير ماى خاورد،
جوان مى شود ،شير گيار ميگاردد ،بکماال ميرساد ،خاود را کامال ميکناد .ملات نجيباه
افغان ،بينايى ،دانايى ،آگاهى حاصل کارده ،باه خيار وشار باه نفاع و ضاررخود پاى بارده.
شرف آزادى قومى ،حقوق ،استقالل ملتى خود را بخوبى شاناخته .تاا باه حاال هرچاه کاه
بود بود ،هرچه که شد شد! لکن بعد ازين ،افغاان آن افغاانى نيسات ،کاه از حقاوق خاود
چشم پوشى بتواند".
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ضميمۀ سوم  :ترجمۀ منظوم فرامين مختلف اعليحضرت غازى امان اللاه
خان به قوماندان جبهۀ چهارم استقالل ،غازى ميرزمان خان کنرى
(نقل از استقالل امانيه)
در رابطه با مسايل لوژيستيکى جبهۀ چترال و کنر
يو فرمان يې ک تيار په هااااسې شان
په نامه د خان غازي ماااااير زمان خان
و مضمون د فرمان دا رنگه پااار دانه
ترجمه يې په پواااااتو ده عااااااليشانه
عاليجاهه په احوال باند خاااابر شه
د کون مير زمان خان مستحااضر شه
ستاخدمت او صداقت ښه هويداشه
ترضيه او فراحت زما پااااااااااااااايدا شه
ستا دپاره د غلې په بااااااااااااب عياان
د کون حاکااااااااااام ته شوى دى فرمان
آذوقه د مجاهدو به کاماااااااااااااااااااااااااله
تا وته رسيږي ښاااااااااااااااه بال تعاطيله
نفري چې خپه نااااااااااااااااااااااه شي د جهاد
چې بيغمه ناست قرار وي خاطر ښاااد
په خصوص کې دکارتوسوهسې شان
نايب ساالر د مشرقي ته دى فااااارمان
ډير صندوقه د کارتوسااو به په خپاله
تاته وليږي کامل بال معاااااااااااااااااااطله
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در رابطه با آتش بس و متارکه
او په باب کې د جهادهسې فرمان دى
چې دولتِ برتانيه صاااااالح جويان دى
هم جاري په مينځ کاااااااې دى مکاتبت
يو تاااااااااااااااااااار بله دى جاري مکالمت
تاته حکم اوارشااااااااااااد عظيم الااشان
هسې شاااااااان زما د لوري دى عااااايان
هر چې پوځ نظامي او که ملکااي وي
چې هر وک مجاهدين او لشکري وي
آماده د په خپل ځاى دلته قاعدوي
په خدمت د خپل ملت د مسااتعد وي
او حمله د په کفارو نه کااااااااااااااااااوينه
تر هغه چې ثاني حکااااااااااام صاادر شينه
که حاصله چيرته صاااااااالح په عزت شوه
په شرف او پااه مقصود دد دولت شوه
اطالعااااااااااااااااااااااي به تر تا وي هم ارشاد
او که نه وه ،شي به حااااااااااااااااااکم د جهاد
چې فرمان دا د ساااااالطان اعليااحضرت
هسې راغاااااااااااااااااااى له کابله په سرعت
له "ممريااااااات" او لاااااااه "آّيينه" هغاه آن
بيرته راغاااااى "بريکو " له غازي خان
بيا جرگه په "بريااااااکااو " عبدالوکيل
وک ه سره د غااااااااااااااازي خان په تعجيل
چې لوکر الړ شاااااااااااه! تيار راوله دلته
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منتظره د بادشاااااااااااااااااااااه يو حکم بل ته
چې هر دم راشااااااااااااااااي ثاني حکم د شاه
په کفارو به حمااااااااااااااااااااله کا و عاليجاه
متصااااااااله غازي خااااااان په ښاااااه عنوان
ک تيار يې لوکر لاااااااااااااااااااس زره عيان
منتظره پااااااااااااااااااااااه فرمان د شهنشاه وو
په دعا شاه غااااازي ته دسااااااااااااات باال وو
در رابطه با قرار داد صلح
بيا فاااااااارمان راغى ثاني په هسې شااااااان
د حضاااااوره د غاااااااااااااااااااااااااازي شاه زمان
چې ما صاااااالح ک ه اختيار تاسې خبر شئ
په دعا د ديااااان مشغولااااااااااااه سراسر شئ
ه چااااااااې خير د دين دولت د استحکام و
هغه وشه چې زمونږ د زړه ماااااااااااااااااااارام و
چې اصدار دد فرمان وشااااااااااااااااااه دلبره
شو خور لوکر بيرته سااااااااار تر سره
هم غازي مااااير زمان خان راغى پااااااه کور
له خدمته بيرتاااااااااااااااااه راغى په د لااااور
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ضميمۀ چهارم  :فرمان مؤرخ  ٢٦شعبان  ١٣٣٧غازى امان الله خان باه
سپه ساالر محمد نادر خان

عاليجاه عزت وعزيازى نهاان اخاوى ساردار محماد ناادر خاان سپهسااالر را واضاح
خاطر باد!
قبال بارين در بااب فاوج
نظااامى و ملکااى ساامت
مشارقى و باى سرشاتگى و
خاود خاواهى صاالح محماد
خااان سپهساااالر وزخمااى
شدن او و شکسات خاوردن
فاوج نظاامى آنصاوب از
حضاور باراى شاما مفصال
خبر داده شد که مستحضار
ماى باشايد و نفارى نظاامى
ايکااه از آنجااا شکساات
خورده و بطرف کابال آماده
بودند عاليجاه محمد نعيم
خان نائب سااالر را درسارا
پال پايش روى شاان مقارر
فرماوديم کاه آنهاارا بهاار
صورت شود دل دارى کرده
بگرداند که از آمادن آنهاا کام
دلاى باراى بااقى فاوج مقايم
دارالسالطنة کابال و کنادک
هائيکه روانۀ جالل آبااد شاده
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اند و در بين راه ميباشند از شکست آنها پيش نشود .همان بود که نائب ساالر در
آنجاا هار قادر کارده واپاس نگشاتند و عاازم کابال شادند و شاکايت زيااد از باى
انتظامى منصبداران خود ميکنند .بهرصورت آنرا در چهاونى آورده پاياان کردناد
که بتدريج تفنگهاى شان گرفته مرخص شوند .چون روز شنبه  ٢٣بعمل شاش بجاۀ
صبح يک جهاز هوائى در کابل آمده چند گلوله بم در ارگ مبارکه و ماشين خانه و
کمند ها انداخته چند راس يابو را سقط کارده واپاس رفات اضاافه از ايان برحمات
الهى ديگر ضرر و نقصان نرسيد و المحال از باراى ماردم کابال کاه از گلولاه باارى
آنهاا هاراس پيادا شاده اکثار ماردم معتبارين و کاالن شاونده گاان ايان مالمتاى را
بحضور تعلق ميدهند که وقت جنگ بيخود و بيجا حرکت شده و در اينصورت با
نفرى اهالى شورا مصالحت کارده شاد و شاما درايان بااب چاه تادبير الزم ميدانياد .
اکثرياه در صالح راى داده اناد کاه بقارار شارايط قارارداد اعليحضارت ضايا الملاة
والادين مرحاوم و قاراداد شاهيد مرحاوم هار گااه باا شاما مصاالحه کنناد شاما قباول
کنيد .بنا بر آن الزم دانسته براى آن عاليجاه اطالع فرموديم که شما دراين فقره چه
مصالحت ميدانياد آنچاه بفکار شاما ميرساد وخيار ميدانياد بحضاور واال معاروض
داشاته نفارى خاود را بهماان جاوش و خاروش داشاته درکااروائى هااى خاود کوشاش
داشته باشيد .
تحرير يوم سه شنبه  ٢٥شهر شعبان المظم  ١٣٣٧امضاى امير امان اهلل"

فرمان ليل پنجشنبه  ١٣رمضان سنه
"عاليجاه عزت و عزيزى نهان برادر بجان برابرم سردار محمد نادرخان سپهساالر
را واضح باد .
عريضه مؤرخه يوم دوشنبه  ١٠شهر رمضان المبارک  ١٣٣٧ارساالى شاما بمالحظاۀ
حضور اعليحضرت واال گذارش يافت .معروضداشته بوديد که نقل خط وايسراى
هند اليوم رسيد از مضمون فرمان مبارک واال و تحريرى وايسراى بدرستى دانسته
شده چند چيز را که سراسر نقصان کلاى دارد باه حضاور مباارک باه تفصايل عارض
ميدارم – اول درباب آزادى جهاز انگريز در افغانستان  ٢-فوج هااى انگرياز هماان
حدود را که قبضه نموده اند به قبضه داشته باراى حفاک ماتقادم اساتحکام خاودرا
درسات کنناد و در موضاع ماذکور آزاد باشاند  ٣-هماان موضاع را کاه نظاامى
افغانستان واقوام سارحدى بذريعاۀ افغانساتان گرفتاه اناد مثال وزيرساتان ايان را
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براى انگريزواگذاريدن  ۴ -بيست ميل از موضع فوج انگريزى فوج افغانستان دور
بودن  ٥ -براى سرحد خط نوشتن که يعنى ما صلح ميکنيم و آنها را کامل نا اميد
ساختن -بعضاى فقارات جازوى را در ايان وقات از مضامون تااثير پيادا نميشاود و
وقتيکه همان مسئله بزير خيال سياست شود يک عالم معنى داشته باشاد پاس از
همين مضامين فقرات ماذکور کامال افغانساتان بربااد شاده .فادوى دولات قبال از
رسيدن فرمان مبارک واال مولوى ظفرحسن خان و پادشاه مير و محمد يوسف خان
را همراه يک عريضه حضور مبارک واال روانه نموده ام که حالات سامت جناوبى را
بدرستى بحضورعرض کند و در باب شرايط با شارف نياز بحضاور اظهاار نمايناد .
اگر از سه صد و شصت رگ انسان يک رگ خون داشته باشد اين قسم شارايط را
قبول نميکنند .اگر حالت کابل و سمت مشرقى بالکل خاراب شاده باشاد و اعتباار
نمانده باشد پس الزم که بهر قسم صالح بدهند بهمان قسم اجرا شود .بنده از نقطۀ
نظر حقيقى مالحظه نموده کامال بذريعاۀ ساه نفار ماذکور فاوق کاه رواناه نماوده ام
عرض کرده ام مگر درباب مصلحت صالحيت ضرور است که وکالى مردم داخلى و
سارحدى افغانساتان هام شاامليت داشاته باشاند بايادهريک يکنفار وکيال بحضاور
طلب گرديده همرايشان حرف زده شود .نيز عرض ميدارم که اگر از يکطرف چيازى
زمين به سمت مشرقى از دست رفته به طرف سمت جنوبى سه چند آن بدست آمده
پس اگر مطابق عهد نامۀ سابقه صالح شاود عياب دارد  -حاال درياک بااب مجلاس
صالح عارض ميادارم کاه اگار اينقسام شاد کاه آدم باى فکار مقارر شاد ساخت نقاص
ميکند .اگر جنگ تعطيل و صورت مکالمه بازشود اينقدرعرض ميدارم که فدوى
دولت را مقرر فرمائيد که در مسائل صلح نقص کلى نرسد و اال بهرقسم که حضور
مبارک واال شمرندعين صواب است  -تمام وزيرستان اماروز باه چشام امياد نگاران
است و فوجى افغانستان به چهاونى کالن انگريز( وانه )مقيم ميباشند و شاه ولى
خان در وزيرستان ميباشد .پس حالت مايان شکر خاوب اسات و اگار ايان خبار عاام
شد همان فوج مايان که در وزيرستان ميباشند و کل وزير و مسعود به قسم لشکر
همراه شان است اگر آنها آنرا دانساتند بخاود فاوجى افغانساتان ساخت ضارر کلاى
خواهد رسيد .حال که خط رکاب باشى( شاه ولى خان )آنرا هم روانه نمودم از براى
خدا فکر و حوصله و مردانگى از دست داده نشود باقى سپرد بخداوند کريم است
و مشااورها هام درعقاب صافحۀ کاغاذ ساوم دساتخط نماوده اناد – .عاليجااه بارادر
عزيزا ازمضمون فقرات معروضى شما سراپا دانسته و حال رأى اناور واال گردياد .
هلل الحمد والمنه خداوناد خودراشاکرگذارم کاه آن عاليجااه را هام خياال و هام درد
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خود مالحظه ميکنم از خداوند خود براى شما نيکنامى دنيا و آخرت را ميخواهم .
خودرا پريشان نسازيد .اگار جاان در تان و رماق در بادن داشاته باشام بااين شارايط
صلح را قبول نخواهد کردم.
اگار از سامت مشارقى جازوى
زمين بتصارف آنهاا رفتاه هفات
چناد آن از سامت جناوبى باه
غياارت و مردانگااى و حساان
تدبير شما بتصرف ما ميباشاد
و آماده و صالحى کاه بشارف و
عزت افغانساتان نباشاد انشاا
اهلل تعاااالى گااااهى قباااول
نخواهادفرموديم خااطر خاودرا
جماع دارياد و حاال مراساله کاه
بجواب مراسله وايسراى نوشته
ميشاود نقال آنارا باراى شاما
ارسال فرموديم که دانسته شما
باوده باشاد -دربااب نفارى کاه
منتخاب شاده و فرساتاده ماى
شاوند ناام ناويس شاان باراى شاما فرساتاده شاد .آقاساى ملکاى و نفارى کاه ارساال
مياداريم مطلاق اختياار باراى شاان داده نشاده کاه اختيارشارايط صالح را بچناگ
خودها داشته باشند .براى شان حد و اندازه و دستورالعمل داده شاده کاه تاا بااين
حرف اخير حرف بزنيد کاه شارف و عازت افغانساتان باشاد اگار قباول کردناد مادعا
حاصل شد و اگر از اندازۀ ما تجااوز کارده و قباول نکردناد تاا حياات داريام بسار و
جاان ميکوشايم و جاماۀ زناان را نميپوشايم .خياال و فکار مان از باراى شاما خاوب
معلوم شده و گاهى اين ننگ و عار را بگردن نميگيرم انشا اهلل و تعالى –
در باب اينکاه معاروض داشاته اياد کاه اگار هماين نفارى صالح خاود مان مقارر شاوم
سارکار واال هام درايان فقاره از شامابهترهيچکدام را ندانساته و نميدانناد و الکان
بچند دليل دريان وقات شامارا مقارر کارده نميتاوانم -الاف  -اول اينکاه شاما کاه در
سمت جنوبى مصروف کار ميباشيد اگر درينوقت در آنجا يک روز حاضار نباشايد
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سررشته هاى آنسمت برهم ميخورد چنانچه از بيفکرى صالح محمد خان سپهساالر
فوجى نظامى و لشکرى ملکى آنوال کاملاآ بربااد و کام دل شاده وسامت مشارقى را
خراب کردند شمارا در اينوقت چگونه مقرر آنوال کرده ميتوانم -دوم همينکه شما
ازآناوال خواساته شاويد انگرياز واقاف شاده يقاين او حاصال ميشاود کاه آنهاا از
العالجاى صالح را قباول کارده اناد  -ساوم پريشاانى کاه انگرياز دارد از شاما اسات
يکقلم خاطر او جمع شده هرچه دل او ميخواهاد ميکناد – چهاارم  -تماامى نظاامى
وملکى شما پراگنده شده ازين جوش و خروش بازمانده متفرق ميشاوند بااز جماع
شدن شان امر محال است -پانجم شارايط صالح را کاه انشاا اهلل بشارف افغانساتان
ميخواهم يکى آزادى مردم وزيرستان و مساعود خواهاد باود -ششام اگار درينوقات
موقتى متارکۀ جنگ نشود در وعدۀ ما خالف واقاع ميشاود  -هفاتم باياد وضاعى
شود که نفرى شما از جوش و خاروش خاود نماناد و جاهاييکاه بتصارف شاان آماده
محکم نگاه دارند و آينده حمله را تعطيل بدارند و با خبر خودها باشند تاا معلاوم
شود که شرايط آنها بکجا قرار خواهد گرفت .بااقى خداوناد تعاالى يااور و معاين
شما باشد هميشه از قادر توانا صلح و فيروزى و نصرت را نصيب شاما ميخاواهم
چرا که فکر و راى و خيال شما مطابق فکر و خيال حضور است .هزارآفرين برشاما
خداوند در دنيا و آخرت اجر شمارا ضايع نکند  -ديگر اينکاه الياوم چهارشانبه ١٢
يک مراسله رسمى بااز از طارف ويساراى رسايد آن را بااز کارده مالحظاه کاردم کاه
بالکل نقل همان مراسله سابقه که يک حرف تفاوت نداشت مگر نوشته بودناد کاه
خط سابق خبر تار (تلگرام )بود و خط هذا خط اصل ميباشاد .الکان ازيان خاط هام
پريشانى شان معلوم ميشود  -فرمان هاذا را تاا هار جااى آن را الزم ميدانياد باراى
نفرى مشاور که مهر و دستخط کرده نشان بدهيد و جايى را که الزم ندانيد نشان
ندهيد .زياده خاودرا بهايت صاورت پريشاان نساازيد خداوناد معاين و نصاير اسات
فقاط خاط عاليجااه عازت و عزيازى هماراه ارجمناد شااه ولاى خاان هام از مالحظاه
گزارش يافت بقرارالزمه برايشان تسلى و خاطر جمعى ميدهيد.
(دراخير نامه اعيحضرت بقلم خود نوشته):
عزيز برادر من -دست از طلب ندارم تا کام من برآيد يا جان( رسد )بجانان يا جاان
زتن برآيد .امير امان اهلل
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ضميمۀ پنجم  :ترجمۀ درى يکى ازاعالميه هاى تبليغاتى وايسراى و گورنر
جنرال

اعالميۀ ذيل نخست در روزنامچۀ فوق العادۀ هند بتاريخ  ١٠مى بچاپ رسيده ،توساط
اطالعيۀ شماره  ٩١٢براى معلومات عامه پخاش و بعاداًتحت مکتاوب شاماره -۸الاف،
مؤرا  ١٣ماه مى  ١٩١٩از طرف وزير اماور خارجاه باراى حکومات هناد بريتاانوى باه سار
دبيااران حکوماات هاااى ماادراس ،بمبااى ،بنگااال ،آگااره  ،پنجاااب ،برمااا ،بيهااار ،واليااات
مرکزى ،آسام و دهلى فرستاده شده است  .در مکتوب ذکر شده اسات کاه ايان اعالمياه
بااه زبانهاااى پشااتو و فارسااى در افغانسااتان پخااش شااده و ساافارش ميشااود کااه آناارا بااين
جوامع افغانى هند و همچنان براى پروپاگند عمومى مورد استفاده قرار دهيد.
اعالميۀ تبليغاتى بريتانياى کبير
(ترجمه از متن انگليسى توسط داکتر عبدالرحمن زمانى)
اى مردم شجاع و صادق افغانستان!
برشااما معلااوم باااد کااه از سااابق دوسااتى و ائااتالف بااين بريتانياااى کبياار و افغانسااتان
موجود است  .در دوران پدران شما ،هنگامى کاه روس بار افغانساتان ساتم آغااز کارد،
بريتانياااى کبياار بااه درخواساات امياار عباادالرحمن مداخلااه کاارد و بعااد از مشااکالت و
مصارف زياد ،و تهديد به جنگ ،روسيه را وادار سااخت از ساتم دسات کشايده ،و از
مداخلاااۀ بيشاااتر در اساااتقالل افغانساااتان خاااوددارى کناااد .بااادين گوناااه دوساااتى باااين
افغانستان و بريتانياى کبير استحکام يافت  .براى اثبات دوستى ،بريتانياى کبيار باه
امياار عباادالرحمن تعااداد زياااد تااوپ و تفنااگ و مرمااى و کمااک مااالى باازرگ داد ،تااا
افغانستان قوى شده و در مقابل روس از استقالل خود دفاع کند .با اعتماد بر بريتانياا
و دانستن اينکه دشمن (انگليس ها) دشمن او نيز ميباشد ،امير عبدالرحمن قارارداد
هاااى دوسااتانۀ بااا بريتانياااى کبياار عقااد نمااود .لااذا او ساالطنتش را نيرومنااد و بااه تمااام
کشورش آرامش بخشيد .عالوتاً هر وقتى او دچار مشاکالت باود ،بريتانيااى کبيار باه
کمکش شتافت .
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پسراو ،امير حبيب اهلل خان ،صادقانه بر قراردادهااى پادرش صاحه گذاشات و دوساتى
با بريتانياى کبير را مستحکم نگهداشت  .وقتى تمام جهان در جنگ اخير درگير بود،
او مشورۀ عاقالنۀ بريتانيااى کبيار را تعقياب نماوده ماردمش را از وحشات جناگ حفاک
کاارد .امااا در آن زمااان هاام تعااداد زيااادى از اشاارار فتنااه انگيااز ميخواسااتند بااا کشاااندن
افغانستان به جنگ سلطنت و مردم را نابود کنند .بريتانياى کبيار پاول مساتمرى اميار
حبيب اهلل خان را بخاطر وفادارى در تعهداتش زيااد کارد ،باه او ملياون هاا روپياه هدياه
داد و خواهشمند بود بعد از جنگ دوستى شان حتاى نزديکتار شاود .و از آن جنگاى کاه
ملت ها را يکى بعد از ديگرى به ناابودى کشااند ،بريتانيااى کبيار پياروز و از هار وقات
ديگر نيرومند تر بدرآمد.
وقتى امير حبيب اهلل خان به نادرساتى کشاته شاد ،بريتانيااى کبيار باا وحشات و انادوه
دچار شده در سرتاسر طول و عرض هند دستور مأتم عام داده شد .وقتى امان اهلل خان
جلوسش را اعالم کرد ،بريتانياى کبير بصورت تحريرى اطمينان دوستى داده مشاوره
داد تا راه پدرکالن و پدرش را تعقياب نماوده و باه کشاورش صالح و کامياابى بيااورد.
نخست امان اهلل خان جواب متقابل دوستى داده باا ناماۀ مملاو از احساساات دوساتانه
نماينادۀ جديااد بااه هنااد فرسااتاد .امااا بسايار زود بعااد از آنکااه ،مااردم بخاااطر تبرئااه کااردن
بعضى از قاتلين پدرش و محکوم کردن عدۀ ديگرى بدون محاکمه ،مطابق به شاريعت
اسالمى  ،ناراض شدند ،او براى توقف اين نارضايتى  ،دشمنى عليه بريتانيااى کبيار
را دامن زد ،و مال و جان مردم افغانستان را صرفاً بخاطر مقاصد شخصاى و حفاک تااج
و تختش به مخاطره انداخت  .او همچنان با سرپيچى ازين فرمان قران کريم خاورد نشاد
که ميفرمايد " ترجمه  :خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزديکان فرماان ماىدهاد
و از فحشا و منکر و ستم ،نهى مىکند خداوند باه شاما انادرز ماىدهاد ،شاايد متاذکر
شويد! و هنگامى که با خدا عهد بستيد ،باه عهاد او وفاا کنياد! و ساوگندها را بعاد از
محکاام ساااختن نشااکنيد ،در حااالى کااه خاادا را کفياال و ضااامن باار (سااوگند) خااود قاارار
دادهايد ،به يقين خداوند از آنچه انجام مىدهيد ،آگاه است"!
اگاار (خاادا ناخواسااته) مااردم افغانسااتان درياان ديااوانگى امااان اهلل خااان را يااارى کننااد،
براى خود تبااهى بباار خواهناد آورد ،چاون بريتانيااى کبيار مجباور خواهاد باود باه تماام
بدکارى ها جواب محکم بدهد .پوچى جاه طلبى هاى اين جوان بيمار از همين حاال در
جبهۀ ډکه نشان داده شده است  .چون اردوى او پاا باه فارار نهااده و تاوپ هاايش بدسات
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پيش اهنگان اردوى بسيار بازرگ بريتانيااى کبيار کاه در حاال جماع شادن اسات ،افتااده
است.
آيا مردم افغانستان اين جوان باى تجرباه را کاه باه خااطرات پادرش پشات گشاتانده ،باه
مصاالحت کشااورش پشاات گشااتانده و بااه ارشااادات قاارآن کااريم پشاات گشااتانده ،اجااازه
خواهند داد تا بر مردم شاجاع و کشاور زيبااى خاود مصايبت بباار آورد؟ خادا نخواساته
باشد!
اى مردم داناى افغانساتان ،حاال وقات فيصالۀ شاما رسايده اسات  .آياميگذارياد ياک
جوان کله شخ ،شما را از تمام نعماتى محاروم ساازدکه عبادالرحمن و حبياب اهلل بناا بار
دوستى با هند (بريتانوي) بر شما ارزانى داشته اسات؟ تاا اکناون هازاران تااجر و ده هاا
هاازار کااوچى شااما بااراى تجااارت و چراناادن مواشااى خااود بااه هنااد آمااده و همااۀ شااان تحاات
حمايت بريتانياى کبير از گشت و گذار و آزادى کامل ماذهبى بهاره مناد باوده اناد  .آياا
ميخواهيد تجارت شما برباد شود؟ شما و خانواده هاى شما بدون لباس ،اشاياى ماورد
ضرورت و آسايشى باشيد که از هند مى آيد؟ شاتر هااى شاما از چراگااه هااى زمساتانى
محاااروم و ناااابود شاااوند؟ فيصاااله باااا شماسااات  .بريتانيااااى کبيااار ياااک آرزو دارد کاااه
افغانستان را يکبار ديگر در صلح ،کامگارى ،آزاد و مستقل ،تحت يک اميرى ببيناد
که به آرامى کشورش عالقمند باشد و مثل عبدالرحمن و حبيب اهلل با بريتانيااى کبيار
دوست .
خداوند به مردم افغانستان کمک کند تا راه درست را به سرعت انتخاب کنند.
چلمسفورد
نايب السلطنه و والى عمومى هند
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ضميمۀ ششم  :نامه مولوی برکت الله عنوانى لنين
شهر تاشکنت
رفيق لنين گرامى!
از هنگامى که مفتخر به ارائه پيشنهاد تحريرى در زمينه اتحااد مياان جمهاورى روسايه
شوروى و دولت افغانستان -چونان کليدى باراى حال و فصال «مسااله خااور» در کال باه
سااود روساايه شااوروى بااه کميسااارياى خلااق در امااور خااارجى در مسااکو (کااه بااى درنااگ
پذيرفته شدند) ،گرديده بودمی بيش از يک سال مى گذرد.
افزون بر اين ،بخت يارم بود که به ارائه اين پيشنهاد براى شما هنگام گفتگو با شما باه
تااريخ هفاتم ماى ١٩١٩کاه از سار مهار وقات آن باه مان داده شاده باود ،بپاردازم  .در مياان
بسيارى از مفادى که براى توجيه تحقق اين انديشه به گونه مشخص ارائه گرديده بود،
اصلى ترين آن ها فرستادن کمک براى افغانساتان باه شاکل پاول ،جناگ افازار و سااز و
برگ بود .با اين پيشنهادها نيز چونانِ پشتوانه طرح من موافق بودند .خوشبختانه ،پس
از چناادى از کاباال نامااه يااى از حضاارت واال -امياار امااان اهلل خااان ،تاااريخى هفااتم اپرياال،
عنوانى شخص شما دريافت شد که از طريق شما خطاب به همه روسيه شوروى بود ،که
در آن اعليحضرت دست دوستى خود را به سوى روسيه شوروى دراز نموده بود.
براى نمايش دوستى ،در اوايل تابستان سال  ١٩١٩جنرال محمد ولاى خاان -سافير فاوق
العااده افغانساتان باه تاشاکنت آماد .در پاساخ ،رفياق باراوين تقريباا همزماان باه کابال
فرستاده شد .بعد از اين ،سفير فوق العاده (سفير کبيار) و نمايناده تاام االختياار دولات
شوروى -رفيق ساوريتس نياز در پااييز  ١٩١٩وارد کابال شاد .ايان گوناه ،خوشابختانه،
روابط دوستانه صميمى ميان دو کشور همسايه برپا گرديد.
براى همگان روشن اسات کاه انگليساى هاا -صااحبان هناد ،از آوان قاائم نماودن سالطه و
حاکمياات شااان باار اياان کشااور ،پيوسااته مشااى نشاااندن شااخص مطلااوب ( Persone
 )Grataخود بر تخت کابل را پيش گرفته اند و با دادن کمک هزينه هاى ثابت ساالنه به
امياار و هااداياى پاار ارزش بااه او ،وى را بااه طااور انحصااارى بااه دولاات انگلاايس وابسااته
ساخته ،و در پى آن اند تا خود او و توده هاى باشانده کشاورش را از بقياه جهاان منازوى
ساخته و تجريد نمايند .مگر ،امير امان اهلل خان از آوان گرفتن تاج و تخت در هفته آخر
فبارورى  ، ١٩١٩بااا اعااالم اسااتقالل افغانسااتان باه عنااوان فرمااانرواى يااک کشااور آزاد،
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پايش از هرکااارى نماينااده سياساى خااود را بااه روسايه شااوروى گساايل داشات .اياان کااار،
واکنش خصمانه ( )Causus Belliبريتانيايى ها را بر انگيخت که در بهاار ساال ١٩١٩
با افغانستان اعالم جنگ دادند.
روشن است که افغانستان-کشاور کوچاک باا مناابع محادود ،کاه ناگهاان ماورد ياورش
کشور بس نيرومند و پيروز قرار گرفات ،چشام امياد باه ساوى روسايه شاوروى دوختاه
اساات و بااى صاابرانه چشاام بااه راه پشااتيبانى هاااى معنااوى و مااادى آن کشااور اساات .چااون
جنگ بس خشونتبار بوده است.
اما دولت شوروى نتوانست به افغانستان کماک ممکناه را در طاول جناگ آن کشاور باا
انگلستان به دليل قطع ارتباط خط آهن بين مسکو و ترکستان ،و نياز باه داليال ديگار،
فراهم نمايد .فاکت غم انگيز عادم ارائاه حمايات ،دساتاويزى اسات در دسات گاروه هاا و
محافل هوادار انگليس در کابل  .همچنان روشن نيست که آيا رفياق ساوريتس باا آن کاه
از رسيدن او به کابل هفت ماه آزگار مى گذرد ،براى تبلي .و اشتهار انديشاه هااى قارار
داد روسيه و افغانستان در اين کشور ،وجوهى را به دسترس به اميار گذاشاته اسات ياا
نه؟
آخر ايان ياک واقعيات اسات کاه چناد هازار ميال تفناگ و چنادين هواپيماا باه راساتى از
مسکو در ماه نوامبر به تاشکنت فرستاده شده بود تا آن ها را به کابل گسيل دارناد .اماا
تاکنون به رغم وعده هايى که به سفير افغانستان در مسکو داده شاده باود ،هايت جناگ
افزار و ساز و برگى به افغانستان گسيل نشده است...تاخير در تحويلدهى هاا باه افغاان
هااا در کشااکا ،موقعياات گااروه هاااى هااوادار انگليسااى هااا در «بارگاااه» افغانسااتان را
تقويت بخشيده است .خوشبختانه ،همدردى مردم هند و فاکت قيام قبايل متحد مرزى
شمال باخترى ،افغانستان را در جنگ آخر با بريتانيا نجات بخشايد...بى تردياد ،اميار
امان اهلل خان دوست بى آاليش روسيه شوروى است که با دشامن خاود -بريتانياا ساازش
نخواهد کرد .اما با توجه به اين که او همه پول هاايى را کاه از پادرش بااز ماناده باود ،در
جنگ پسين به مصارف رسااند و باا در نظار گارفتن ايان واقعيات کاه او از پاذيرفتن پاول
هنگفت پرداختى دولت انگليس براى افغانستان در هندخوددارى کرد ،موقعيت او در
ميان حلقات فاسد دربارى افغان ،لرزان شده است.
حتا (بر پايه گزارش هايى که رفيق سوريتس به تازگى از کابل فرستاده اسات) ،ممکان
است خيازش در برابار اماان اهلل خاان از طرياق تمويال ساخاورزانه [دشامنان او] از خزاناه
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دولت بريتانيا در هند آغاز شود .اين گونه ،اتحاد دولات پادشااهى افغانساتان و دولات
هاااى امپرياليسااتى ترکيااه و پااارس بااا انگلسااتان زياار درفااش شااعار «اتحاااد کشااورهاى
اسالمى» مى تواند به يک عامل واقعى مبدل گردد ،که [پيکان آن-گ ].در عين حال در
برابر نفوذ روز افزون بلشويک ها در روسيه نشانه خواهد رفت.
خود نفس انديشه چنين امکانى به تنهايى ،در برابر چشم هااى ماا چشام اناداز ترساناک
«لشکرکشى آسيايى» بر روسيه شوروى ،با وخيم ساختن بيشتر وضاعيت ناا باه هنجاار
پديد آمده کنونى ناشى از حمايت متحدان از لهستان در برابر روسيه شوروى در اروپا
را پرداز مى نمايد .آيا اين همه ترس ما به پيمانه بسنده مدلل و توجيه پذير اسات و ياا
تنها هشدار دهنده مى باشد؟ شکى نيست که امکان چنين کارى به راستى وجود دارد،
چون در روند سال گذشته حوادث بسيارى را داده است (البته ،به رغم آرزومندى هااى
صميمانه و حسن نيت حکومات مرکازى شاوروى) کاه باديهى اسات ماى تواناد ساو ظان
افغان ها را در قبال صداقت و بى آاليشاى چاون و چاراى دولات شاوروى در زميناه پيااده
سازى وعده هاى سپرده شده و تا هنوز اجرا نشده در سال گذشتهی بر انگيزد.
رفيق لنين!
مااا باااور دارياام کااه دخالاات شااخص شااما مااى توانااد دوسااتى ميااان روساايه شااوروى و
افغانستان را از برهم خوردن نجات دهاد .افازون بار ايان ،مداخلاه شاخص شاما در حال و
فصاال اياان بحااران جاادى مااى توانااد آماااج پيکااان را بااه سااوى دشاامنان روساايه شااوروى
برگرداند و به سيه روزى هايى که به دليل جناگ هااى ساهمگين در روسايه در طاول ساه
سال گذشته بازتاب يافته است ،پايان ببخشد.
اگر شما ده ميليون پوند استرلينگ براى کمک به دوساتان روسايه شاوروى در هناد در
نوار مرزى مياان هناد و افغانساتان و در خاود افغانساتان و همچناين در پاارس و ترکياه
تخصيص بدهيد ،و رهنمود بدهيد تا در اسارع وقات ايان پاول را باه منااطق ماورد نظار
برسااانند ،آن گاااه اساات کااه همزمااان نيروهااايى در براباار امپرياليساام بريتانيااا در سراساار
منطقه از آناتولى در ترکيه گرفته تا به دره گنگ در هندوستان به پا خواهند خاست ،که
پس از چندى برنامه هاى بريتانيا را مختل ساخته ،آن کشور را از نظر مالى ورشکساته
و عظمت آن را در خاور نابود خواهد کرد.
آن گاااه آنااان فرصاات اياان را نخواهنااد داشاات تااا در براباار روساايه شااوروى ،لهسااتان و يااا
ديگران را بر انگيزند .آن ها ناگزير به مراقبت و حفاظت از خود خواهند گرديد و بر شما
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خواهد بود که تنها يکراست از راه راديو به امير امان اهلل خان پياام بفرساتيد و باه او از
دوسااتى بااى آاليشااانه روساايه شااوروى نساابت بااه افغانسااتان اطمينااان دهيااد و بااه رفيااق
سوريتس بنويسيد تا ميان افغانستان و شوروى پيمان ببندد و به امير دو ميليون پوند
استرلينگ براى آماده سازى ارتش و کل کشور براى دوستى با روسيه و براى جناگ باا
بريتانيا در هند ،بدهد.
دو ميليون پوند استرلينگ بايست به کميته يى متشکل بار رفياق ساوريتس ،محماود
خان طرزى ،راجا مهندرا پراتاپ ،و موالنا عبيداهلل ،و حااجى عبادالرازق زيار نظاارت
شخص امير امان اهلل خان ساپرده شاود .ايان کميتاه قبايال مارزى را از کويتاه تاا چتارال
براى پيشبرد جنگ چريکى همزمان و مستمر با بريتانيا سازماندهى خواهد کرد.
دو ميليون پوند ديگار را بايسات باراى راه انادازى تبليغاات انقالباى در مياان ساربازان
هندى براى بر انگيختن آشوب و شورشی باراى وادار سااختن کشااورزان باه خاود دارى
از پرداخااات ماليااااتی در مياااان کاااارگران باااراى آمااااده سااااختن آناااان باااراى راه انااادازى
اعتصابات در لحظات معاين هزيناه کارد .رفياق پراتااپ ماى تواناد ايان کاار را باا کماال
توانمندى در ميان هندى ها و مولوى عبيداهلل در ميان مسلمانان در سراسر هناد انجاام
دهد .پول بايد به دسترس رفيق سوريتس گذاشته شود و باه او باياد پيشانهاد گاردد تاا
دستورالعمل هاى باال را بى درنگ بدون اتالف وقات انجاام دهاد .چاون فرصات بسايار
مساعد و مناسب و به سود ما است.
دو ميليون پوند استرلينگ هم بايد همراه با يک نامه خااص از ساوى شاما باه مصاطفى
کمااال پاشااا بااا ابااراز هماادردى بااا او در مبااارزه در راه آرمااان هاااى تااوده هاااى نااادار و
سااتمديده فرسااتاده شااود .بايااد بااه او توضاايح داده شااودکه نبايااد بااا امتيااازدهى هاااى
بريتانيااا کااه ابااراز داشااته اساات تااا کنسااتانتينوپل (قسااطنطنيه) بااراى ساالطان و اماااکن
مقاادس اسااالمى -بااراى مساالمانان بمانااد،گول بخااورد .چااون تنگااه دارداناال در دساات
نيروهاى متفقين خواهد ماند .آنان بر ترکيه کپيتوالسيون را تحميل مى کنند و سلطان
چوناااان زنااادانى اسااايرى خواهاااد گردياااد مانناااد پااااپ در واتيکاااان و ماااردم ترکياااه بااارده
شعارهاى کاسموپوليتيک (جهان ميهنانه) سرمايه داران جهان خواهند شد.
دو ميليون پوناد ديگار باراى پاارس باراى تبليا .و جاذب دهقاناان باه ارتاش آزاديابخش
پاارس از ياوغ بريتانياا ،زيار رهبارى رفياق حيادر خاان عماو اغلاى (تاارى وردى ياف) باا
همکارى [ميرزا-گ ].کوچک خان داده شاود .پاارس مرکاز پوياايى هااى انگلساتان در
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آسياى ميانه است .مشهد پايگاه اصلى ارتاش بريتانياا در پاارس اسات .آن هاا توپخاناه
سنگين را از هند به آن جا آورده اند.
با توجه به اين که راه آهن سيستان ،مشهد را با شبکه راه آهن هند پيوند مى دهد و يا به
زودى خواهد داد ،مانند روز روشان ماى گاردد کاه انگليساى هاا در مشاهد مواضاعى را
مى گيرند که باه آن هاا ايان فرصات را ماى دهاد تاا باه ساود خاود باه محاض ايان کاه بساتر
سياسى و زمينه بين المللى مناسب فراهم گردد و به آن ها اجازه انتقال نيروهاى نظاامى
هند به ايران را بدهد ،ترکستان روسى را بگيرند.
مگر ،پنج سال جنگ پساين [جهاانى] هرگوناه اشاتهاى آن هاا را باراى آغااز ياک جناگ
تازه جهانگشايانه هنگامى که آن ها در نتيجه پيروزى هاى خود ،گستره يى برابر باا دو
ميليون مايل مربع را زير کنترل خود درآوردند ،فرو نشانده است.
افزون بر اين ،گل کردن انفجارات انقالبى برخاسته از هند ،اوضاع ناا باه هنجاار قبايال
ساارکش و آشااتى ناپااذير ماارزى شاامال باااخترى ،برپااايى روابااط ديپلماتيااک و سياساات
دوسااتانه روساايه شااوروى نساابت بااه افغانسااتان و ناخشاانودى محسااوس اکثرياات مااردم
پارس از اشغال کشور شان از سوى انگليس و قادرت گيارى روز افازون مصاطفى کماال
در ترکيااه و هماادردى فزاينااده جهااان اسااالم بااا وى -همااه اياان عواماال در کاال پيشااگامان
سياست بريتانيا در هند را وادار گردانيده است در طول اين زماان انادکى آرام گرفتاه و
دم بگيرند و به آن ها فرصت ندهد تاا هناگ هااى گاورک هاا و سايک هاا را باه ترکساتان
روسيه گسيل نمايند.
با اين حال ،برنامه تسلط بر جهان از سوى نژاد انگلوساکسون هنوز هم روى ميز اسات.
آن هااا کنااون ساارگرم زمينااه سااازى بااراى گاارفتن ترکسااتان در آينااده نزديااک و «زياار آب
ساختن» همه استان هاى ترکستان به دست «دوستداران شان» -نمايندگان ارمناى باراى
پخش تبليغات به سود انگلساتان در برابار بلشاويک هاا اناد .آن هاا از مشاهد باه گسايل
پااول و ساااالح باااه بخااارا و فرغاناااه ماااى پردازنااد و آن هاااا را باااه شااورش در برابااار دولااات
بلشويکى آماده مى سازند.
چون دولت بريتانيا «به خاطر ارجگذارى» به باورهاى مذهبى مسالمانان هناد در مساأله
خالفت ،بر آن شده است تا قسطنطنيه را به دست سلطان و امااکن مقدساه مسالمانان را
براى خود شان بگذارد ،بنا بر اين ،براى ديپلماسى بريتانيا وقات آن رسايده اسات تاا از
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توده هااى هناد ،افغانساتان ،پاارس و ترکياه دلجاويى نماياد و جهاان اساالم را باه خاود
متمايل گرداند و از آن ها در برابر دشمن خود -روسيه بلشويک بهره گيرى نمايد.
ما باور کامل داريم که شما رفيق لناين ،باا دخالات شاخص تاان در مسااله ،باا توجاه باه
موارد فوق ،مى توانيد از فاجعه پيش آينده جلوگيرى نماييد .مصرف ده ميلياون پوناد
در ابعاد پيشنهادى ،باا ذهنيات کناونى در ايان برهاه در آسايا ماى تواناد تااثير بيشاترى
نسبت به صد ميليون پوندى که انگليسى ها به سود خود هزينه کرده اند ،داشته باشاد.
هر گونه سهل انگارى از ساوى دولات شاوروى کاه منجار باه افتاادن افغانساتان ،قبايال
مرزى ،هند ،ايران و ترکيه در چنگال توطئه هاى بريتانيا گردد ،به معناى از راه رسيدن
فاجعه هيواليى و وحشتناکى خواهد بود.
امياادوارم کااه شااما بااا در دساات داشااتن باارگ برنااده ،نشسااتى در باااره اوضاااع بااا رفيااق
تروتسکى داشته باشيد و با اطمينان کامل به گونه بايسته به منظاور اجاراى ساريع ايان
طرح رهنمود دهيد.
براى شما آرزو سالمتى ،شادمانى و طول عمر آرزو دارم.
با درود هاى گرم قلبى
ارادتمند شما برکت اهلل
بايگانى دولتاى تااريخ اجتمااعى و سياساى روسايه ،فوناد ،2پروناده وياژه  ،1کاارتن
 24418برگ هاى ،3-1
ترجمه از انگليسى،833
در حاشيه سند رهنمود لنين  :براى رفيق چيچيرين ،براى بررسى

 . 833تيخانف ،داکتر يورى  -ترجمۀ عزيز آرانفر ( ،)٢٠١٠سند شماره  ۴ضمايم
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ضميمۀ هفتم  :لست مأمورين و ديپلومات هاى افغانى و انگليسى در دورۀ
امانى  ١٩١٩تا ( ١٩٢٩مطابق  ١٢٩٨تا  ١٣٠٨شمسى)
وزراى امورخارجه

محمود طرزى فبرورى ١٩١٩
محمد ولى خان دروازى جون ١٩٢٢
شيراحمد خان (کفالت) اپريل ١٩٢۴
محمود طرزى (بار دوم) سپتمبر ١٩٢۴
غالم صديق خان چرخى (کفالت) جنورى ١٩٢٧
وزراى دفاع

محمدنادرخان مى ١٩١٩
سردار محمد هاشم خان (کفالت) جنورى ١٩٢٢
محمدنادرخان (باردوم) سپتمبر ١٩٢٢
محمدولى خان دروازى اپريل ١٩٢۴
سردار عبدالعزيز خان بارکزائى (کفالت) جون  ١٩٢۴تا نومبر ١٩٢۸
وزراى داخله

سردار على احمد خان لوى نائب اگست ١٩١٩
سردار عبدالعزيز خان بارکزائى سپتمبر ١٩٢٢
وزراى اقتصاد و تجارت

غالم محمد خان وردک مارچ ١٩١٩
عبدالهادى خان داوى اپريل ١٩٢۴
سفراى افغانى در لندن

عبدالهادى خان داوى مارچ ١٩٢٢
سيد قاسم خان (کفيل) جون ١٩٢۴
شجاع الدوله خان مى ١٩٢٥
سفراى افغانى در پاريس

محمود طرزى سپتمبر ١٩٢۴

بازرگنى دوزۀ اامىن و وتطئه اهى انگليس
600
محمدنادرخان اگست ١٩٢۴
غالم نبى خان چرخى اکتوبر ١٩٢٦
حبيب اهلل خان طرزى اکتوبر ١٩٢٦
سفراى افغانى در روم

سردار شيراحمد خان نومبر ١٩٢١
عظيم اهلل خان سپتمبر ١٩٢٢
على محمد خان فبرورى ١٩٢٧
سفراى افغانى در مسکو

ميرزا محمد خان يفتلى جوالى ١٩٢٠
غالم نبى خان چرخى جنورى ١٩٢٢
محمد هاشم خان جنورى ١٩٢۴
ميرزامحمدخان (بار دوم) نومبر ١٩٢٦
غالم نبى خان چرخى (بار دوم) نومبر ١٩٢۸
غالم صديق خان چرخى اپريل ١٩٢٩
وزراى امورخارجۀ انگلستان

مارکويس کرزن (از کيدليستون) اکتوبر ١٩١٩
جيمز مکدونالد جنورى ١٩٢۴
آستين چمبرلين نومبر ١٩٢۴
وزراى دولت براى هند

ويسکاونت پيل مارچ ١٩٢٢
الرد اوليور جنورى ١٩٢۴
ايرل (برکيوهيد) نومبر ١٩٢۴
وزراى امورخارجه براى حکومت هند

برى نومبر ١٩١۸
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گرانت جون ١٩١٩
دابس سپتمبر ١٩١٩
کاتر (کفيل) اپريل ١٩٢٠
دابس اگست ١٩٢٠
برى دسمبر ١٩٢٠
هاويل (کفيل) مى ١٩٢٢
برى جون ١٩٢٢
نائب السلطنه هاى هند

الرد کرزن (1899 – 1905) Lord Curzon
الرد مينتو (1905 – 1910) Lord Minto
الرد هاردينگ (1910 – 1916) Lord Hardinge
الرد چلمسفورد (1916 – 1921) Lord Chelmsford
الرد ريدينگ (1921 – 1926) Lord Reading
الرد ايروين (1926 – 1931) Lord Irwin
کمشنر عمومى ايالت سرحدى شمال غربى

گرانت سپتمبر ١٩١٩
مافى مارچ ١٩٢١
بولتون جوالى ١٩٢٣
سفير انگليس در کابل

همفريز جنورى ١٩٢٢
شارژدافير هاى انگليس در کابل

مکوناچى مى ١٩٢۴
گولد مارچ ١٩٢٧
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ضميمۀ هشتم  :نظامنامۀ اساسى دولت عليه افغانستان
 .1دولت عليه افغانساتان ،ادارۀ اماور داخلاه و خارجاۀ خاود را باه اساتقالل تاماه
حااايز بااوده همااه محااالت و قطعااات مملکاات بااه زياار اماار و ادارۀساانيه ملوکانااه
بصورت يک وجاود واحاد
تشکيل مى يابد و به هايج
حيثيت در اجراى مملکات
تفريق کرده نميشود.
 .2دياااااان افغانسااااااتان دياااااان
مقاادس اسالمساات .ديگاار
ادياااان مثااال اهااال هناااود،
يهنودى که در افغانساتان
هسااااتند بااااه شاااارطى کااااه
آسايش و آداب عموميه را
اخالل نکنند ،نيز درتحات
تأمين گرفته ميشوند.
 .3پايتخاااااااااااات مملکاااااااااااات
افغانستان شهرکابل است
 .اهاليتماام مملکاات افغانساتان بالمساااوى بااه نظار حکوماات هساتند کااه هاايت
امتيازى اهالى شهرکابل نسبت به ديگر شهر ها و قصبات مملکات محروساه
افغانيه ندارند.
 .4بنااابر خاادمات فااوق العااادۀ اعليحضاارت همااايون کااه در راه ترقااى و تعااالى و
اسااتقالل ملاات افغانيااه ابااراز نمااوده انااد ،ملاات نجيبااۀ افغانسااتان متعهااد
ميشااوند کااه ساالطنت افغانسااتان بااه اوالد اياان پادشاااه ترقيخااواه افغانيااان بااه
اصول اوالديت به انتخاب اعليحضرت پادشاهى و اهالى ملت انتقال ميکند
و ذات ملوکاناااه در حاااين جلاااوس اريکاااه سااالطنت بالمواجاااه اشاااراف و اهاااالى
متههااد ميشااوند کااه مطااابق شاارع شااريف و اياان نظامنامااۀ اساسااى ،اجااراى
اوامرحکومت نموده و استقالل افغانستان را رعايت و براى وطن و ملت خود
صداقت نمايند.
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 .5ذات حضارت پادشااهى خااادم و حاامى ديان مبااين اساالم و حکام دار و پادشاااه
عموم تبعۀ افغانستان است .
 .6امااور مملکاات بااه ذريعااۀ وزراى دولاات کااه بااه ارادۀ ساانيه انتخاااب و تعيااين
ميشوند ،اداره ميشود و هرکادام از ورزا مسائول اماور متعلقاۀ شاان شاناخته
ميشوند .از اين سبب ذات همايونى غير مسئول ميباشند.
 .7درخطبه ها ،ذکرنام پادشاهى وضرب سکه بنام پادشاه و تعيين رتب مناصاب
مطاابق قاوانين مخصوصااه و اعطااى نشاان و انتخاااب و تعياين صاادراعظم و
ديگاار هيئاات وزرا و عاازل و تبااديلى شااان ،تصااديق نظامااات عموميااه و اعااالم
مرعيااات شاااان و محافظاااه و اجاااراى احکاااام شااارعيه و نظامياااه و قومانااادانى
عمااومى قااواى عسااکرى افغانسااتان و اعااالن حاارب و عقااد مصااالحه و علااى
العموم معاهدات و عفو و تخفياف مجاازات قانونياه ،عمومااً بالخصوصااً از
حقوق جليلۀ پادشاهى شمره ميشوند.
 .8همه افراديکه درمملکت افغانستان ميباشند بال تفرياق ديناى و ماذهبى تبعاۀ
افغانساااتان گفتاااه ميشاااوند ،صااافت تابيعيااات افغانياااه مطاااابق نظامنامااااه
مخصوص استحصال يا اضاعه کرده ميشود.
 .9کافۀ تبعۀ افغانستان آزادى شخصى خود را مالک بوده حريت ديگر اشخاص
را اخالل وضايع نميکنند.
 .10حريت شخصيت از هرگونه تعرض و مداخلت مصئونست  .هيچکس بدون امر
شااارعى ونظاماااات مقنناااه تحااات توقياااف گرفتاااه و مجاااازات کااارده نميشاااود.
درافغانسااتان اصااول اسااارت بالکاال موقااوف اساات  ،از زن و ماارد هاايچکس
ديگرى را بطور اسارت استخدام کرده نميتواند.
 .11مطبوعااات و اخبااارات داخليااه مطااابق نظامنامااۀ آن آزاد ميباشااند .نشااراخبار
فقااط از حقااوق حکوماات و يااا اهااالى تبعااۀ افغانيااه اساات  .درباااره مطبوعااات
خارجه  ،دولت عليه افغانستان بعضى شرايط و قيود نهاده ميتواند.
 .12تبعۀ افغانساتان مطاابق نشاامات موضاوعه باراى تجاارت وصانعت وزراعات
هرگونه شرکتها کرده ميتوانند.
 .13تبعۀ افغانستان مفرداً يا مجتمعاً خالف شاريعت غارا و ياا نظاماات دولات از
طرف مامورين يا ديگارى حرکات و رفتاارى مالحظاه کنناد باه اداره هاا عارض
ميکنند .اگردر دواير حکومتى مرجوعه اش باه بااز خواسات و اساتماع عارض
شاااان پرداخااات نکنناااد ،علاااى الترتياااب بماااا فاااوق شاااان اساااتغاثه نمايناااد،
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درصااورتيکه هيچيااک بازخواساات نکاارد ،راس ااً بحضااور اشاارف پادشاااهى
عرض نموده ميتوانند.
 .14امرتاادريس بالکاال آزاد اساات  .مطااابق نصاااب معااارف عموميااه هاار فاارد تبعااۀ
افغانساااتان بطاااور عماااومى و خصوصاااى باااراى تدريساااات ،مااااذون و مجااااز
ميباشااند .امااا اشااخاص اجنبااى بااه اسااتثناى نفاارى کااه بااراى تعلاايم اسااتخدام
ميشوند به داخل مملکت افغانستان به افتتاح و ادارۀ مکا تب مجاز نيستند.
 .15عموم مکاتب افغانستان در زير نظارت تفتيش حکومات ميباشاند .حکومات
همااه اسااباب و تاادابير ى کااه بااراى تربيااۀ علميااه و مليااه همااه تبااايع افغانسااتان
برسياق انتظام و اتحاد ميباشند به نظر دقت مينگرد ،اما اصاول تعليمياه کاه
به امور اعتقاديه و مذهبيه اهل ذمه وافراد مستامنه تعلق دارد ،اخالل کارده
نميشود.
 .16کافااۀ تبعااۀ افغانسااتان بااه حضورشااريعت غااراو نظامااات دولاات در حقااوق و
وظايف مملکت حق مساوات دارند.
 .17عموم تبعۀ افغانساتان باه انادازۀ قابليات و اهليات شاان درهماه ماموريتهاا باه
اندازۀ احتياج دولت استخدام ميشوند.
 ) 18 .18ماليات و محصوالت مقرره مطابق نظامنامه هاى مخصوصه باراى تبعاۀ
افغانستان به نسبت ثروت و اقتدار شان تعيين و گرفته ميشوند.
 .19در افغانسااتان هرشخصاى از مااال و ملااک خااويش کااه در تصاارف او باشااد ،در
امن ميباشد .اگريک ملُکى به مقصد منافع عموميه بکار دولت شود ،موافق
نظامنامۀ مخصوصه آن اوالً قيمت آنرا به صااحبش تادياه نماوده بعاد ملاک را
گرفته ميتوانند.
 .20مساااکن وجااااى هرفااارد تبعاااۀ افغانساااتان از هرگوناااه تعااارض مصئونسااات و
هيچکس از طرف حکومت و ساير بدون احکام نظاماات بخاناه شخصاى جباراً
وبال استيذان داخل شده نميتواند.
 .21درمحاکم عدليه عرض و داد عمومى مطابق شريعت و اصول محااکم حقوقياه
و جزاييه فيصله کرده ميشود.
 .22مصادره و بيگار بالکل ممنوع است ،اما کار و تکاليفى که در زماان محارباه
پيش شود مطابق نظامنامۀ مخصوصۀ آن ازين قاعده مستثنى است .
 .23خارج نظامات دولت از هيچکس چيزى گرفته نميشود.

ب ا ز رگنى د و ز ۀ ا امىن و وت طئ ه اهى ا ن گلي س

605

 .24شااکنجه و ديگاار انااواع زجاار تمام ااً موقااوف اساات و خااارج نظااام نامااۀ جاازاى
عمومى و عسکريه براى هيچکس مجازات داده نميشود.
وزرأ
 .25در افغانساااتان وظيفاااۀ ادارۀ حکومااات مفاااوض اسااات باااه هيئااات وزرا و ادارۀ
مسااتقله در حااين اجتماااع هيئاات وزرا رياساات مجلااس را ذات ملوکانااه ايفااا
مينماينااد .اگاار اثبااات ذات شاااهانه تشااريف نداشااته باشااند ،صاادراعظم بااه
وظيفااۀ رياساات مااى پااردازد و اگاار صاادراعظم اثبااات وجااود نداشاات ،ازجملااۀ
وزرا ،وزيراول وظيفۀ نيابت را اجرا ميدارد.
 .26وکيل که درحال غياب يکى از وزرا تعيين ميشود ،عينااً اختياارات و حقاوق
همان وزير را داراست.
 .27درهر سال قبال از جشان عماومى اساتقالل ،ياک روز مخصوصاى کاه از طارف
ذات شاهانه معين فرموده ميشود ،در زير رياست شهريارى يک دربار عاالى
انعقاد خواهد يافت .دربارمذکور مرکب است از رجال مامورين دولت و اکابر
واشرافى که از طرف ذات شاهانه انتخاب شده باشند ،درمواجه آن هر وزيار و
مديرمستقله اجراآ و خدمات يکسالۀ خود شان را عيناً بيان و ايضااح خواهاد
نمود.
 .28صاادراعظم و ديگاار وزرا ازطاارف قاارين اشاارف پادشاااهى انتخاااب و تعيااين
ميشوند.
 .29مجلس وزرا ،مرجع امور مهمۀ داخلى و خارجى دولت است .
مااذاکرات مجلااس وزرا و قاارار داد هااايى کااه محتاااج تصااديق ميشااوند ،بعااد امضاااى
اعليحضرت همايونى در معرض اجرا گذاشته ميشوند.
مجلس وزرا مرجع امور مهمه
 .30وزرا ،امااورات مربوطااۀ وزارت متعلقااۀ خااود را بااه اناادازه يااى کااه در حوصاالۀ
اختيارات خود شانست ،اجرا و مافوق آنرا آنچه راساً بحضور اشرف ملوکانه
تقديم ميشود ،بحضوراعليحضرت پادشاهى و آنچه موافق تفصايل و اليحاۀ
وظايف مجلس وزرا مواد متعلقه مجلس مذکور باشاد باه مجلاس عاالى وزرا
تقااديم وو القااا مينماينااد و مجلااس وزرا درمااواد مقدميااه موافااق نظامنامااۀ
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مخصوصااۀ مجلااس وزرا مااذاکره و مباحثااه نمااوده حاال و فصاال و آرا خااود را
امضا مينمايند.
 .31هرياک از وزرا درسياسات عمومياه دولاات مشاترکاً و در اماور مؤظفااۀ وزارت
متعلقۀ خود خصوصاً بحضور اشرف ملوکانه مسئول شناخته ميشوند.
 .32در امورى که از حضور شاهانه به يکى از وزرا و يا ديگر مامورين امر شفاهى
شود ،احکام تحريرى آنرا به امضاى همايونى حاصل دارند.
 .33يکى از وزراى دولت اگر از روى وظيفۀ ماموريت شاان تحات محاکماه گرفتاه
شوند ،محاکمۀّ آنها به دويان عالى راجع اسات و اصاول محاکماه شاان موافاق
نظامنامۀ مخصوصاه حال و فصال ميگاردد و ديگار دعااوى شخصايۀ وزرا کاه
خارج وظيفه ماموريت شان باشد مانند سائر رعايا به محاکم عدليه مراجعات
مينمايند.
 .34وزيرى که از طرف ديوان عالى تحت اتهام مى آيد الى نتيجۀ محاکمه وبرائت
وى ،اط وظيفۀ وزارت معطل ميماند.
 .35مقاادار وزارت و تشااکيالت دوائاار و وظااايف شااان در نظامنامااۀ تشااکيالت
اساسيه توضيح يافته .
مأمورين

 .36العموم مامورين مطابق مواد کاه در نظامناماۀ مخصوصاه ايضااح گردياده باه
مامورياات هااايى کااه اليااق و مناسااب باشااند تعيااين کاارده ميشااوند و هيچيااک
ماامورين تاا زمانيکاه از وظيفاۀ خااود مساتعفى نشاوند و ياا از ساؤ رفتارشااان
موجاب عازل نگردناد وياا ازطارف دولات بناابر ياک امار ضارورى الزم تبااديل و
موقوفى نباشند ،اصالً عزل و موقوف نميشوند و مامورينى که حسن سالوک
و اساااتقامت خاااود هاااا را اباااراز نمايناااد اساااتحقاق ترقاااى رتباااه و ماموريااات و
مستمرى را دارند.
 .37وظااايف مااامورين درنظامااات مخصوصااه تعيااين و تفريااق گرديااده هاار مااامور
موافااق نظامنامااه هاااى مخصااوص از وظااايف مؤظفااه اش مساائول شاااناخته
ميشود.
 .38هماه ماامورين علاى المراتاب در اطاعات آمار ماافوق نظاماات دولات مکلااف و
مؤظااف هسااتند و اگاار از طااارف آمرمااا فااوق آنهاااا در اجرايکاادام اماار خاااالف
نظامات دولات اصارار شاود ،ماامورين ماا تحات شاان باه مرکاز وزارت اطاالع

ب ا ز رگنى د و ز ۀ ا امىن و وت طئ ه اهى ا ن گلي س

607

نمايند و هرگاه بادون اطاالع مرکاز اوامار خاالف قاانون را اجارا کنناد آنهاا نياز
مسئول شناخته ميشوند.
مجالس مشورۀ شورای دولت
 .39درمرکااز دارالسااطنه يااک هيئاات شااوراى دولاات ودر نائااب الحکومااه گااى هاااى
اعلى و حکومتى هاى درجه اول و دوم و سوم عالقه دارى ،ياک ياک مجلاس
مشوره موجود است .
 .40اعضاااى طبيعيااه مجااالس مشااوره از مااامورينى کااه در نظامنامااۀ تشااکيالت
اساساايه توضاايح يافتااه تشااکيل مااى يابااد و اعضاااى طبيعيااه شااوراى دولاات
بالمسااااوى تعاااداد اعضااااى منتخباااۀ شاااورا اساسااااً ازطااارف قااارين المشااارف
اعليحضرت همايونى منتخب و تعيين کرده ميشوند .اعضاى منتخباه تمامااً
از طرف اهالى معين و مقارر ميشاوند .در بااب صاورت انتخااب آنهاا در نظاام
نامۀ تشکيالت اساسى مواد جداگانه موجود است .
 .41مجالس مشوره و شوراى دولت عالوه بر وظايفى که در نظامناماۀ تشاکيالت
اساسى نشان داده شده به وظايف ذيل مؤظف اند.
الف) براى ترقى صناعات ،تجارت ،زراعات ،معاارف هماه تکااليفى کاه الزم ببينناد باه
دولت عرض مينمايند.
ب) درخصوص ماليات و محصاوالت دولات و ديگار معاامالت حکومات ،اگار مخاالف
اصول نظامات معاينه نمايند ،باه مقصاد اصاالح ايان چناين اماور باه حکومات عارض و
الجاح نموده ميتوانند.
ج) اگاار درحقااوق کااه موافااق اياان نظامنامااه بااراى اهااالى داده شااده از يکطاارف اخااالل و
اضاعه مالحظه کنند در نزد حکومت صالحيت عرض و استغاثه را دارند.
 .42فقراتى کاه مجاالس مشاوره والياات و محااالت بحضاور نائاب الحکوماه هاا و
حکام عرض و تقديم مينمايند .آنچه به اندازه اختيارات نائاب الحکوماه هاا و
حکام باشد خود شان اجرا و مافوق آنارا باه وزارت متعلقاۀ هماان شاعبه ارجااع
ميدارند .از وزارت منسوبه اش اگر الزم اجرا باشاد ،اجارا نماوده و اال بار وفاق
ماده ( )30تعميل مينمايند و اگر مسئله مواد قانونيه باشد باه موجاب قاعاده
( )46اين نظامنامه پردارند.
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 .43درفقراتاى کااه از مجااالس مشااوره بااراى نائااب الحکومااه و حکااام محلااى عاارض
ميشااود و از جانااب آنهااا الااى يکماااه نتيجااه و جااوابى برايشااان ظاااهر نشااود
مجااالس مشااوره صااالحيت دارنااد کااه بااه شااوراى دولاات عاارض حااوايج خااود را
بنمايند.
 .44شوراى دولت فقراتى که مجلس مشوره شکايتاً مينويسند راى خود را در آن
باب نوشته به وزارت متعلقه همان فقره اطالع ميدهد .اگار دراجاراى آن طارف
وزارت معطلى واقاع شاود ،شاوراى دولات آن فقاره را تقاديم حضاور هماايونى
ميتواند.
 .45نظامات دولت از طارف شاوراى دولات تادقيق گردياده باه مجلاس وزرا تقاديم
ميشود و بعد تصويب مجلس وزرا و منظورى حضاور شااهانه در مواقاع اجارا
مى درآيد.
 .46عااالوه براعضاااى طبيعيااۀ دايمااى شااوراى دولاات ،مااامورين ملکااى از نائااب
الحکومه الى حکام اعلى و از منصبداران عسکريتا لوامشر کاه از ماموريات
سبکودوش شده باشند به استثناى اشخاصى کاه درتحات محاکماه بيايناد در
جملۀ اعضاى طبيعيۀ شاوراى دولات موقتااً الاى تعياين ماامورين شاان داخال
شده ميتوانند.
 .47بودجۀ ساالنه را که به وزارت ماليه تنظيم و ترتيب ميشود ،مطابق نظامناماۀ
بودجۀ عمومى به شوراى دولت تدقيق مينمايند.
 .48مقااوالت و تعهادات کااه باا جانااب ميشاود ،از طارف شااوراى دولات مااذاکره و
تدقيق ميگردد.
 .49درمحاکم عدليه موضوع محاکمات بطور علنى اجرا ميشاود .بعضاى فقراتاى
که در نظامنامۀ مخصوصۀ محاکم نشان داده شده ،محاکمۀ آن را قاضى بطور
خفيه اجرا کرده ميتواند.
 .50درحضورمحاکم هرکس براى محافظاۀ حقاوق خاود ،هماه وساايط مشاروعه را
پيشنهاد نموده ميتواند.
 .51محاکم عدليه در رويت و فيصلۀ دعودى که داخل وظيفه شان باشد تعطيل و
مماطله کرده نميتوانند.
 .52همه محاکم از هرگونه مداخلت آزاد هستند.
 .53صاانوف و درجااات محاااکم و صااالحيت شااان بااه نظامنامااۀ تشااکيالت اساسااى
ايضاح يافته.
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 .54هيچکس خارج محاکم عدلياه باراى تصافيۀ بعضاى يفقارات مخصوصاه ياک
محکمۀ فوق العاده تشکيل داده نميتواند.
ديوان عالى
 .55ديوان عالى خاص براى محکمۀ وزراى دولت عنداالقتضا مؤقتاً تشکيل مى
يابد و بعد از ايفا و سرانجام نمودن کارى که باو سپرده شده ،فسخ ميشود.
 .56طرز تشکيل ديوان عالى و اصول محاکماه دران مطاابق نظامناماۀ مخصاوص
آن اجراميشود.
امور ماليه
 .57همه محصوالت دولت مطابق قانون مخصوص آن اخذ کرده ميشود.
 .58هرساال باراى واردات و مصاارفات دولات ،ياک بودجاه تنظايم کارده ميشاودو
ايااان بودجاااه باااراى واردات و مصاااارفات دولااات اسااااس باااوده هماااه واردات و
مصارف از روى آن اخذ وصرف ميشود.
 .59بعااد از تطبيااق و اجااراى بودجااۀ ساااالنه  ،يااک محاساابۀ قطعيااه تنظاايم کاارده
ميشود و اين محاسبۀ قطعياه مقادار حقيقاى واردات وصارفيات ايان ساال را
حاوى ميباشد.
 .60براى تحقيق و تدقيق اينکه آيا واردات و مصارفا ت دولت حقيقتااً نظامناماۀ
بودجه ايفا گرديده است يا نه( ياک دياوان سانجش تشاکيل ماى ياباد) ( )7در
خصوص ديوان سنجش ،نظامنامۀ مخصوصه موجود است .
 .61براى تنظيم محاسبۀ قطعيه وبراى تنظايم بودجاه وصادرت تطبياق و اجاراى آن
نظامنامۀ مخصوصه موجود است.
ادارۀ واليات
 .62اصول ادارۀ واليات از سه قاعده اساسيه مبنى است :
-1توسع مأذونيت
 -2تفريق وظايف
 -3تعيين مسئوليت بنابر قواعد مذکور.
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همه وظايف مامورين واليات مطابق نظامات موضوعه تعيين و تفريق کرده شده است .
اختيارات مامورين نيز بر طبق نشامات مخصوصه محدود است و هرمامور در وظايف
خود على المراتب نزد مافوقش مسئول ميشود.
 .63در واليااات از هرشااعبۀ وزارت مااامورين جداگانااه مقاارر هسااتند .افااراد اهااالى
براى اجراى کار وانجام حوايج خود ابتدا بمامورين شعبات مراجعت نمايند.
 .64اگر اجراى کار اهالى به ماامور يتهاا نشاود و ياا درباارۀ آنهاا ماامورين خاالف
نظامات دولت رفتار نمايند ،افراد اهالى از تعطيل کاار وساؤ رفتاار آنهاا نازد
آمر مافوق شان و عنداالقتضا نازد نائاب الحکوماه هاا و حکاام اعلاى عارض و
استغاثه کرده ميتوانند.
 .65تشکيل دواير بلديه و وظايف در نظامنامۀ مخصوص توضيح يافته.
 .66هرگاه در يک حصۀ مملکت آثاار عصايان و بغااوت کاه مخال امنيات عمومياه
باشااد حاااس کاارده شاااود ،دولاات اعاااالن حکوماات عساااکريه مينماياااد و ادارۀ
عسکريت تشکيل مى يابد.
مواد متفرقه
 .67براى تبعۀ افغانستان  ،درجۀ ابتدائيۀ تحصيل معارف حتماى و مجبوريسات.
درجااات و تفرعااات آن بيااک نظامنامااۀ مخصوصااتعيين يافتااه کااه باار طبااق آن
معمول ميشود.
 .68يک مادۀ اين نظامنامۀ اساسى به هيت سبب وحيثيت تعطيل و يا حکم اجراى
آن ساقط نميشود.
 .69بنابر ايجاب ،اگر از مواد مندرجۀ اين نظامنامۀ اساسيه لازوم تغييار و تباديل
شود ،بعاد آراى ثلثاان اعضااى شاوراى دولات ،تصاويب مجلاس عاالى وزرا،
بحضور اشرف همايونى عرض ميشود .بعد منظورى حضاور شااهانه تغييار و
تبديل آن ممکن است .
 .70تشااريح و تفسااير يااک مااادۀ اياان نظامنامااۀ اساسااى و ديگرنظامااات دولاات
اگاارالزم ديااده شااود بااه شااوراى دولاات حوالااه گرديااده بعااد تصااحيح و توضاايح
شوراى دولت و تصويب مجلس عالى وزرا طبع ونشرميشود.
 .71درحااين تنظاايم نظامااات ،معااامالت اهااالى و مقتضاايات زمااان  ،مخصوص ااً
احکام شرعيه به نظر دقت گرفته ميشود.
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 .72مصئونيت مکاتياب يکاى از حقاوق اهاالى اسات و هماه مکاتياب و مراساالت
محصااولى اهااالى کااه توديااع پوسااته ميشااود تااا از طاارف يااک محکمااه جااواز
تجسااس نشااود ،در هاايت پوسااته خانااه و ديگرجااا باااز کاارده نميشااود .همچنااان
سربسته به مرسل اليه سپرده ميشود.
مااواد اياان نظامنامااۀ اساسااى کااه بااه اتفاااق آراى وزراى دولاات و تمااامى وکااالى ملاات
درمجلس لوى جرگه سمت مشرقى براى اساس دولت عليه افغانستان تصاويب يافتاه و
هشتصد و هفتاد و دو نفر اعيان مجلس مذکور در موفقيت آن مهار و امضاا کارده انادی
منظور است و ادخال آنرا در جملۀ نظامات دولات اجاراى احکاام ماوادش را امار و ارا ده
ميکنيم .
محل امضاى اعليحضرت امان اهلل خان" .
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اخالص ،عبدالخالق (٢٠٠٥م) .داستقالل لورمه جبهاه (د حبياب اهلل رفياع ساريزه،
سمون ،لمنې او نولونې) دويم چاپ ..دانش کتاب خپرنېى .پيوور.



اخاااالص ،عبااادالخالق ( .)١٣٠۴/١٩٢٥اساااتقالل امانياااه  .لکشااامي آرت پاااريس،
راولپندي.



انيس ،محى الدين (.)١٣٧۸بحران و نجات .چاپ دوم ،مرکز نشراتى ميوناد ،سابا
کتابخانه ،پشاور.



آدمک ،لودويک ،دبليو ( .)١٣۴٩تاريخ روابط سياسى افغانستان از زمان امير
عبدالرحمن تا استقالل .ترجمۀ پوهاناد علاى محماد زهماا .کابل،مؤسساۀ نشاراتى
افغان کتاب ،پوهنى مطبعه .



آدمااک ،لودويااک ،دبليااو ( .)١٣٧٠روابااط خااارجى افغانسااتان در نيمااۀ اول قاارن
بيست .ترجمۀ پوهاند محمد فاضل صاحبزاده .پشاور ،کتاب فروشى فضل.



المجددى ،محمد صادق ( .)٢٠١١خاطرات سياسى حضرت محمد صادق المجددى
بخش اول .فريمونت  ،کاليفورنيا،



ارغناااداوى ،عبااادالعلى ( .)١٩٩٧ژوناااد خااااطر  :پاااه تيااارو نهاااو لسااايزو کاااې د
افغانستان تاريخ  .١٩٩٢ -١٩٠٠پيوور .د بې بي سي د پوتو انگه ..



بااازيلينکو ،گريگوريااف و خاراتيشااويلى-ترجمااۀ عزيااز آرانفاار( . )٢٠٠٣روساايه و
خااااور (گوشاااه هاااايى از تااااريخ مناسااابات روسااايه باااا اياااران و افغانساااتان  .بنگااااه
انتشارات ميوند .



بويکو ،والديمير /ترجمۀ آريانفر ،عزيز ( .)٢٠١٠دولت و اپوزيسيون در افغانستان
.



پارساايدس ،موسااى – ترجمااۀ عزيااز آريااانفر ( .)٢٠٠١تجاااوز بااى آزرمانااه  :پيرامااون
تجااوز شاوروى بار اياران و بخاارا در ساالهاى  .١٩٢١ – ١٩٢٠مرکاز نشاراتى ميونااد،
کتابخانۀ سبا .پشاور ،چاپ دوم.



پامير ،پيکار ( .)٢٠١٢ظهور و سقوط اعليحضرت امان اهلل خان  .چاپ دوم ،بنگااه
انتشارات ميوند ،کابل.



پامير ،پيکار ( . )٢٠٠٠افغانستان از شاه شجاع الملک تا ببرک "کارمل" .تورنتو،
کانادا.
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پوپلزايى ،عزيزالدين وکيلى ( )١٣٦۸نگاهى به تاريخ اساترداد اساتقالل  .کابال،
افغانستان .



پوپلزايى ،عزيزالدين وکيلى ( )١٣٧٩سافر هااى غاازى اماان اهلل شااه  .چااپ دوم،
مرکز نشراتى ميوند ،کتابخانۀ سبا ،پشاور .



پوهنيااااار ،ساااايد مسااااعود (.)١٩٩٦ظهااااور مشااااروطيت و قربانيااااان اسااااتبداد در
افغانستان ،مرکز نشراتى ميوند ،کتابخانۀ سبا ،پشاور .



تيخاااانف ،داکتااار ياااورى  -ترجماااۀ عزياااز آرياااانفر ( . )٢٠١٠نبااارد افغاااانى اساااتالين
(سياست قدرت هاى بزرگ در افغانستان و قبايل پشتون) .



ځلمى ،محمد ولى ( .)١٣۸٢د استبداد او مطلقيت په مقابال کاې د ځيناو افغاناانو
ملي مبارز  .دميوند خپرونکې ټولنه ،کابل.ش



ځلمااى ،محمااد ولااى ( .)١٩٦٧مجاهااد افغااان  :موالنااا حاااجى عباادالرازق  .دولتااي
مطبعه ،کابل.



ځلمى ،محمد ولى ( .)١٩٩٠زماونږ غازياان  :د نوميااليو ملاي مباارزينو د ژونداناه
حاالت .دافغانستان د علومو اکادمى ،کابل.




حبيب ،اسداهلل ( . )١٣٦۸دورۀ امانى .اکادمى علوم کمهورى افغانستان ،کابل .
حبيبااى ،عباادالحى ( .)١٣٧٢جناابش مشااروطيت در افغانسااتان .چاااپ جديااد ،بااا
نظارت و تصحيح کميسيون فرهنگى حزب وحدت ،قم ،ايران.



حبيبى ،عبدالحى به اسم مستعار مهاجر افغاان (٢٠٠١م) ،ناادر و خانادان او .چااپ
دوم ،پشاور.



حکاام ،عبدالشااکور ( . )٢٠٠٢از عيااارى تااا امااارت...امير حبيااب اهلل کلکااانى  .مرکااز
نشراتى فضل ،پشاور .



خان ،محماد حساين ( ١٣۴٦هاا قمارى) .افغاان بادشااه اعليحضارت غاازي اماان اهلل
خان کى عظيم الشان چشم ديد داستان.فيروز پرنټنگ ،الهور.



خاطرات ظفار حسان آيباک ( .)٢٠٠٣افغانساتان از سالطنت اميار حبياب اهلل خاان تاا
صدارت سردار محمد هاشام خاان .ترجماۀ فضال الارحمن فاضال .چااپ دوم ،بنگااه
انتشارات ميوند -کتابخانۀ سبا .کابل
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دافغانسااتان د کلتااورى ود ټولنااه ( .)٢٠٠٥غااازي امااان اهلل خااان ،د افغانسااتان د
خپلواکد ستور (د مقالو ټولگه) .دانش خپرندويه ټولنه .پيوور.



رشااتيا ،ساايد قاساام (بااا اساام مسااتعار ساايدال يوساافزى) ( .)١٣٧۸نااادر چگونااه بااه
پادشاهى رسيد؟ مرکز نشراتى ميوند ،سبا کتابخانه.



رشتيا ،سيد قاسم ( . )1997خاطرات سياسى سيد قاسام رشاتيا  .مطبعاه اماريکن
سپيدى ،ويرجينيا ،اياالت متحدۀ امريکا.



زمانى ،عبادالرحمن ( .)٢٠٠٧جناگ اساترداد اساتقالل افغانساتان :جبهاۀ فراماوش

شدۀ چترال و کنر .مؤسسۀ نشراتى مسکاwww.zamanifamily.com .


زمانى ،عبادالرحمن ( .)٢٠١٠پاه آزاد سارحد کاې خپلاواکد غوښاتونکې مباارز او
دمومندو په مشهورو غزاگانو کې د غازي ميرزمان خاان وناډه .دمساکا خپرندوياه

مؤسسه ،کابل افغانستان www.zamanifamily.com .


ستيوارت ،ريه تالى/ترجمۀ کوهسار کابلى ،يار محمد ( .)١٣۸٠جرقه هاى آتش در
افغانستان  .مرکز انتشارات ميوند – سبا کتابخانه ،پشاور.



ساايد رسااول ( . )١٣٧۸حقااايق ناگفتااه دربااارۀ حبيااب اهلل کلکااانى  .کتاااب فروشااى
فضل ،پشاور.



سيستانى ،محمد اعظام ( .)٢٠١٠عالماه محماود طارزى ،شااه اماان اهلل و روحانيات
متنفذ .کتابخانۀ دانش ،پشاور.



شاه ولى خان ،مارشال ،يادداشت هاى من  .کابل



شاااکيراندو ،الکسااااندر (١٣۸٥هجااارى شمساااى) .ناگفتاااه هاااائى درباااارۀ کتااااب
تذکراالنقاب نوشتۀ مال فيض محمد کاتب هزاره .بنگاه انتشارات ميوند ،کابل.



شهرانى ،عنايات اهلل ( .)٢٠٠٧/١٣۸٥شااه محماد ولاى خاان دروازى وکيال سالطنت
اعليحضرت امير امان اهلل خان غازى  .کانون فرهنگى قيزيل چوپان.



شيون کابلى ،سردار محمد رحيم ضيائى/ترجمۀ غاالم ساخى غيارت ( . )٢٠٠١بارگ
هاى از تاريخ معاصر وطن ما  .مرکز نشراتى فضل .



صاااديق چرخاااى ،خالاااد ( ١٣٩٠ش٢٠١٢/م)  .برگاااى چناااد از نهفتاااه هااااى تااااريخ در
افغانستان  ،جلد اول و دوم .
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طنين ،ظاهر ( . )١٣۸٣افغانستان در قرن بيستم  .١٩٩٦-١٩٠٠کتابخانۀ ملى ايران
.



عبدالقيوم خان ( ،)٢٠٠۸زر او زور د پوتون په پوله  .يونيورساټي باک ايجنساي،
خيبر بازار ،پيوور.



عثمان ،محمد اکرم .نهضت مشروطه خواهى مطلع و مبناى دوران جديد در تاريخ

افغانستان .محل انترنيتى فردا )(www.farda.org


غبار ،مير غالم محمد ( .)١٣٦٦افغانستان در مسير تاريخ (جلد اول)  .چااپ ساوم
 ،مرکز نشر انقالب ،ايران .



غبار ،مير غالم محمد ( .)١٩٩٩افغانستان در مسير تاريخ (جلاد دوم)  .چااپ دوم
 ،پيشاور ،مرکز نشراتى ميوند.



فرا ،سيد مهدى ( .)١٣٧٠کرسى نشاينان کابال  :احاوال دولتماردان افغانساتان در
روزگار امير امان اهلل خان .ايران  ،مؤسسۀ پژوهش و مطالعاات فرهنگاى ،ساازمان
چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد.



فرهنااگ ،مياار محمااد صااديق ( .)١٣٧١افغانسااتان در پاانج قاارن اخياار .قاام ،مؤسسااۀ
مطبوعاتى اسماعليان.



فيض زاده ،محمد علم ( . )١۸۸٩جرگه هاى بزرگ ملاى افغانساتان (لوياه جرگاه) و
جرگه هاى نام نهاد تحت تسلط کمونست ها و روس ها .



کاتااب ،فاايض محمااد ( .) ١٣٣٣٠-١٣٣١کتاااب مسااطتاب سااراج التااواريخ .مطبعااۀ
حروفى دارالسلطنه ،کابل .



کاتب ،فيض محمد ( )١٣٩٠شمسى .سراج التواريخ ،تتمۀ جلد سوم و جلد چهارم .
انتشارات اميرى کابل .



کاکا خيل ،سيد بهادر شاه ظفر ( .)١٩٦٥پواتانه د تااريخ پاه ر اا کاې .يونيورساټى
بک ايجنسى ،پيوور.



کاااارگون ،ويکتاااور گريکاااوويت -ترجماااۀ داکتااار جاااالل الااادين صاااديقى (.)١٣٦٥
افغانستان در سالهاى بيست و سى قرن بيستم ميالدى ،مطبعۀ دولتى کابل.



کاک  ،محمد حسن ( . )٢٠٠٥د پاچا امان اهلل واکمند ته يوه نوى کتنه .د افغانستان
د کلتورى ود ټولنه .جرمنى/پيوور.
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کاااظم ،ساايد عبااداهلل ( .)٢٠٠٥زنااان افغااان زياار فشااار عنعنااه و تجاادد .کاليفورنيااا،
امريکا.



کشککى ،برهان الدين ( . )١٣١٠نادر افغان  :جلد اول کاه مشاتمل بار اجماال حياات
اعليحضاارت محمااد نااادر شاااه از والدت تااا باادو ساالطنت ميباشااد  .مطبعاۀ ساانگى
رياست عمومى مطابع کابل .



کوشان ،غالم حضرت ( .)١٩٩۸سرگذشت يک ملت مظلوم در مسير سدۀ بيستم .
الهور ،پاکستان .



لغااارى ،موالنااا عبااداهلل ( .)١٩٩۸موالنااا عبياادهلل سااندهى کااې سرگذشاات کاباال .
دارالکتاب ،الهور ،پاکستان .



مبارز ،عبدالحميد ( .)١٩٩٦تحليل واقعاات سياساى افغانساتان  ١٩١٩ :تاا ١٩٩٦
ميالدى .پيشاور ،عبدالحميد مبارز.



مجااددى ،شاااه آغااا صااديق ( . )١٣۸١امياار حبيااب اهلل خااادم دياان رسااول اهلل  .چاااپ
چهارم ،بنگاه انتشارات ميوند ،کتابخانۀ سبا ،پشاور.



مجااددى ،عباادالحق و فضاال اهلل ( .)١٩٩٩از امياار کبياار تااا رهباار کبياار  :واقعااات
تاريخى  ١٢١٢ -١٣٥٧هجرى شمسى پشاور ،انجمن معارف.



مجااددى ،فضاال غنااى ( .)١٩٩٧افغانسااتان در عهااد اعليحضاارت امااان اهلل خااان.
کاليفورنيا ،اياالت متحدۀ امريکا.



محمد ولى ( .)١٣۸٧توطئۀ انگليس در سقوط دولات اعليحضارت اماان اهلل خاان .
ادارۀ نشراتى ترجمه و تحقيقات القلم ،پشاور ،پاکستان .



مهرين ،نصير ( . )١٣۸۸درنگى بر زمينه هاى استبداد شناسى نادر شااه باا مکثاى
بر چگونه گى قربانى شدن عبدالرحمان لودين  .بنگاه انتشارات ميوند ،کابل .



ننگيااال،الف ( .)١٣٦٦اسااناد تاااريخى افغانسااتان .پيشاااور ،پاکسااتان ،فرهنااگ
جهاد.



نويااد ،ساانزل /ترجمااه مجااددي ،نعاايم (.)١٣۸۸واکاانش هاااى مااذهبي و تحااوالت
اجتماااعى در افغانسااتان  ١٩٢٩-١٩١٩شاااه امااان اهلل وعلماااى افغااان  .انتشااارات
احرارى ،هرات ،افغانستان .
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وزيرى ،جرنيل يار محمد خان ( .)١٣٧٩د افغانستان د خپلاواکد او نجاات تااريخ
په خاطراتو کې .الهور ،ملت پريس .



ولودارسکى ،ميخاييل  -ترجماۀ عزياز آرياانفر( . )٢٠٠١شاوروى هاا و همساايه هااى
جنوبى شان  .مرکز نشراتى ميوند ،پشاور.



هاشاامى ،ساايد ساااعدالدين ( .)٢٠٠۴نخسااتين کتاااب در باااارۀ جناابش مشاااروطيت
خواهى در افغانستان (در ربع اول قرن بيستم) ،جلد دوم .



هناادى ،عزيااز ( .)١٩٣۴زوال غااازى امااان اهلل خااان يااا انقااالب افغانسااتان  .پهااال
ايډيشن ،هندوستان .

اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس و آرشيف هند بريتانوى انگلستان
اطالعات استخباراتى راجع به شاه امان الله خان :
)(Intelligence on King Amanullah Khan

 (1) Movements of ex-King Amanullah and party
abroad (subsequent to pilgrimage to Mecca) (2) ProAmanullah agents .[British Library Collections, India
Office Records] IOR/R/12/95
 Collection 3/115 Movements of ex-King Amanullah,
IOR/L/PS/12/1656.
 Collection 3/90(1) (S) Relatives and adherents of exKing Amanullah, IOR/L/PS/12/1656 25 Mar 1933-4
Jul 1945
 Activities of ex-King Amanullah of Afghanistan,
family and supporters, IOR/L/PJ/12/121.
 P 6492/1928 Move to elect King Amanullah of
Afghanistan as Khalifa.
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 Collection 3/24 Ex-King Amanullah; pilgrimage to
Mecca; possible attempt to regain throne of
Afghanistan, IOR/L/PS/12/1575.
 Activities of ex-King Amanullah of Afghanistan,
family and supporters, IOR/L/PJ/12/122.
 Collection
3/115
Movements
of
ex-King
Amanullah, IOR/L/PS/12/1696.
 File 69/I Ex-King Amanullah (1) Visit to Turkey, etc
(2) Disposal of his Kabul estates (3) Pilgrimage to
Mecca, IOR/R/12/1.
 File 334-R (1) Relations with Afghan officials and
tribes after King Amanullah's abdication (2) Warning
to Ghilzais of British support for King Nadir Shah,
OR/R/12/22.
 Collection 3/90(2) Relatives and adherents of ex-King
Amanullah (movements and activities of Ghulam
Saddiq after the occupation of Germany),
IOR/L/PS/12/1657.
:دوسيه هاى اسناد استخباراتى راجع به افغانستان و سرحداتش
(British Intelligence Files on Afghanistan and its Frontiers, c.
1888-1946)
 بخش٩  صفحه بوده در٣٧٢٠٠  دوسيه و١٩٣ اسناد اين دوسيه ها بشکل مايکروفلم در
 باه باريتيش اليباررى١٩۸٢ ايان اساناد بعاد از ساال. تحت عنااوين ذيال تنظايم شاده اناد
 بدين سو ميتوان از١٩٩۸ انتقال يافته و براى استفادۀ عام مجاز دانسته شده و از سال
:آن استفاده نمود
 دکشنرى هاى جغرافيوي و کتاب هاى رهنما.1
١٩۴١-١٩٠٧ ، امور داخلى و خارجى.2
١٩۴٠-١٩١۴ ، کى کيست.3
١٩٠٦-١٩۴٠  راپورهاى نظامى.4
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١٩۴١-١٩٠٧ ، کتب راجع به مسير راه ها.5
١٩۴٦-١٩١٠ ، عمومى و بخش هاى شمالى:  سرحدات.6
١٩۴١-١٩٠۸ ، بخش مرکزى:  سرحدات.7
١٩۴٠ – ١٩٠٧ ،  بخش وزيرستان:  سرحدات.8
١٩۴٦ – ١٩١٠ ، بخش بلوچستان:  سرحدات.9
دوسيه هاى استخبارات انگليس در رابطه با سرحدات شمال غربى پهند بريتانوى
(British Intelligence on the North West Frontier, 1901-1949)
: مايکروفلم تحت عناوين مختلف تنظيم شده اند٣۴٣ اين اسناد در

1. Memoranda of information on North-West Frontier
affairs, 1901-1911.
2. Intelligence diaries, 1911-1930.
3. Annual reports and arrangements for intelligence
gathering, 1922-1942.
4. Weekly intelligence diaries and summaries, 19311947.
5. Waziristan disturbances, 1937-1949.
:دوسيه هاى استخبارات سياسي هند
(Indian Political Intelligence (IPI) Files)
 صافحه ترتياب شاده اناد کاه ساال٥٧۸١١  دوسيه در٧٦٧ ،  مايکروفلم٦٢۴ اين اسناد در
) را در بر ميگيرد١٩٥٠  تا١٩٠٣ هاى
 مقاالت و نشرات انگليسى،راپور ها

 Adamec, Ludwig.W. (1994) Mission of an Afghan
Prince to London: Nasrullah Khan’s visit to Britain
as reflected in the press. New York, Afghanistan
Forum.
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 Ansari, K. H. Pan-Islam and the Making of the
Early Indian Muslim Socialists. Modern Asian
Studies, Vol. 20, No. 3, (1986), pp. 509-537.
 Hughes, Thomas. The German Mission to
Afghanistan, 1915-1916. German Studies Review,
Vol. 25, No. 3, (Oct., 2002), pp. 447-476.
 Hyman, Anthony. Nationalism in Afghanistan.
International Journal of Middle East Studies, Vol.
34, No. 2, Special Issue: Nationalism and the
Colonial Legacy in the Middle East and Central
Asia, (May, 2002), pp. 299-315.
 Johnson, Robert. Russians at the Gates of India”?
Planning the Defense of India, 1885–1900. The
Journal of Military History, Volume 67, Number 3,
July 2003, pp. 697-743.
 Library of Congress. Federal Research Division.,
Country profile, Afghanistan, Library of Congress:
[Washington, D.C.].
 Wilfrid Malleson (January 24, 1922). The British
military mission to Turkistan, 1918–20. Royal
Central Asian Journal, Volume 1922 Number 2
 Minault Gail. Urdu Political Poetry during the
Khilafat Movement. Modern Asian Studies, Vol. 8,
No. 4, (1974). Pp. 459-471, Cambridge University
Press.
 Paul Hinson. (1996). 1919 – The Third Afghan
War: An Introduction. MWAN. On the internet at
www.magweb.com (sited July 11, 2007).
 Qureshi, M. Naeem. The “Ulema” of British India
and the Hijrat of 1920. Modern Asian Studies, Vol.
13, No.1 (1979. British University Press.
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 Robert Strausz-Hupe. The Anglo-Afghan War of
1919. Military Affairs, Vol. 7, No. 2. (Summer,
1943), pp. 89-96.
 Shahrani, M. N. M., R. L. Canfield, et al. (1984).
Revolutions & rebellions in Afghanistan:
anthropological perspectives. [Berkeley], Institute
of International Studies, University of California,
Berkeley.
 Tripodi, Christian (2008). Peacemaking through
Bribes or Cultural Empathy? The Political Officer
and Britain’s Strategy towards the North-West
Frontier, 1901–1945. The Journal of Strategic
Studies Vol. 31, No. 1, 123 – 151, February 2008.
 Yapp. M. E. The Revolutions of 1841-2 in
Afghanistan. Bulletin of the School of Oriental and
African Studies, University of London, Vol. 27,
No. 2, (1964), pp. 333-381.
نشرات دولتى افغانستان
،١٣٠۸  قااوس٢٥ مرامنامااه و صااورت تاادوير مجلااس جميعاات العلماااى افغانسااتان



. مطبعۀ عمومى سرکارى کابل
.  کابل، مطبعۀ سنگى وزارت حربيه،١٣٠٣ ،رويداد لويه جرگۀ دارالسلطنه



. )مجموعۀ از نظامنامه هاى دولت افغانستان (عهد امانى




. بيانيۀ غازى امان اهلل خان بمناسبت ختم سفر چند ماهۀ اروپا،به ملت عزيزم

. رويداد محاکمۀ خاينين




عيناً نطق اعليحضرت محمد نادرشاه غازى به تقريب افتتاح اولين مجلاس عاالى



.١٣١٠ ) اول حمل١٣٠٩  لويه جرگۀ٥ ترديد شايعات شاه مخلوع (عين فيصلۀ نمره

.١٣١٠  سرطان١۴ ، شوراى ملى

ب ا ز رگنى د و ز ۀ ا امىن و وت طئ ه اهى ا ن گلي س
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مرامنامۀ فرقۀ استقالل و تجدد ٣٠ ،سنبلۀ  ،١٣٠٧چاپ مطبعۀ شرکت توفيق کابال
.

مقاالت و نشرات پشتو و درى



کلکسيون جريدۀ ملى انيس



د امان افغان جريده ،پنېم کال ٩ ،او  ١٠گڼه ٣ ،او  ۴مخوناه" ،داوطلباان سارکوبى
باغيها" ،د  ١٣٠٣کال د وږي  ١۴مه نيټه



د امان افغان جريده ،پنېم کال٢٢ ،مه گڼاه ۴ ،ماخ" ،ورود دالوران سامت مشارقى
از محاربه سمت جنوبى" د  ١٣٠٣کال د سلواغې  ٧مه نيټه .



د حقيقت جرياده ،لاوم

ټاوک ،لسامه گڼاه ،د  ١٣٠٣لمرياز کاال د وږي د مياشاتې

١١مه نيټه .


سيسااتانى ،اعظاام  .نقااش روحانياات متنفااذ در ضااديت بااا تجااددگرايى رژياام امااانى  .افغااان
جرمن آنالين ١٣ ،www.afghan-german.com ،دسمبر ٢٠٠۸



دکليد اونيزه ،لوم

کال ،لوم

هفته ،د  ١٣۸١لمريز کاال د وږي مياشات ،دافغانساتان

د استقالل دگټلو د دري اتياوم کال په مناسبت ،د ٢٣مې گڼې  ١۴مخ .
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239 .238 .236

.535 .534 .526 .509 .508 .503

على احمد خان · .146 .145 .144 .86 .36

.553 .551 .550 .544 .543 .542

.154 .152 .150 .149 .148 .147

600 .599 .564 .561 .560

.350 .197 .166 .165 .156 .155

غالم نبى خان چرخى · .472 .453 .303

.405 .404 .403 .396 .381 .380

.526 .525 .502 .501 .493 .476

.434 .433 .431 .430 .428 .420

.543 .538 .537 .536 .535 .532

599 .525 .461 .456 .435

600 .561 .544

علياحضرت · 562 .31
عنايت اهلل خان · .59 .51 .48 .40 .36 .26

ف

.388 .387 .386 .385 .360 .166

فاطمه سلطانه · 279 .278 .277 .276

.400 .396 .395 .394 .393 .389

فضل غنى مجددى · .301 .135 .34 .26
494 .377 .367 .346 .345 .310

539 .502 .490 .461 .459 .450 .436

فضل محمد مجددى · شمس المشايخ

غ
غازى محصل خان مومند · 114
غازى مير زمان خان · ميرزمان خان کنرى
را ببينيد
غبار · .40 .39 .38 .36 .33 .28 .27 .24

ق
قاضى عبدالرحمن خان · 92

ک
کرنيل خورشيد خان · 109 .106

.93 .90 .87 .75 .74 .73 .69 .66 .49
.136 .135 .133 .132 .103 .95 .94
.183 .182 .180 .177 .146 .145
.301 .300 .244 .228 .199 .197
.323 .310 .309 .307 .304 .302
.377 .370 .355 .354 .335 .334

گ
گاندهى · .222 .218 .212 .141 .139
238 .223
گريگوريان · 259 .248 .160
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.550 .549 .546 .545 .543 .507

ل
الرد سيدنهم · 157
الردولسلى · 169
لنين · .251 .250 .248 .232 .140 .63
267 .258 .256 .255 .254 .252

622 .599
محى الدين انيس · 475 .18
مرزا محمد مهد ى خان · 474
مستوفى الممالک محمد حسين خان · 31
مصطفى کمال پاشا · 596

م

مکوناچى · 39

محصل خان · 227 .114

مال عبداهلل · 423 .306 .303 .301 .299

محمد اقبال شيدائى · 222

ملکه ثريا · .308 .306 .305 .294 .46

محمد اکبر خان "مهاجر · 222

.541 .539 .461 .392 .371 .363

محمد اکليل خان · 87

566 .561

محمد امين خان کوډاخيل · 114

منشى على احمد خان · 166 .165

محمد حسين خان پنجابي · 18

مهتر عبدالرحمن خان · 120

محمد داؤد خان · 512

موالنا عبيداهلل سندهى · 508 .233

محمد غوث خان · 452 .303

موالنا محمودالحسن · 212 .182

محمد نادرخان · .174 .96 .31 .28 .26

مولوى بشير · 208 .127

.407 .401 .361 .353 .313 .283

مولوى عبدالروف خان قندهارى · 25

.425 .419 .418 .414 .413 .412

مولوى عبدالواسع قندهارى · 318

.441 .440 .436 .435 .432 .429

مونتيگو · 157 .156

586 .523 .503 .465 .446 .444 .442

موهن الل · 234 .181 .179 .171

محمد هاشم خان · .470 .353 .351 .128
531 .530 .524 .507
محمد هاشم زمانى · 136

مير زمان خان کنرى · 303 .104 .41
ميرزا غالم احمد قاديانى · 176
ميرزا غالم حيدر خان · غالم حيدرخان

محمد ولى خان · .253 .252 .251 .64

رئيس پوسته خانه را ببينيد

.277 .276 .274 .269 .267 .258

ميرزمان خان کنرى · .105 .104 .47 .3

.470 .418 .360 .342 .279 .278

.238 .200 .181 .144 .136 .107

622 .599 .543 .542 .510 .496 .476

582 .576 .476 .305 .304

محمود طرزى · .46 .45 .44 .43 .27 .26
.147 .146 .142 .87 .64 .63 .62 .50
.215 .211 .209 .203 .197 .154
.349 .348 .326 .303 .251 .218
.419 .418 .417 .398 .356 .351

ميرصاحب جان پاچاى اسالم پور · 47 .36

ن
نادر خان · .28 .27 .26 .19 .10 .9 .8 .2 .1
.92 .91 .74 .70 .65 .49 .47 .39 .34
.102 .100 .99 .98 .96 .95 .94 .93
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.136 .135 .134 .129 .128 .103

.466 .439 .437 .436 .435 .425

.200 .189 .186 .154 .145 .137

.483 .482 .474 .471 .470 .469

.356 .355 .351 .342 .338 .201

.509 .507 .506 .504 .503 .491

.401 .380 .375 .362 .361 .360

.526 .524 .523 .521 .512 .510

.418 .417 .416 .415 .414 .408

.555 .552 .550 .534 .530 .527

.430 .429 .428 .427 .426 .425

621 .600 .599 .567 .556

.442 .439 .438 .436 .433 .431

همفريز · .363 .350 .343 .326 .312

.448 .447 .446 .445 .444 .443

.381 .378 .377 .376 .365 .364

.468 .467 .466 .465 .463 .462

.396 .394 .393 .392 .391 .390

.478 .477 .473 .472 .470 .469

.424 .417 .414 .408 .404 .402

.510 .505 .503 .502 .481 .480

.435 .434 .432 .431 .430 .426

.523 .522 .521 .518 .516 .512

601 .464 .448 .445 .444 .439 .438

.555 .537 .531 .526 .525 .524

هميلتون گرانت · 156 .148 .142

585 .559 .556

هنرى دابس · .323 .274 .271 .197 .155
545

نجم الدين آخندزاده · 200
نصير مهرين · 28

و

نقيب صاحب · .404 .403 .383 .124 .37

وجنرال عبدالوکيل خان نورستانى · 104

406
نورالمشايخ · .335 .303 .301 .92 .41

ومولوى محمد سرور "واصف · 25

.348 .345 .344 .339 .338 .336

ي

.446 .432 .408 .367 .354 .349

يارمحمد خان وزيرى ·204 ،١٩٠

.494 .471 .468 .465 .456 .451

يحيى خان · 412 .411 .410 .383 .48 .25

523 .508

يوسف خان · 587 .551 .412 .28

ه
هاشم خان · .352 .351 .349 .70 .31 .28
.424 .420 .418 .417 .413 .389
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زندگينامۀ مختصر داکتر عبدالرحمن زمانى
عبدالرحمن زمانى فرزند الحاج محمد ارساالن زماانى در
ماااه حماال سااال  ١٣٣٣خورشاايدى مطااابق بااا اپرياال ١٩٥۴
ميالدى در کابل ديده بدنيا کشاود .مکتاب ابتدائياه را در
هاارات خوانااد ،جائيکااه تمااام خااانواده اش بعااد از سااپرى
نمااودن  ١٣سااال زناادان در تبعيااد بساار ميباارد .اوتعليمااات
متوسطه و ثانوى را بعد از تصويب قانون اساساى جدياد
سااال  ١٩٦۴و آزادى زناادانيان سياسااى در کاباال و کناار  ،و
بعااد از آن پاااوهنېد طاااب را در پوهنتااون کابااال باااه پاياااان
رساند و در آخر سال  ١٩٧٩ميالدى ،فقاط چناد هفتاه قبال
از تجاوز روسيه بر خاک افغانستان مجبور به ترک کشور و هجرت به پاکستان شد.
داکتر عبدالرحمن زمانى تحصيالت عاالى را در رشاته هااى صاحت طفال و مهااجرين،
امراض مناطق حاره ،ادارۀ پروگرام هاى صحى و صحت عامه در کشاور هااى اطاريش،
انگلستان ،هالند و اياالت متحدۀ امريکا کسب نموده است .
داکتاار عباادالرحمن زمااانى از سااال  ١٩۸٠تااا  ١٩٩١بااراى ماادت  ١١سااال در پاکسااتان
نخست با کمشنرى عالى امور مهاجرين ملل متحد و بعاد از آن باا کميتاۀ اطاريش باراى
مهاجرين افغان بحيث داکتر ،سوپروايزر و کواردينيتر پروگرام هاى صحى و در پايان
مساائول آن مؤسسااه در خاادمت آوارگااان افغااان بااود .او بعااد از آن بااراى يکسااال بحيااث
مشاور پروگرام هاى صحى ادارۀ انکشاف و تعاون اطريش در ويانا کار کرد .براى شش
ماه در سوماليا و سه سال در بنگله ديش مسئوليت پروگرام هاى صحى مؤسسات باين
المللااى را بعهااده داشااات و بااراى مااادت  ١٣سااال هااام در پااوهنېى عاااالى صااحت عاماااۀ
ساندياگو و پوهنتون کاليفورنيا در سان فرانسيسکوى اياالت متحادۀ امريکاا ايفااى
وظيفه نموده است .
داکتاار زمااانى عااالوه باار عضااويت انجماان هاااى متعاادد مساالکى و بااورد هاااى رهباارى
مؤسسات خيريه و اجتماعى در کنفرانس هاى متعدد ملى و بين المللى شرکت نموده و
تا حال بيش از  ١٧کتاب و رسااله را باه زبانهااى پشاتو ،درى و انگليساى بنشار رساانده
است .
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آثار چاپ شدۀ داکتر عبدالرحمن زمانى
 په آزاد سرحد کاې خپلاواکد غوښاتونکى مباارز او د مومنادو پاه مشاهورو.1
١٢٠١٠  ساال، مؤسساۀ نشاراتى مساکا.غزاگانو کې د غازى ميرزمان خان وناډه
. کابل
 حقاايق، جبهۀ فراموش شدۀ چترال و کنر:  جنگ استرداد استقالل افغانستان.2
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Providers, Second Edition 2001.
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