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 ۲۲/۹۰/۲۹۲۲                    داکتر عبدالرحمن زمانى

 

 توطئه هاى انگلیس علیه حکومت امانى
 به مناسبت نودودومین سالگرد استرداد استقالل افغانستان

 (ششمقسمت )

 

 علل قبولى پیشنهاد متارکه توسط غازى امان هللا خان

همزمان با حمالت اقوام مطابق به پالن جنگى افغانها، قرار بود جنگ استقالل در تمام جبهات در یک تاریخ معین و  

دوطرف سرحد، قیام مردم  در پشاور  و رستاخیز آزادى طلبان هند آغاز شود.  اما در جریان جنگ اوضاع تغیر نموده  

و غازى امان هللا خان بنا بر دالیل ذیل خواست متارکۀ پیشنهادى انگلیس ها را قبول و براى  رسیدن به هدف اصلى، که 

 سیاسى افغانستان بود،  درین جنگ نابرابر راه مذاکرات  را در پیش گیرد:استرداد استقالل کامل 

قواى  عسکرى افغان در جبهۀ خیبر و ناتوانى  عمومى شان  در پیشروى به قلمرو هند بریتانوى یکى از   ناکامى .1

مگیرى را بدست نیرو هاى قومى در تمام جبهات  پیروزى هاى چش.  اگر چه ل عمدۀ قبولى پیشنهاد متارکه بودعوام

در یک فرصت مناسب آوردند، اما آنها نمیتوانستند براى مدت طوالى مواضع اشغال شده را نگهدارند و باید آنرا 

 مثل مناطق فتح شده در جبهۀ چترال و کنر به نیروهاى نظامى افغان مىسپردند. 

تبعید او و سران  کمیتۀ انقالبى  شکست قیام مردم پشاور و ناکامى پالن هاى میرزا غالم حیدر خان، دستگیرى و .2

 متارکۀ جنگ بود.   ىپشاور به "برما" نیز یکى از علل قبول

فروکش و سرکوبى  قیام  سرتاسرى مردم در داخل هندبریتانوى هم نقش خود را داشت .  آنطورى که نمایندۀ امان  .3

فغان ها قیام در هند شروع نشد. مخالفت شدید هللا شاه در هند و انقالبیون هندى در کابل  راپور داده بودند، با حملۀ ا

اجازه میداد مخالفین دولت را بدون محاکمه براى دو سال روانۀ زندان   که  Rowlatt Billولت  امردم هند با قانون  ر

کنند، اعالم   نافرمانى ملکى توسط  گاندهى رهبر حزب سرتاسرى کانگرس هند، و قتل عام  بیرحمانۀ مردم در باغ 

نفر کشته و بیش از  ٩٧۰که در آن   General Reginald Dyerانواالى امرتسر  تحت قوماندۀ "جنرال دایر"  جالی

مجروح شدند،  سبب شد  احساسات آزادیخواهى مردم به جوش آمده و روحیۀ همکارى بین هندوان و  ۲۲۹۹

ح را به شدت دم ستمدیده و غیر مسلمسلمانان  تقویت یابد. اما انگلیس توانست به زور  اسلحه و قواى نظامى  مر

  ،انگلیس -اندکی قبل از براه افتادن جنگ سوم افغاندر ایالت سرحدى شمال غربى هم  .سرکوب و پراگنده کند

و  وى . اما انگلیس ها خان تشکیل شدعبدالغفارخان به رهبری  " اتمان زائی "جلسه عمومی و اعتراضی در   اولین

   .ده در گرد همائی را زندانی کردندنشرکت کندیگر رهبران 

. مقامات انگلیسى  که همیشه براى نفوذ از پول و بایل سرحدى در جنگ عامل دیگر بودسهم نگرفتن بعضى از ق .4

تحایف بزرگ بحیث یک حربه استفاده نموده اند، اینبار نیز به همکارى بى نظیر صاحب زاده عبدالقیوم خان، 

توانستند از شرکت بعضى اقوام سرحدى در جنگ جلوگیرى نمایند. صاحب زاده  معاون نمایندۀ سیاسى خیبر

به مقام  اولین  صدراعظم ایالت سرحدى شمال غربى ارتقا کردقبالً نیز  ۲۰٩٧عبدالقیوم خان  که بعداً در سال 

نگلیسى قرار مؤفق شده بود از جنگهاى آزادى بخش قبایل افریدى جلوگیرى نموده مورد ستایش و تمجید مقامات ا

 . (۲) گیرد

که قبالً به آن اشاره شده    استفاده از آخرین انکشافات  تکنالوژى در خدمت جنگبرترى وسایل جنگى انگلیس ها و  .5 ِک
 .است

استعمال قواى هوائى توسط انگلیس ها در جنگ سوم افغان و انگلیس براى افغانها یک پدیدۀ جدید بود. افغان ها که  .6

که ماوراى موانع سرحد ى نایى نداشتند، بمباران "ډکه"، جالل آباد و کابل را توسط هواپیما هاقبالً با طیاره آش

جغرافیوى و کوه ها و دشت ها پرواز نمایند، را پیشبینى نکرده بودند.  جنرال چارلس مونرو، قوماندان عمومى 

امل مهم  میالن افغان ها به متارکه قواى نظامى هند بریتانوى معتقد بود که  حمالت قواى هوایى شان  یکى از عو

 . (۲)بود

نیز یک عامل  توسط عمال شان جالل آباددر استفادۀ انگلیس ها از ستون پنجم  و ایجاد ناامنى و چور و چپاول  .7

 .دیگر پیش بینى نشده بود

هللا خان در برابر گرچه نرسیدن کمک هاى  متوقع  از روسیه عامل عمده نبود، اما قابل یادآوریست که غازى امان  .8

انگلیس ها به یک متحد ضرورت داشت . برسمیت شناختن افغانستان بحیث یک کشور مستقل  و برقرارى مناسبات 

دیپلوماتیک بین اتحاد جماهیر شوروى و افغانستان ضربۀ محسوسى بر مواضع بریتانیا وارد آورد.  مولوى برکت 
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را دشمن مشترک  ، طى نخستین یادداشتش به لنین،  انگلیس هابود کوهللا هندى که  حامل پیام  هیئت افغانى  به مس

دانسته، پیشنهاد کرد که با امیر جدید افغان بر ضد تسلط انگلیس بر هند پیمان نظامى ببندد و اسالم و بلشویزم 

 . (٩)خواهش کرد یک ملیون پوند استرلینگ و مقادیرى جنگ افزار به دسترس کابل بگذارد

 

 اعالن متارکه 

. آنها نیز که توانمندى ادامۀ جنگ را نداشتند و بدون جبهۀ خیبر تقریباً لح انگلیس هاهم عوامل مختلف داشتپیشنهاد ص

در تمام جبهات شکست خورده بودند، نه تنها از نزدیکى  روابط افغانستان با بلشویک ها در هراس بودند، بلکه از خشم 

د. خشمى که بعد از شکست  و اهانت ترکیه ، یکى از محدود کشور هاى  باقیماندۀ  آزاد مسلمانان هند نیز میترسیدن

 اسالمى  ناشى میشد.   

ل هاى دیپلوماسى به چنگ اما در سرشت نیرنگ بازى انگلیس است که آنچه را نمى تواند بزور بدست آورد، به یارى چا

 General W. Mallesonت را میدانستند،  و توسط جنرال مالیسن  انگلیس ها که اهمیت  ختم هرچه زودتر این حال بیاورد.

، از برسمیت شناختن افغانستان آزاد و مستقل توسط روسیۀ بلشویکى  ئیت نظامى شان  براى آسیاى مرکزىرئیس ه

در اسىا  اطالع یافته  بودند، و  این اقدام را یک ائتالف بین پان اسالمیزم و بلشویزم  و یک انکشاف خطرناک اوضاع

شانرا آغاز کردند.  مقامات انگلیسى  درمرکز ى پنداشته ادامۀ جنگ را به نفع بلشویزم میدانستند،  باز نیرنگ بازى ها

از حکومت هند بریتانوى خواست که   بر افغانها آشکار سازد که  گویا افغانها به حیث یک ملت شکست خورده تلقى شده 

 .     (٤)انگلیس ها پیشکش خواهند کردو شرایط صلح را افغانها نه، بلکه 

انگلیس ها در رابطه با مذاکرات وشرایط متارکه  نیزسیاست دو رویۀ تطمیع و تهدید را در پیش گرفتند.  دنیس برى  

Denys Bray   که در برابر امان هللا خان از سیاست به اصطالح بزرگوارى  داشت خارجه براى امور هندعقیدهسکرتر

یعنى رشوت و تطمیع استفاده شده و با وى آشتى کنند. زیرا به افغانستان بحیث یک بفر )حائل( ضرورت و احتیاج 

شت .  داشتندو بدون همکارى افغان ها صلح در سرحد تأمین نمیگردید.  لذا دنیس برى بازگشت روزهاى قدیم را آرزو دا

وى  میخواست که افغانستان باز هم محافظه کار باشد.  دروازه هاى خود را بر روى خارجى ها و بخصوص روس ها 

 بسته در امور خارجى  تابع  سیاست انگلیس باشد و در رابطه با قبایل سرحدى روش دوستانۀ فعالتر داشته باشد. 

 کرد: "برى"  شرایط ذیل را به غازى امان هللا خان پیشنهاد

 کنترول امور خارجى افغانستان .1

 بهبود بخشیدن وضع و موقف نمایندۀ بریتانیا در کابل و قندهار .2

 مرخص نمودن تمام خارجى ها در یک لحظه .3

 به هیأتهاى ممالک خارجى در افغانستان اجازه داده نشود .4

 قبول سرحد قدیم به استثناى آنجائیکه بریتانیا تعدیل کرده است .5

 اج "بلوا کنندگان و فتنه انگیزان" هندىتسلیم دادن یا اخر .6

 واگذار نمودن و یا مرخص نمودن  محمود طرزى و عبدالقدوس خان .7

 ملغى نمودن دفتر پستۀ افغان .8

 بریتانیا حق دارد تورید اسلحه را به افغانستان تنظیم نماید .9

 افغانستان نباید قبایل را مسلح سازد .11

 دتماس مستقیم بین صاحب منصبان سرحد تأسیس گرد .11

 قید و قیود از قبیل قطع معامله در چمن از میان برداشته شود .12

 باغى ها و متهاجمین بصورت دایم  از سرحد طرد گردد .13

اعانه ایکه به افغانستان تأدیه میگردد از سابق کمتر گردد مشروط به اینکه افغانستان روابط دوستانه با ما داشته  .14

 . (٥)باشد

 

نرسید، "برى" خاطر نشان نمود که بریتانیا آماده بود به پاداش خدمات حبیب هللا  وقتى این تالش هاى انگلیس به نتیجۀ

مسألۀ قیمومیت و سرپرستى خویش را در ساحۀ روابط خارجى افغانستان زیر غور و بررسى قرار دهد. ما حتى آماده 

ریم، اگر او با ما آشکارا خصومت ، بپذیپیش روى  ما گذاشت  بودیم که با جبین گشاده آن حقیقت مسلمى را که امان هللا

 ".    (٦) نمیورزید. لیکن "برى" عقیده داشت که چنین پیشنهاد را نمیتوان از طریق تهدید جنگ پذیرفت

بحیث رئیس هیئت بریتانوى و راولپندى  محل     Hamilton Grantاعالم،  همیلتون گرنت  ۲۰۲۰جون  ٩متارکه به تاریخ 

نائب السلطنه  شرایط  متارکه را تعدیل نموده پیشنهاد نمود که  افغانها باید بیست میل از  در ضمن مذاکرات تعین شد.  

جائیکه حاال سنگر گرفته اند، عقب کشند و عساکر بریتانیا در همان جائیکه هستند، میباشند و آزادى عمل خویش را حفظ 

عملیات اکتشافى ادامه میدهند و نباید افغانها بر آنها مینمایند، بدون اینکه قدمى به جلو بردارند.  طیارات بریتانیا به 

سالم  تیراندازى کنند.  اگر کدام پیلوت بریتانوى در قلمرو افغانها مجبور بفرود آمدن گردد، طیاره مزبور باید صحیح و

ا از آتش بس مطلع .  بالخره قبایل در هردو طرف سرحد باید از تجاوز بپرهیزند. باید آنها ربحکومت هند تسلیم داده شود
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  ساخت و درعین زمان به آنها اخطار داده شود که اگر بر نیروهاى بریتانیا حمله  کنند، از افغانها کمک خواسته 

 .     (٧).  نائب السلطنه پیشنهاد کرد که کنفرانس صلح در راولپندى دائر گرددتوانندنمی

 ۲۰۲۰قابل قبول الرد چلمسفورد را که به تاریخ سوم ماه جون بعضى از مخالفین غازى امان هللا خان  این شرایط غیر 

 براى آتش بس پیشنهاد کرد، اشتباهاً شرایط قبول شده توسط غازى امان هللا خان  پنداشته او را مورد انتقاد قرار میدهند.

 ٦لطنه در نامۀ شماره غازى امان هللا خان به جواب نامۀ نائب الس ، برویت اسناد موجود در آرشیف دفتر هند انگلستان

میالدى ضمن اظهار خرسندى از تالش هاى  ۲۰۲۰جون  ۲۲هجرى قمرى ، مطابق  ۲٩٩٧ماه رمضان  ۲۲تاریخ 

افغانها در گذشته متجاوزین را شکست داده اند.  افغانها در حالیکه از آئین و مذهب   دوطرف براى صلح یاد آور شد که

مرند وبنا بر خصلت اسالمى شان مرگ ظاهر و هویدا را بر زیردستى شان نیرو میگیرند، مرگ را سبب احیا میش

.  غازى امان هللا خان  در مورد شرایط پیشنهادى متارکۀ انگلیسها اجانب ترجیح میدهند و آنرا حیات ابدى میپندارند

میتوان  هزاران .  تمام افغانها سرباز و فرقى با  عساکر ندارند، پس چطور خواست هاى شما نا ممکن استنوشت که 

؟ هزار نفر و مردم قبایل را از قریه هایشان بیرون و در میدان هاى کمپ هاى زمستانى مقابل قواى بریتانوى انتقال داد

غازى امان هللا خان از نظامیان خواهش کرد که در همان جائیکه هستند، باقى بمانند. وى پرواز طیاره هاى بریتانیا    (٨)

ن   مورد اعتراض قرارداده گفت که از آنجائیکه در هر حویلى تفنگ وجود دارد،  وى حتى اگر امر را بر قلمرو افغانستا

مردم از تیراندازى بر طیاره هاى بریتانیا خوددارى نمى نمایند. پس بدینصورت صلح به آسانى توسط کسى که سًو ، کند

پندى را بحیث محل مذاکرات قبول کرد و اسم نیت داشته باشد، در خطر مى افتد. غازى امان هللا خان انتخاب راول

    .(۰) اعضاى هیئت افغانى را زیر ریاست على احمد خان، وزیر داخله اعالن کرد

غازى امان هللا خان  طى فرمانى عنوانى میرزمان خان کنرى ، قوماندان جبهۀ چترال و کنر،  در رابطه با آتش بس  

بوده  و درین رابطه مکاتیبى هم تبادله شده است، تا اطالع ثانى لشکر هاى نوشت که چون دولت بریتانیا خواهان صلح 

نظامى و ملکى   را در مواضع  شان  به حالت آماده باش داشته و از حمله بر دشمن خوددارى کنید. اگر یک صلح 

ادامه خواهید داد.   آبرومند بدست آمد و احترام و عزت افغانستان حفظ گردید از آن چه بهتر، و در غیر آن  جهاد را

میل عقب نشیني از سنگر هاى فعلى هیچ ذکرې  بمشاهده نمیرسد. عبدالخالق اخالص که خود در  ۲۹درین فرمان از 

شمسى مطابق با  ٤٠٣١استقالل امانیه که در سال  ٥۹ -٤۰جبهۀ چهارم جنگ استقالل شرکت داشت در صفحات 

 به نشر رسیده است ترجمۀ منظوم پشتوى  این فرمان راچنین  ذکر کرده است: ميالدى  ٤٢٩١

 

 چــــــــې دولت بریتانیا صلح جویان دئ  او په باب کې دجهاد هسې فرمـــان دئ

 یـــــو تـــــــر بله دئ جـــــــــــــاري مکالمت  هم جـــــــــــــاري په منځ کي دئ مکاتبت

 هســــــــــــــــې شان زما دلورې دئ عیان  او ارشاد عظیم الشان تاته حـــــــــــــــکم

 چې هر څوک مجاهدین او لښکري وي  هر چې پوج نظـــــامي او که ملـــکي وي

 په خــدمت د خپل ملت دې مستعد وي  آماده دې په خپل ځــــاې دلته قاعد وي

 ثاني حکــــــــــم صادر شینهتر هغې چې   او حمــــــــــــــله دې په کفـــارو نه کوینه

 په شرف او په مقصود ددې دولت شوه  کـــــــه حاصله چیرته صلح په عزت شوه

 او که نه وه، شي به حـــــــکم دجــــــــــهاد  اطالعــــــي به تــــــــر تاوي هـــــــم ارشاد

 

  شد باعث مشاجره بين لندن و هندبريتانوىپيروزى افغان ها 

. استرداد استقالل افغانستان  شرقى بود که به استقالل دست یافتمعاصر، افغانستان یکى از نخستین کشور هاى تاریخ  در

.  درنتیجۀ جنگ استقالل،  انگلیس ها سرحدات پریشان کنى را به میراث کرد ژ انگلیس ها صدمۀ شدیدى واردبه پرستی

رکه و بعداً عقد پیمان صلح با انگلیس ها اگر چه متا.  گشته استگرفتندکه حتى تا به امروز هم به حالت قبل از جنگ برن

 .(۲۹)خط دیورند را به رسمیت شناخت، اما به قبایل حق تعین سرنوشت را بخود شان داد

در لندن  ایجاد سردرگمى کرد.  عدۀ زیادى از انگلیس ها میپنداشتند که سیاستمداران آنها برسمیت شناختن استقالل 

دست دادند که براى بدست آوردن آن  ازمردان خود خواسته بودند برایش بمیرند، و آن کنترول افغانستان چیزى را از 

جون به نائیب السلطنه نوشت "امان هللا آتشى را افروخته است که خاموش کردن آن  ٤روز کیپل به تاریخ  . (۲۲) بود

 . (۲۲)براى ما بسیار دشوار خواهد بود"

بر من چیزى که جملۀ کرزن را تکرار کرد که گفته بود "  ندانسته   Lord Sydenham  الرد سیدنهمانگلستان در پارلمان 

در همۀ این مدت از خود نشان میدادند.  مونتیگو در مکتوبى به انۀ است  که افغان ها فاتح  برخوردتأثیر ناگوار دارد، 

مسودۀ مکتوب برطرفى  ا از عهده اش برطرف کند، وى حتى نخست وزیر پیشنهاد کرد که نائیب السلطنه چلمسفورد ر

 چلمسفورد را آماده ساخت، اما آنرا نفرستاد.

رو گفت "مناسبات سیاسى ما با امیر باید عمیقاً تغیر یابد. ما نمیتوانیم درین نقوماندان عمومى قواى انگلیس ، جنرال میو

اختن رویت شان به ایجاد یک شعبۀ مخصوص استخبارات براى سوى سرحد با چشم بسته باقى بمانیم" .  و براى بهتر س

 . (۲٩)هم آهنگى فعالیت هاى شان در افغانستان پرداختند
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