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داکتر عبدالرحمن زمانى

توطئه هاى انگلیس علیه حکومت امانى
(قسمت پانزدهم)

عزیز هندى کى بود و براى کى فعالیت میکرد؟

غالم محمد عزیز(معروف به عزیز هندى) از جملۀ اشخاص زرنگ و فعالى بود که نخست در تحریک هجرت و بعداً
در حلقۀ مهاجرین هندى در افغانستان و سرحد آزاد فعالیت داشت .کسانى که با نام موهن الل کشمیرى ،یکى از زرنگ
ترین و محیل ترین جواسیس انگلیس در دوران جنگ اول افغان و انگلیس (سالهاى  )۰١٨۲  ۰١٨١آشنایى دارند،
شباهت عجیبى را بین وى و عزیز هندى دیده میتوانند .هردوى آنها از کشمیر هندوستان بودند; هردوى آنها در
خانواده هاى هندو به دنیا آمده و بعداً به دین مقدس اسالم مشرف شده بودند; هردوى آنها در دوران دو جنگ مختلف
افغان و انگلیس به نفع کشور هاى خارجى در افغانستان فعالیت داشتند; هردوى آنها سالهاى اخیر زندگى شانرا با
مشقت گذشتاندند; وهردوى آنها گویاخاطرات/تجربیات و یا نظریات شانرا در کتابى ( )۰جمع کرده و براى خوشخدمتى
و پاداش ،و یا تبرئه به دستگاه حاکمۀ انگلیس تقدیم کرده اند.
عزیز هندى پسر "مدهو کشمیرى" در منطقۀ "مورى گنج" شهر" امرتسر" دیده بدنیا کشوده و تا مکتب متوسطه تحصیل
کرد .عزیز هندى یکى از اشتراک کنندگان مظاهرات علیه قانون معروف به"روالت بل" بوده و تقریبا ً در هر جلسۀ
پروتست و مظاهرۀ شهر امرتسر ب ا خواندن اشعار انقالبى حضور داشت .عزیز هندى توسط انگلیس ها زندانى و گویا
به حبس ابد محکوم شده ،روانۀ همان زندانى شد که رهبران مظاهرات و قیام امرتسر را در آن زندانى نموده بودند(.)۲
اینکه عزیز هندى چگونه زندانى و به اعدام و بعداً به حبس ابد محکوم شد ،دلچسپ بوده  ،وتوطئۀ به شهرت رساندن
عمدى و زمینۀ شمول در حلقات مبارزین آزادیخواه هند بریتانوى را نشان میدهد .او بار اول توجه مردم را در جلسۀ
احتجاجیۀ قتل عام "باغ جیلیانواله" وقتى جلب کرد که یک روز بعد از قتل عام خود را در تکۀ سیاهى پیچانده سوار بر
یک اسپ سیاه در کوچه ها به گردش پرداخت  .وى که در آن وقت  ۰١سال عمر داشت توسط یک محکمۀ نظامى
نخست به اعدام محکوم و بعداً جزاى اعدامش به حبس ابد تبدیل شد(.)٨
عزیز هندى بعد از گذشتاندن چند ماه در زندان ،در ماه دسمبر  ، ۰١۰١گویا مورد عفو قرار گرفته از زندان آزاد وبا
شناختى که در زندان با رهبران زندانى ضد انگلیس حاصل کرده بود ،در حلقۀ فعالین عمدۀ جنبش خالفت درآمد.
عزیز هندى به گفتۀ خودش یکى از پیشآهنگان جنبش هجرت بوده است .او در یکى از مقاالتش بطور قطعى ادعا میکند
که برخالف عقیدۀ اقبال شیدائى که میگوید برادران على پیشتازان جنبش هجرت به افغانستان بودند ،خودش ،یعنى عزیز
هندى بود که در کنفرانس خالفت دهلى قطعنامۀ هجرت را سپانسر شد( .)٨او در ماه مى  ۰١۲۱سرپرستى کمیتۀ
انسجام امور مهاجرین در پشاور را به عهده گرفت .در ماه جون همان سال به کابل هجرت و عضویت کمیتۀ مهاجرین
هندى راحاصل نموده از کمیتۀ مرکزى خالفت در بمبى مبلغ ده هزار روپیه را براى مساعدت با مهاجرین هندى در
افغانستان دریافت کرد .عزیز هندى در ماه جوالى  ۰١۲۱به خاطر اختالس در بودجۀ کمیتۀ مهاجرین ازین کمیته اخراج
شد.
عزیز هندى در ماه نومبر همان سال توانست با جمال پاشا ،قوماندان قواى بحرى دولت عثماني ،که به کابل آمده بود،
رابطۀ نزدیکى برقرار و تحت رهبرى وى بحیث تولى مشر در قطعۀ نمونۀ اردوى افغانستان شامل شود ،اما دو ماه
بعد ،در جنورى  ، ۰١۲۰بعد از افشاى جرمى که مرتکب شده بود ،از ترس زندانى شدن کابل را ترک کرده به
چمرکند ،یکى از مراکز مجاهدین هندى ضد استعمار انگلیس ،گریخت  .عزیز هندى مدت زمانى را در بین این
مبارزین گذشتانده ،خود را کپتان اردوى آزادیبخش یاغیستان اعالم نمود ،که گویا میکوشد در مناطق سرحد آزاد به
سربازگیرى براى آن اردو بپردازد .وى بعد از مدت کوتاهى به کابل برگشته و در آنجا به زندان فرستاده شد.
عزیز هندى بعد از چهارونیم ماه از زندان آزاد و عضویت گروپ انقالبیون هند در کابل را بدست آورد .براى مدتى
بحیث مفتش مکاتب در جالل آباد مقرر شد .اما به اثر اختالفات با اعضاى این گروپ ،خصوصا ً میر رحمت هللا همایون
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و دیگران ،یا شاید هم افشاى هویت اصلى اش ،زندگى در افغانستان برایش نا ممکن شده در ماه اپریل  ۰١۲١به سفارت
انگلیس در کابل مراجعه و اجازه خواست به خانه اش در امرتسر هند بریتانوى برگردد .چون اسناد استخبارات هند نشان
میداد که عزیز هندى با سفارت روسیه در کابل نیز ارتباط نزدیک دارد ،اجازۀ برگشت به هند را نیافت (.)١
عزیز هندى در ارتباط با فعالیت هاى روسیۀ شوروى در سرحدات آزاد افغانستان به آن مناطق سفر هاى متعدد داشت.
به استناد راپور هاى ف .راسکلنیکف ،سفیر شوروی در کابل که به جای سوریتس فرستاده شد و همزمان به عنوان
نماینده کمینترن در کابل مسئولیت ادامۀ کار مخفى در سرحدات آزاد افغانستان را به عهده داشت ،غالم محمد عزیز
(عزیز هندى) بنا به توصیۀ محمد على ( )٦رهبرى مرکز سید آشان (؟) در باجور را به عهده داشت .امااز موجودیت
چنین مرکزى بنام سید آشان در باجور بدون از راپور هاى محمد على و راسکلنیکف ،در هیچ جائى دیگر نه در راپور
هاى استخبارات انگلیس ،و نه در نشرات و کتب متعدد مربوط به مبارزات مسلحانۀ انقالبیون هندى در سرحد آزاد،
اسمى برده نشده است .به نظر میرسد این مرکز هم مانند راپورفعالیت هاى مبالغه امیز عزیز هندى به محمد على تنها
روى کاغذ بوده باشد که منظور آن بازى دادن روس ها و استفاده از بودجۀ باشد که به این منظور اختصاص داده شده
بود (.)٧
اسناد موجود در آرشیف روسیه نشان میدهد که مسکو امیدوار بود به کمک گسترش کارهای زیر زمینی ،تالش های ضد
بریتانوى استخبارات شوروی و کمینترن در افغانستان ادامه یافته و گسترش یابد .لذا محمد على جاسوس کمینترن در
افغانستان به راسکلنیکف پیشنهاد نمود تا در باجور یا مناطق مهمند 'مرکز' جدیدى را سازماندهی کند که زیر پوشش
انجمن رسمی فرهنگی و معارف با چاپخانه و مکتب فعالیت کند .او از نماینده کمینترن در افغانستان ،راسکلنیکف،
خواهش کرد برای سه ماه نخست برای این مقاصد ،ده هزار روپیه تخصیص دهد .عالوه بر این مبلغ ،پالن محمد علی
 ۰۲۱۱۱روپیه دیگر را به شکل کمک مالى ساالنه به رهبران مجاهدین که از آن به نام «کمیته رهروان جهاد» یاد شده
است ،در نظر گرفته بود .محمد على میدانست که بدون همکاری نزدیک با این سازمان پر نفوذ در سرحدات آزاد
نمیتواند پالنهایش را پیاده کند ،لذا از آغاز سال  ۰١۲۰به «کمیته رهروان جهاد» ماهانه یک هزار روپیه کمک مالى
میکرد اما رهبرى این سازمان به عزیز هندى اجازه نداد تا در چمرکند فعالیت کند و گویا کمیته انترناسیونال سوم را
ایجاد نماید .افزون بر آن ،به خاطر رفتار خصمانه با عزیز ،وی ناگزیر گردید ،به روستای سید آشان باجور برود.
تیخانف به رویت اسناد آرشیف روسیه در رابطه با این مرکز و یکى از شبنامه هاى عزیز هندى که در آن افغان ها به
گناه پایان دادن جنگ با انگلیس ها و امضاى قرارداد صلح مورد اهانت قرارگرفته و "خوک" خوانده شده بودند ،از
برافروختگى چیچیرین ،کمیسار خلق در امور خارجی روسیه شوروی ،یاد نموده مینویسد که چیچیرین ناگزیربود بود
شخصا مداخله کند تا جلو این گونه خودسری ها را که منجر به تیرگی روابط با افغانستان می گردید ،بگیرد .او عالوه
میکند که راسکلنیکف همچنان به این باور بود که هرگاه عزیز «به پخش این گونه «چرند و پرندها» که با روحیه
سیاست ما در هند مغایرت دارد ،ادامه بدهد ،باید روابط یا این مرکز را پایان داد» .تیخانف مینویسد که سرنوشت آتیه
این مرکز کمینترن را از روی اسناد آرشیوی نمی توان پیگیری کرد .چنین بر می آید که تالش هاى آن پس از چندی
پایان یافته باشد (.)١
عزیز هندى در ماه جنورى سال  ۰١۲١از مقامات انگلیسى در کابل اجازۀ برگشت به هند را بدست آورد ،اما قبل از
هزیمت به هند یکبار دیگر براى مدت کوتاهى درکابل بازداشت شد .عزیز هندى در ماه نومبر  ۰١۲١به جریدۀ
"انقالب" در الهور نوشت که در کابل یک "انجمن کمک ملى" را تأسیس کرده است  .او در یک مکتوب دیگرى به
تاریخ  ۲١مارچ  ۰١٨۱به جریدۀ "میالپ" جریان مالقاتش را با راجا مهندرا پرتاب سنگهـ ،سابق رئیس دولت جال
وطن هند در کابل ،شرح داده از پالنش براى ایجاد یک گروپ همکارى با کمپاین "نافرمانى مدنى" گاندهى صحبت
نمود.
به رویت اس ناد محرمانۀ آرشیف هند بریتانوى ،عزیز هندى از جاسوسان معاش خور سفارت روسیه در کابل هم بود.
بعد از آنکه روس ها مؤفق نشدند ،موافقت دولت امانى را بدست آورند تا از افغانستان بحیث یک دهلیز براى ارسال
اسلحه و عمال شان استفاده کنند ،خواستند این کار را بصورت مخفیانه و قاچاقى از راه بدخشان ،کنر و چترال انجام
دهند .ممکن است مسافرتهاى متعدد عزیز هندى به چمرکند ،پایگاه نظامى آزادیخواهان هندى در مجاورت کنرجز همین
پالن بوده باشد.
به روایت پسران غازى میرزمان خان کنرى ،یکى از مهاجرین هندى که به غازى میرزمان خان کنرى مراجعه
نموده و به او پیشنهاد نموده بود که در بدل امتیازات مادى چشمگیرى با روس ها همکارى نموده ،مانع فعالیت هاى
شان در کنر نشود .شاید همین عزیز هندى بوده باشد ،چون بعد از آنکه روسها مؤفق نشدند غازى میرزمان خان کنرى
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را تطمیع و همکارى اش را براى استفاده از موقعیت حساس کنر جلب کنند ،عزیز هندى هم دسایس ،تخریب و
پروپاگند هایش را علیه غازى میرزمان خان کنرى آغاز کرد.
عزیز هندى در ماه اپریل  ۰١٨۱به هند بریتانوى برگشت .وى در امرتسر به تاریخ  ۲۱مى  ۰١٨۱در یک جلسۀ عام
گفت که هدفش آزادى هند بوده و در آینده خود را وقف خدمت به کشورش خواهد کرد .مقامات هند بریتانوى راپور هاى
را بدست آوردند که وى با عدۀ دیگرى تالش میورزد تا یک تشکیالت جداگانۀ کمونیستى در شمال هند را ایجاد و
عضویت بین الملل سوم ( )١را حاصل کند .عزیزهندى به تاریخ  ۲١اگست  ۰١٨۱بازداشت و به زندان مرکزى امباال
فرستاده شد.
عزیز هندى در ماه جون  ۰١٨۲از امرتسر به فقیر محمد یکى از مهاجرین هندى طرفدار بلشویک ها طى نامۀ خواهان
کمک شده و گفت که روسها ممکن کمک کنند .اوبعد از تقسیم هند در پاکستان سکونت اختیار کرد ،اما دیرى نگذشته
بود که توسط افراد قبایلى اختطاف و براى مدت  ۰٦سال در سرحد آزاد افغانستان گروگان نگهداشته شد .تاریخ وفات
عزیز هندى  ۰۱فبرورى  ۰١٧۰و محل وفاتش الهور نشان داده شده است (.)۰۱

(ادامه دارد)

یادداشت ها و مأخذ
 .۰کتاب موهن الل کشمیرى تحت عنوان " Life of the Amir Dost Mohammed Khan of Kabulزندگى امیر دوست
محمد خان کابل" در دو جلد در لندن بچاپ رسیده و ترجمۀ درى آن توسط پروفیسر دکتور سید خلیل هللا هاشمیان ،از
طرف مجلۀ آئینۀ افغانستان در امریکا بنشر رسیده است.
 .۲کتاب عزیز هندى تحت عنوان "زوال غازى امان هللا خان یا انقالب افغانستان سنه  "۰١۲١۰١۲١در سال ۰١٨۰
در هند بریتانوى بزبان اردو در  ۲۱۱۱جلد چاپ و ترجمۀ پشتوى آن تحت عنوان "دغازى امان هللا خان زوال" به
سفارش شعبۀ تألیف و ترجمۀ مرکز بین المللى تحقیقات پشتوى اکادمى علوم افغانستان (دورۀ حکومت پرچمى ها
وبعداًمجاهدین) ،براى ترفیع به رتبۀ علمى "محقق" توسط آقاى معاون سرمحقق فرهاد ظریفى تهیه و در سال /۰٨١۰
۲۱۱۲م در پشاور بنشر رسیده است .
.٨

Sharma, Jagdish Saran (1972). The National Biographical Dictionary of Inda, p27

 . ٨معین الحق ( ،)۰١٧١زندگى و کارنامه هاى محمد على ،ص .۰١١
 .١اسناد محرمانۀ آرشیف هند بریتانوى

L/P&S/20/12/

 .٦محمد على یکى دیگر از هندى هاى مهاجر بود که براى ایجاد یک مرکز زیر زمینى در کابل وحمایت از فعالیت در
مناطق قبایلى سرحد آزاد ،به تاریخ  ١جنورى  ۰١۲۰به کابل فرستاده شده بود .او بحیث نخستین جاسوس کمینترن در
کابل  ،در پیوند تنگاتنگ با سفارت شوروى بر عالوۀ وظیفۀ خطیر پخش شبکۀ جاسوسى در هند وافغانستان ،ارسال
پنهانى رهبران به اصطالح جنبش رهائي بخش ملى هند به روسیه و قاچاق اسلحۀ روسى به قبایل سرحدات آزاد را به
عهده داشت (تیخانف ،سیاست قدرت هاى بزرگ در افغانستان و قبایل پشتون ص .)٧١
 . ٧مثالً به حوالۀ تیخانف در گزارش راسکلنیکف در باره کار هند از تاریخ  ۰دسمبر  ۰١۲۰تا یکم ماه می ، ۰١۲۲
آرشیف تاریخ اجتماعی و سیاسی روسیه ،فوند  ،١٨٨دوسیۀ مخصوص  ،٨صندوق  ،۰۱١صفحۀ  ،۰٨٨ذکر شده است
که " مرکز سید آشان در باجور را غالم محمد عزیز رهبری می کرد که بنا به توصیه محمد علی به این کار گماشته شده
بود .عزیز که یک نظامی کادری بود ،توانست در میان جوانان بومی دبستانی را «برای پرورش انقالبیون پتان»
سازماندهی کند و کار را در میان سپاهیان انگلیسی آغاز کند .او توانست دستگاه چاپ را به کوهستان برساند و آغاز به
چاپ آثار تبلیغی نماید.
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 .١تیخانف ،داکتر یورى  ترجمۀ عزیز آرانفر ( . )۲۱۰۱نبرد افغانى استالین (سیاست قدرت هاى بزرگ در افغانستان
و قبایل پشتون) ص .١٨
 .٩بین الملل سوم یا کمونیست انترنشنل که خالصۀ آن کمنترن است  ۰١۰١ ۰١۹٨یک مؤسسۀ کمونیستى بین المللى
بوده که در ماه مارچ  ۰١۰١در مسکو تأسیس شده بود.
.Sharma, Jagdish Saran (1972). The National Biographical Dictionary of Linda, p27 .٠١
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