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 شرحی دربارۀ پیشنهاد متارکه در جنگ سوم افغان انگلیس
 )قسمت دوم(

 

عزیزالدین وکیلی فوفلزائی در کتاب "نگاهی به تاریخ استرداد استقالل افغانستان" می نویسد: ـ  4

شمسی( کمشنر بزرگ پشاور از رسید یک  1298ثور  30)چهارشنبه  1919می  21بتاریخ »

تلگراف که از طرف سردارعبدالرحمن خان نماینده سیاسی افغانستان در هند فرستاده شده بود، 
وی با عبدالرحمن خان در آن تلگراف به قوماندان لشکر برتانیه در "دکه" خبر داد که: اطالع داد. 

« پادشاه افغانستان صحبت کرده است و حاال آرزو دارد با برتانیه برای تأمین صلح مذاکره نماید.
نموده  حکومت هند قبالً به نمایندۀ افغانستان گفته بود که به افغانستان عزیمت»فوفلزائی می افزاید: 

و اعلیحضرت امان هللا شاه را تشویق کند که از فعالیت های خصومت آمیز دست بکشد. کمشنر به 
پیشنهاد نمایندۀ افغانستان اعتماد نکرد و به سیمله )مرکز تابستانی هند( پیشنهاد نمود که این پیش آمد 

قبایل را بطرفداری خود  افغانستان یک حرکت تکتیکی بوده تا بدان وسیله بتواند وقت کمائی کرده و
]بخصوص بعد از قیام خونین شهر جلب نماید. لیکن نائب السلطنه هند وضعیت را در سرتاسر سرحد 

چنان بحرانی می دید و فرصت را به اندازۀ حیاتی و مهم می پنداشت که به صاحب  [کاظمپشاور ـ 
)عزیزالدین فوفلزائی: "نگاهی به تاریخ « منصب متنفذ صالحیت داد تا با نمایندۀ افغانستان مالقات نماید.

 (42و  41، صفحه 1368استرداد استقالل افغانستان"،کابل، 

 1298جوزای  12)سه شنبه  1919جون  3باالخره الرد چلمسفورد بتاریخ »فوفلزائی می نویسد: 

که  شمسی( به پاسخ پیشنهادهای صلح امان هللا شاه پرداخته و شرایط آتش بس را پیشنهاد کرد...
( اعلیحضرت 1298جوزا  20جون )چهارشنبه  11کنفرانس صلح در راولپندی برپا گردد. بتاریخ 

امان هللا شاه از کابل به نائب السلطنه هند پیام فرستاد و از مجاهدت های موفقانه هردو طرف برای 
 ( 45)مأخذ فوق...، صفحه « صلح اظهار خوشنودی کرد.

درکتاب "افغانستان در مسیر تاریخ" شرح مبسوطی در زمینه دارد که در میرغالم محمد غبار ـ  5

دولت انگلیس از دهلی سفیر افغانی »اینجا بعضی قسمت های آنرا اقتباس میدارم. او می نویسد: 
سردار عبدالرحمن خان  )از مشروطه خواهان قدیم( را با عائله اش تحت الحفظ در پایگاه نظامی و 

آورد و نگهداشت.....چون دولت انگلیس در طی جنگ با افغانستان اندازۀ خطر اشغالی خود در دکه 
امپراطوری را در هندوستان و رشادت مردم افغانستان را در محاذات جنگ احساس و معاینه 
میکرد، لهذا مایل به صلح و تصدیق استقالل افغانستان گردید و راه مذاکره را توسط قوماندان خود 

نظربند افغانی باز کرد. درطی این مذاکرات طوالنی انگلیس ها تصدیق استقالل در "دکه" با سفیر 
افغانستان را پذیرفته و از وجوب متارکه و منافع دوستی دولتین سخن زدند. سردار عبدالرحمن خان 
بغرض اطالع این تمایالت انگلیس ها به پادشاه افغانستان به کابل آمد، درحالیکه انگلیسها عائله و 

او )غالم احمد خان رحمانی( را در پایگاه عسکری خود نگهداشته بودند. سردارعبدالرحمن پسر 
انگلیس با شرط تصدیق  ۀخان در کابل با شاه مذاکره کرد و بعد از تصمیم دولت بقبول پیشنهاد متارک
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کرده استقالل، برگشت. انگلیسها ازاین نرمش و لغزش بیموقع دولت جدیدالتأسیس افغانستان استفاده 
و روی موضوع متارکه بین دهلی و کابل مکاتبات بعمل آمد و انگلیسهای مغلوب توانستند بر دولت 

میل از سرحدات  20غالب افغانستان تحمیل نمایند که تا امضای رسمی معاهده صلح سپاه افغانی 

ً معلوم نبود ـ کاظم[کشور عقب تر برود  یکه مردم مجاهد ؛ در حال]تا آنوقت موضوع غالب و مغلوب دقیقا
و قوماندانهای عمومی محاذات پاکتیا و قندهار مخالف چنین شرطی  ]مجاهدین اقوام سرحدی ـ کاظم[

ً دولت را ازاین تصمیم ب موقع مالمت کردند. ولی پادشاه افغانستان ازین تصمیم یبودند و حتی کتبا
محاذ  نهاین مردم و قومانداخود که تنها استقالل کشور را تأمین میکرد، بدون مشوره با نمایندگا

اعالم شد. سردار عبدالرحمن خان سفیر سابق  1919جون  3جنگ، برنگشت، لهذا متارکه در 

روز اقامت در دکه و رفت و آمد بکابل، به پایتخت برگشت.... بعد  17افغانی در هند بعد از 

د، ولی مردم مجاهد دولت، البته عساکر افغانی درهیچ محاذی به جنگ نپرداختن ۀازاعالن متارک
)غبار، میرغالم محمد: « کتیا جنگهای ملی خود را به ضد انگلیس دوام دادند.اخیبر و سرحدات پ

( ]دراینجا باید خاطر نشان ساخت که مرحوم غبار نیز از جمله 770ـ  769"افغانستان در مسیر تاریخ، صفحه 

غازی پیشنهاد متارکه را به شرط تصدیق استقالل کشور قبول منتقدان متارکه با انگلیسها بود. اینکه چراشاه امان هللا 
 کرد، شرح آن در مقالۀ قبلی از این قلم بیان شده است. ـ کاظم[

 بین ویسرا و شاه امان هللا غازی:ها تبادله نامه 

رد و بدل شد که متن بین ویسرای هند برتانوی و شاه افغانستان چند مکتوبی بعد از اعالم متارکه 
آنها در دست نیست؛ ولی غبار تنها به نقل دو نامه که بین دو جانب تبادله شده موفق گردیده است: 

 22در یکی نقل مکتوب وایسرای هند )الرد چلمسفورد( عنوانی اعلیحضرت امان هللا خان را که

م( فرستاده بود و دیگر جوابیه اعلیحضرت به 1919جون  21هجری قمری )مطابق  1337رمضان 

( درج میباشند، 774تا  770نامه فوق الذکر ویسرا که متن مکمل آنها  در کتاب مذکور )از صفحه 

 کلمات را به دراین دو نامه طرفین طبق معمول آنوقت یکدیگر خود)و اما مختصر آن در ذیل تقدیم میگردد. 

 "مشفق" و "دوستدار" یاد کرده اند(

 نامه ویسرا به شاه امان هللا:مختصر

(  ویسرا چلمسفورد )دوستدار( به 1919جون  21هجری قمری ) 1337رمضان  22نامه مورخ 

 11رمضان ـ  12شاه امان هللا غازی )مشفق( که به جواب نامه ده روزقبل شاه امان هللا )مورخ 

 نگاشته شده، حاوی شش فقره میباشد که مختصر آن چنین است:جون( 

تعدادی از افواج نظامی افغان هنوز در سمت سرحد »در فقره اول ویسرا خاطر نشان می سازد که: 
ً در نواحی کوتل پیوار؛ آنها را باید فوراً پس ببرند، مادامیکه یکنفر افغان  ما میباشد، مخصوصا

، مذاکرات صلح خارج از مسئله میباشد و چارۀ دیگر ندارد ، مگر نظامی هم طرف سرحد ما بماند
ویسرا دراین فقره از شاه امان هللا خواهش مینماید تا: احکام « اینکه مخاصمت مجدداً شروع شود.

در نواحی  )مقصد اقوام سرحدی است(صادر کند که هیچ جمعیت از اهالی قریه جات و اقوام و اولس 
نشوند، در غیر آن به جنرالهای خود صالحیت پراگنده ساختن شانرا داده افواج نظامی آنها جمع 

 است.

در فقره دوم اشاره به مشکالتیکه شاه امان هللا در مورد کنترول فعالیت اقوام سرحدی نوشته بود، 
در  بخواهد که آنها و از ویسرا اکیداً خواهش کرده تا شاه احکام مؤکد به مردمان خود صادر نماید
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نظامی انگلیسها نزدیک نشوند، درغیرآن طیارات آنها وارسی خود را جاری خواهند داشت محالت 
 تا افواج شان از چنین جمعیت های اقوام مخالف محفوظ بمانند.

در فقره سوم بار دیگر تأکید برآنست که طرف افغان بکوشد تا اقوام سرحدی را از ادامه فعالیت باز 
که مذاکرات صلح بین ما در پیش است، ناممکن است که اقوام در در وقتی»دارد؛ ویسرا می نویسد: 

حالت شبهه و هیجان گذاشته شود و چون از اقدامات آن مشفق )یعنی شاه امان هللا( برانگیخته گردیده 
 «اند، بعهده آن مشفق است که آنها را بر وفق شرح مندرجه متنبه نمائید.

او هرگز راضی نخواهد شد که بیشتر ازین هیچ در فقره چهارم ویسرا تصریح میکند که دولت 
تغییری در شرایط متارکه مخاصمه بعمل آورد و اما حاضر است احکام الزم را در باب پذیرائی 

 مامورین منتخبه افغانی در راولپندی صادر نماید.

 در فقره پنجم ویسرا ضمن معرفی رئیس هیئت طرف انگلیسی "سر هملتن گرانت"، از شاه امان هللا
 خواسته است هیئت افغانی را نیز معرفی دارد تا انتظامات الزم تدارک گردد.

در فقره ششم ویسرا ابراز امیدواری کرده تا یک مستقبل درخشان و برقراری مجدد روابط دوستانه 
 بین دولتین برقرار گردد.

جبهات ادامه این بود مختصر نامه ویسرا عنوانی شاه امان هللا غازی در موقعیکه هنوز جنگ در 
 داشت و در جبهه جنوبی افغانها به کمک اقوام سرحدی در حال پیشرفت بودند، ارسال گردید. 

 جوابیه شاه امان هللا به ویسرا:

ً طی نامۀ مفصل به جواب نامه فوق الذکر ویسرا پرداخته که متن آنرا  شاه امان هللا غازی متعاقبا
نقل کرده است و اینک نکات مهم آن مختصراً تقدیم  (774تا  772)صفحه مرحوم غبار درکتاب خود 

 )دراین نامه مقصد از "دوستدار" شاه امان هللا غازی است(: میشود 

رمضان  22مراسلۀ محبت سلسله آندوست مشفق مهربان مورخه »نامه با این عبارت آغاز میگردد: 

ث مزید اتحاد و رمضان واصل گردیده باع 26بتاریخ  1919جون  21هجری قمری مطابق  1337

آندوست محترم و مهربان را متوجه بخیاالت دوستانه خیراندیشانه دوستدار مینمایم که:  ،مؤدت گردید
مدعا و مقصد کلی فیمابین دولتین علیتین از روابط اتحاد و قیام دوستی طرفین ملحوظ است، پس 
چون خیاالت طرفین بنا بر خیر طرفین مایل و جاهد به صلح طرفین و لحاظ شرف دولتیتن میباشد، 

بر التیام جراحات سابقه باشد و کوشش برای این باشد که وضعی بر  ناست که توجه دولتی الزم
رویکار آید که غلط فهمی های سابقه برطرف شده اتحاد و ارتباط جدید مؤدت انگیزی بررویکار آید 
که طرفین از آن استفاده حاصل کند. لیکن مکتوب آخرین فوق الذکر دوستدار کامالً باعث اثبات 

االت فوق و آنچه الزمه وقت باشد، نبوده بعضی خلل های اندکی بتصور دوستدار رسانیده و از خی
آن متأثر گردانیده است. پس الزم شمرده شد که در باب فقرات خواهشات دوستدار که درباب متارکه 

ر میباشد، دوستدار را متوجه نمایم و آنچه مصلحت وقت باشد، آن دوستدار را از روی خیاالت خی
 «اندیشانه عاقبت اندیشانه خود مستحضر سازیم که:

میل از افواج دولت برتانیه دور باشند، دوستدار  20درباب فقره اول که افواج نظامی افغانی بقدر »

مهربان و اظهارات اولین شانرا مشعر بر خواهش مینگارد که چون خیاالت خیراندیشانه آندوست 
مابین دولتین علیتین را مدنظر داشتند و این دوستدارهم مصالحه دانستم و در دفع خونریزی فی
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خیاالت آندوست مهربان خود را خیرخواهانه و بصواب قرین تصور بالیقین کردم، خواهشمند صلح 
قایم براین دیدم و  یال آندوست مهربان راگردیده حرف متارکه در بین آورده شد. لهذا چون خ

میل از افواج برتانیه دور باشد، در اکثر حصه جات  20نظامی افغانی مالحظه نمودم که افواج 

مملکت خود همین کارروائی را، با وجودیکه در مراسلۀ آن مشفق زبان نداده بود، اجرا نمودم و 
میل دور از مقابل فوج شما  10برای فوج مقیمه سرحد چمن و کوتل پیوار احکام نمودیم که بقدر 

و مذاکرات بشوند، گویا در حقیقت این خواهش آندوست اقامت پذیر، الی زمان تصفیه مکالمات 
کامالً منظور گردیده، لیکن افواج نظامی دولت برتانیه به سبب دفع تکلیف بعضی داره جات 

این دوستدار الزم  ،سرحدی و تسکین جوش فوق العاده رعایای داخله و جلوگیری شان از محاربه
اج خود را در حدود کوتل پیوار و چمن و در باقی میداند که بمقابل کارروائی ما که ده میل افو

دوستدار هم الزم است که افواج  ،میل احکام دور شدن را داده ایم 20میل الی  10سرحدات خود از 

خود را از قلعه نو سمت چمن به چمن و از حدود دکه را به لوارگی منتقل نمایند و به حدود 
مصالحه که فیمابین دولتین میشود، لحاظات طرفین  که وارسرحدات سابقه خود الی زمان تصفیه مت

مدنظر طرفین میباشد، نه اینکه ازیکطرف هرچه گفته شود طرف دیگر قبول کند، این از انصاف 
تدار به تعمق دراین باب نظر نمایند. زیاده اصرار دوستدار سو الزم است که آندو قدری بعید است

دراین چنین فقرات جزئی و ارسال مرسول باعث خلل  دراین باب چه خواهد بود، طوالت و پیچیدگی
خیاالت طرفین گردیده تأثیری خواهد بخشید که از آن نتیجه به ظهور آید که معامله موجوده را شکل 
دیگر داده منجر به غلط فهمی و فساد خواهد گردانید. دوستدار تعطیل این قسم فقرات را به لحاظ 

 «الزم نمیداند.خیراندیشی و دوستی فیمابن دولتین 

در ادامه نامه در باب پرواز طیارات برتانوی در داخل افغانستان و حتی در حواشی سرحد بعد از 
ذکر دالیلی که همچو پرواز ها موجب اخالل اوضاع میشود، مطالبی بیان گردیده و گفته شده است 

د میشود و فیرهای از آمدن طیاره های شما ضرور یک هیجان فوق العاده برای مردم ما عای»که: 
تفنگ باوجود امتناع سخت ما، باالی طیاره های دولت برتانیه می نمایند و از طیاره های شما، 

داشته اند، بمباری باالی مردم خواهد شد و ضرر مالی و جانی برایشان خواهد رسید  مبقراریکه ارقا
 منازعه و مخاصمه شد، این نتیجه بسیار خراب خواهد بخشید و دراینصورت متارکه نشد، بلکهو 

چون هردو دولت خیال مصالحه را دارند و خیرطرفین را به همین میدانند، چه ضرور که اینطور 
اوضاع در بین واقع شود.......دوستدار به هیچصورت بلحاظ خیر طرفین گردش طیاره های شما را 

 «باالی حصه جات خاک داخله افغانستان مناسب نمیداند.

گلیس ها از اقدامات مردمان سرحدی و برانگیخته شدن آنها و اینکه بعضی از در مورد شکایت ان
آنها اگر در افغانستان پناه گزین شوند، باید جا داده نشده و خارج کرده شوند، دراین نامه جواب 

به ایشان »صریح ارائه گردیده  وگفته شده است که دولت افغانستان آنها را "برانگیخته" نساخته و 
ه است که از این به بعد در صدد این خیال نباشند و بعد از این دراین باب کارروائی نکنند. خبر داد

درباب پناه گرفتن نفری سرحدی و یاغیر آن درحال و درمآل چون رسم عالم براینست که نفری یک 
 ]چنیندولت بدیگر دولت در هرباب پناه گزین شوند، واپس داده نمیشوند و پناه داده میشوند....

م از قانون عالم و هم از انسانیت خارج است و عالوه برهمه حسب مذهب هم برای درخواست[ ه
پناه گزین خواه از هر مذهب باشد و پناه در ملک اسالم بیاورد، کشیدن و پناه ندادن شان ناجائز 

اگر خیاالت گورتمنت برتانیه از مصالحه باشد، دراین قسم امورات جزئی پیچیدن چه است....
ور؟ و اگر خیاالت از مصالحه نباشد، پوره دانسته خاطر این دوستدار کرده شود تا از مدعا ما ضر
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هم بدانیم. و برای دوستدار ازاین فقره تعجب دست داده که از یکطرف آندوست مهربان مراسله 
مؤدت مرسلۀ خود اظهار سرور، موافقت و یگانگی را نشان داده سلسله ازدیاد دوستی فیمابین 

تین را خواهشمند است... و ازطرف دیگر درشرایط صرف متارکه مؤقتی اینقدر به امورات دول
غیرضروری که از آن فائده صریحی برای دولت آن دوستدار به نسبت دوستی دولت افغانستان اصل 
باشد، عاید نیست، می پیچد و سخت میگیرد. از این قدری تشویش براوضاع غیرمتوقع وقت برای 

وستدار برای آن دوست مهربان معۀ افسوس می نگارد که نتیجۀ این دحاصل شده  این دوستدار
اوضاع براجتناب مصالحه ازطرف این دوستدار هم بوقوع خواهد رسید، واال دوستدار هرگز راضی 
به این نمیباشد که یررشته اتحاد دوستی که از سالهای دراز دول علیه مستقله افغانستان با دولت بهیه 

 «معظمه برتانیه دارد، منقطع و مبدل به مجادله و مخاصمه گردد.

شاه امان غازی از معرفی سر هملتن گرانت به حیث رئیس هیئت مذاکره کننده  ،در پایان جوابیه
همین پیچیده گی ها و غلط فهمی ها در بین »طرف برتانیه ابراز خشنودی و امیدواری میکند که 

له یک صورت درست که خیر طرفین در آن باشد، و بشرف بوقوع رسیده، برطرف شده معام
و ضمناً رئیس هیئت مذاکره کننده طرف افغانی را که علی احمد خان « دولتین علیتین تصفیه شود

ناظر )وزیر( داخله میباشد با اعضای معیتی و همراهان شان معرفی مینماید که آماده سفر به آن 
 طرف میباشند. 

مکتوب شاه امان هللا غازی به جواب ویسرای هند که متن مکمل آن در م مهاین بود مختصرمطالب 
 کتاب "افغانستان در مسیر تاریخ" درج است.

که پیشنهاد متارکه و جای هیچ شک و تردیدی باقی نمی ماند از ورای متن نامه بوضاحت بر می آید 
چنانچه در نامه جوابیه  نه از جانب شاه امان هللا غازی، از طرف انگلیس ها صورت گرفته است،

اظهارات چون خیاالت خیراندیشانه آندوست مهربان و »شاه عنوانی ویسرا صراحتاً ذکر شده است: 
و در دفع خونریزی فیمابین دولتین علیتین را مدنظر  اولین شانرا مشعر بر خواهش مصالحه دانستم

ه و بصواب قرین تصور بالیقین داشتند و این دوستدارهم خیاالت آندوست مهربان خود را خیرخواهان
 «کردم، خواهشمند صلح گردیده حرف متارکه در بین آورده شد.

 )ادامه دارد(
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