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 ۰۲/۲۰/۰۲۲۲                   داکتر عبدالرحمن زمانى 

 

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

 (دومقسمت )

 

 .مصمم بود استقالل کشور راچه از طریق مذاکره و یا جنگ حاصل کندخان امان هللا 

.  امان هللا خان  که در اوج مبارزات استقالل استرداد استقالل افغانستان بود ،جنبش مشروطه خواهى  مرامعمده ترین  

از سر راه برداشته و امکان تحقق آزادى کامل   بزرگ یعنى  امیرحبیب هللا خان را بانه و مشروطه خواهى  ایکه  مانعطل

 ،سلطنت خودز همان روز نخست اعالن بود،  آگاهانه و اافغانستان از یوغ اسارت امپراتورى انگلیس را مهیا ساخته 

استعمارى اش از آغاز جنگ  . او که احساسات شدید آزادى طلبى و ضدقالل و آزادى کامل افغانستان بودطالب است

ل آلمانى براى استقال -جهانى اول از کسى پوشیده نبود، و از  داعیۀ ملىگرایان و آزادى طلبان و تالش هاى هئیت ترکى

آشکارا حمایت میکرد، مصمم بود استقالل کشور را،  چه از طریق صلح و مذاکره و یا زور و جنگ، حاصل  نیز هند

 کند. 

وایسراى هند بریتانوى از قتل پدر، خلع    Lord Chelmsfordبه الرد چلمسفورد  ۲١۲١مارچ  ٣امان هللا خان  بتاریخ 

و تصمیم ه  سیاست آیند .  این مکتوب  به مقاصد وه بودستان اطالع  دادشدن غاصبین  و انتخاب خودش بحیث امیر افغان

... نباید بر آن رفیق ما پوشیده : "  او مبنى بر استرداد استقالل کامل افغانستان  و لغو معاهدات پدرش نیز اشاراتى داشت
خود را آماده میداند که در هر وقت و هر موسم با در نظر داشتن  ایجابات  حکومت مستقل و آزاد افغانستانبماند که 

دوستى و امثالهم قرارداد ها و معاهداتى را  با حکومت نیرومند انگلستان عقد نماید که در راه منافع تجارتى براى 
 ".(۲)سودمند باشدحکومت ما و حکومت شما مفید و 

از وضع دربار امیر حبیب هللا خان میدانستند که یا نصرهللا خان و یا امان هللا  انگلیس ها با آگاهى طوریکه قبال ذکر شد،

بعد از آنکه  ولیعهد مورد  خان، که هردوى شان مخالفین سرسخت انگلیس بودند، بقدرت خواهد رسید.  آنها خصوصا  

سومى را براى حفظ  حمایت شان،  سردار عنایت هللا خان، هم از ادعاى سلطنت گذشت،  در صدد برآمدند تا شخص

حافظ سیف هللا خان، وکیل بریتانیا در کابل،  هم به هند اطالع داد که آنکه  از بعد صوصا  منافع شان  بقدرت برسانند.  خ

 : اه اپریل در دربار  اعالن کرد کهم ۲٣امان هللا خان بتاریخ 

ین مملکت من ا . بعد ازاعالن کرده ام آزاد و مستقل از لحاظ داخلى و خارجى کامال   "... من خودم و مملکت خودم را

اندازۀ یک سر مو اجازه داده نخواهد شد که در  همانند سائر دول و قدرت هاى جهان آزاد است. به هیچ نیروى خارجى ب

 ". امور داخلى و خارجى افغانستان مداخله کند و اگر کسى به چنین امرى اقدام نماید گردنش را به این شمشیر خواهم زد

فهمیدید؟ وکیل : اى سفیر! آنچه من گفتم شما ه طرف وکیل بریتانیا گشتانده گفتامان هللا خان  روى خود را ب ، نبعد از آ

 . : بلى فهمیدمبریتانیا جواب داد

، و در رابطه قرار گرفتهل  یک عمل انجام شده دولت انگلستان بعد از اعالم استقالل افغانستان و لغو معاهدات قبلى بمقاب

ینکه استقالل افغانستان را بحیث یک ا قبول کردن و یا رد کردن آن با مشکالت جدیدى مواجه شد.  انگلیس ها از با

حقیقت مسلم بپذیرند و یا رد کنند، متحیر بودند.  هند بریتانوى براى  اعتراض به  موقف امیر جدید هیچ دلیلى نداشت  و 

. حکومت بریتانیا دید بین دو ملت  خودمختار رد کندقد معاهدات جنمیتوانست تحت شرایط موجود تقاضاى او را براى ع

ىست که با شخص امیر عقد شده، لذا درین فرصت  یکه معاهدات افغان و انگلیس تعهداتاز مدت ها اصرار میورزید

ماید.  به عقیدۀ  ، ممانعت  و جلوگیرى ناى عقد معاهدۀ جدید با افغانستانبرایشان دشوار بود از تقاضاى امان هللا خان بر

، چه شخصى و یا ملى بوده ، عمر قرار داد قبلىنوى، با اعالم استقالل افغانستاناکثریت در  وزارت خارجۀ هند بریتا

 .  (۰) باشد،  به پایان رسیده بود

به امان هللا با گذشت یک ماه هم انگلیس ها جواب مکتوب امان هللا خان را ندادند. آنها معتقد بودند که جواب قطعى  اما

خان  به معنى شناختن امان هللا خان بحیث یک پادشاه مستقل بوده و این کار براى پالیسى بریتانیا در شرق یک شکست 

ال ادامۀ وفادارى ؤ٪ نفوس هند(  و س٠۲اد مسلمانان )عواملى چون وارخطائى بریتانیا از تعداد زیبزرگ خواهد بود.  

، اطالع امان هللا خان از اوضاع نا هنجار داخلى هند، قلت مواد غذائى و اشیا به بریتانوىشان در اردوى حکومت هند 

٪ در مواد وارداتى(، و نقش احتمالى ۲١۲٪  ازدیاد در قیم مواد خوراکى و ١٣علت جنگ جهانى اول، انفالسیون شدید )

و احتماال  خواب چانس بدست  بسر میبرد( سال در هند در تبعید ٠۲شاه مخلوع "امیر یعقوب خان" که از مدت چهل )

 .(٣)ین دودلى نقش داشتندا آوردن دوبارۀ تخت کابل را میدید، هم در
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خیر در قبول کردن تقاضاى امان هللا خان براى شناسائى استقالل کامل افغانستان مینویسد  که  أاقبال علیشاه در رابطه با ت

مت هند بریتانوى  دو نظر بوجود آمد.  یک بخش  معتقد بودند که بعد از دریافت مکتوب امیر  در مقر فرماندهى حکو

چون لحن مکتوب دوستانه است، لذا براى طفره رفتن از مفهوم آن بایست به همان لحن دوستانه یک جواب مناسب 

 فرستاد.  اما گروپ دیگر اصرار داشت که  امیر به مثابه یک پادشاه خودمختار به صراحت  از جمالت و عباراتى

.  انگلیس ها به گمان اینکه جواب دادن  زود نظارت بریتانیا از امور کابل استاستفاده نموده است که مقصدش  برچیدن 

به مکتوب معنى برسمیت شناختن امان هللا خان بحیث یک پادشاه مستقل را خواهد داشت، به امیر نه تنها جواب مکتوبش 

 . (٠) نرا نیز نگرفترا ندادند، بلکه کابل حتى اطمینان رسیدن آ

وزیر امور داخله  Edwin Montagueاقبال علیشاه  مدعیست که درین رابطه با اشخاص مهمى چون  ایدوین مونتیگ 

وزیر قبلى امور خارجه در شیمله بحث نموده و هردو نفر به یکسان  از    Hamilton Grantبراى هند و همیلتون گرنت 

، به مناسبات آیندۀ دوستانۀ امان هللا خان کردند که به اثر جواب ندادن به مکتوب کامال   خسارۀ ناسنجیده شدۀ  اظهار ندامت

کشور وارد شد.   او ادامه میدهد که  حسن نیت معمول هم ایجاب میکند تا جواب حتى یک مکتوب بى اهمیت را هم داد، 

نتیجه میگیرد  ز او پشتیبانى میکرد. اوتمام ملت افغان ا ۲١۲١چه رسد به مکتوب رسمى یک همسایۀ دوست که در سال 

داده میشد، از جنگ سوم افغان و انگلیس   که  با اطمینان میتوان گفت که اگر به تقاضاى امان هللا خان جواب دوستانه

 جلوگیرى  بعمل مى آمد.  

وى  آمادگى نشان دولت افغانستان  به تعقیب نامۀ  سوم  مارچ که در آن براى عقد یک معاهدۀ جدید باساس حقوق مسا

ین اقدامات  ا .  یکى ازد و مستقالنۀ خود را در پیش گرفتسیاست آزا داده شده بود، بدون آنکه منتظر جواب بماند، عمال  

س آن محمود طرزى بحیث وزیر خارجه بود.  أل، ایجاد شعبۀ امور خارجى و در رمستق در راه تاسیس یک دولت کامال  

به نمایندۀ افغان )آمر پسته خانۀ افغان( در پشاور  ۲١۲١( مارچ ۲۲ى  به تاریخ یازدهم  )امیر امان هللا خان  توسط فرمان

 اطالع  و هدایت داد که   مطبوعات هند را از جلوس امان هللا خان به سلطنت  توسط یک اعالمیۀ رسمى مطلع سازد: "

قدرت هاى هاى ى از تمام حقوقى که حکومت خواهد بود.  یعن حکومت افغانستان  از نگاه داخلى و خارجى مستقل و آزاد

 ".(٥)مستقل دارند، افغانستان نیز بهره مندخواهد بود

به حکومت هند بریتانوى اطالع داد که منبعد تمام ارتباطات بین حکومتین هند  مارچ  ۰١محمود طرزى هم به تاریخ 

تعامل سابق را که در آن  ارتباط بین امیر و .  او بدین وسیله ستان از طریق او صورت خواهد یافتبریتانوى و افغان

امیر عبدالرحمن خان و امیر حبیب هللا خان، حکومت زمان سلطنت در  . (٦)نائب السلطنه یا وایسرا ى میبود، از بین برد

هند بریتانوى همیشه اصرار میورزید که پیمان و موافقت شان با زمامداران افغان یک رابطۀ شخصى بوده مربوط به 

در قبولى و یا رد آن تصمیم .  امان هللا خان  با قطع کردن این رابطه بریتانیا را مجبور ساخت راتب نمیباشدسلسلۀ م

 .بگیرد

براى اثبات ادعاى استقالل خود مکاتیبى را به کشور هاى دیگر جهان بشمول  جاپان،  دولت جدید افغانستان همچنان 

ترکیه، ایران، فرانسه و اضالع متحدۀ امریکا هم فرستاد و در آن  استقالل کشور را اعالم نمود.  دو مکتوب هم به اتحاد 

در آن  آمادگى افغانستان براى  جماهیر شوروى ارسال شد. یکى از طرف محمود طرزى به وزیر خارجۀ شوروى  که

ى به تاریخ ا.  دولت شوروى هم  توسط اعالمیه ده بود،  و دومى از امیر به لنینسیس روابط دایمى دوستانه  اظهار شأت

 .تقالل افغانستان را برسمیت شناختبه حیث نخستین دولت جهان اس  ۲١۲١مارچ  ۰٢

اپریل به هند بریتانوى راجع به تقرر محمد ولى خان بحیث  ۲٥تاریخ  حافظ سیف هللا خان وکیل انگلیس ها در کابل به

اولین نمایندۀ افغانستان به بخارا اطالع داده نوشت که  در حلقات با خبر گفته میشود که عبدالعزیز خان نمایندۀ افغانى که 

 از هند احضار گردیده شاید بحیث اولین نماینده به ایران فرستاده شود.

.  مکاتیبى را که  بین محمود طرزى و میرزا ملى گراى هند همکارى نزدیک داشت ان همچنان با رهبرانامان هللا خ 

)یکى از مشروطه ین محمود طرزى و سردارعبدالرحمن، و ب(٢)غالم حیدر خان رئیس پسته خانۀ افغان در پشاور

ها را با ملیگرایان یس ها کشف شده بود، همکارى افغانخواهان قدیم( نمایندۀ امان هللا خان در هند تبادله شده و توسط  انگل

آنانرا آشوبگران هندى مى خواند( نشان میداد. در خالصۀ یکى از مکاتیب میرزا غالم حیدر خان به  انگلیس هاکه هند )

یتانیا چون تمام مراسالت من علیه حکومت بر: "مى نوشته شده بود میخوانیم که ٢ غازى امان هللا خان  که بتاریخ

. اگر ضرورت شد، من در شهر امر مقاومت مسلحانه را صادر کردممیباشند، من با شنیدن خبر بازرسى پسته خانه، 

( نفر پشاورى، هم هندو و مسلمان، به کمک ۰۲۲۲پشاور جهاد را آغاز خواهم نمود. با شنیدن این،  حدود هشت هزار )

رج شهر پیشنهاد کمک کردند. من به آنها گفتم که در وقتش آنها را ( نفر از قراى خا۰۲۲۲من آمدند.  آنشب دوهزار )

دعوت خواهم نمود.  گروه نظامى سکهـ ها به هندو ها اطمینان داده اند که به مسلمانان به دیدۀ برادر مینگرند، و بر آن 

 ". (۰)کرد ها فیر نخواهند

 خان به حاجى صاحب ترنگزى را چنین نقل یک راپور دیگر محرمانۀ انگلیس ها خالصۀ مکتوب غازى امان هللا 

را خواهید  : " به خداوند دعا میکنیم که در راه جهاد استوار باقى بمانید.  از اعالمیۀ چاپى پخش شده مرام مامیکرد

 ".(١). ما سپه ساالرى مقرر کرده ایم که به شما مشوره و مهمات خواهد داددانست
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عبیدهللا سندى، وزیر حکومت مؤقت هند در کابل، را بدست آورده بودند.  در  ها همچنان مکاتیب ارسالى موالناانگلیس

یکى ازین مکاتیب، موالنا عبیدهللا سندى،  از تمام هندوستانى ها تقاضا کرده است تا با عساکر افغانى ایکه به هند حمله 

 اه هاى آهن و ارتباطات را مختل سازند. فون، ررا به قتل برسانند،   و خطوط تل هااهند کرد،  همکارى نموده، انگلیسخو

اسناد کشف شدۀ دیگر مربوط به دوسیۀ به اصطالح توطئۀ افغان ها علیه حکومت هند هم  از روابط نزدیک بین  ملى 

   .(۲۲)گرایان تبعیدى هند و عاملین مخفى امان هللا خان در هند )حکیم اسلم و مولوى منظور(، حکایت میکرد

اغماض و تسلیم نشدن  و  ،نشر بیانیه ها و اعالمیه ها محدود نماند قالل  تنها به اقدامات دیپلوماتیک والبته تقاضاى است

مقامات انگلیسى به خواسته هاى مردم افغانستان   امان هللا خان را مجبور ساخت، راه جنگ را اختیار کند، و مسئولیت 

 .)ادامه دارد( این جنگ بدوش انگلیس ها میباشد.

 مأخذ:

،  آرشیف ۲١۲١،  جون ۲٥۰-۲شماره هاى  ١۰.  اسنادمحرمانۀ  مربوط به سرحدشعبۀ خارجه، پراگراف   ۲

 .  استخبارات هند بریتانوى

،  آرشیف ۲١۰۲، اکتوبر  ۰۲٦-٢۲٥، شماره هاى ٢۲۰.  اسنادمحرمانۀ  مربوط به سرحدشعبۀ خارجه، پاراگراف   ۰

 استخبارات هند بریتانوى   

(. جنگ استرداد استقالل افغانستان: جبهۀ فراموش شدۀ ۰۲۲٢زمانى، عبدالرحمن )(،۰۲۲٢عبدالرحمن ). زمانى،  ٣

 . ۰٥www.zamanifamily.comچترال و کنر. مؤسسۀ نشراتى مسکا. ص  

٠  .Shah, Ikbal. Ali. (2004) Modern Afghanistan. Lahore, Sang-e-Meel Publications.  

 .۲۲۰ – ۲۲۲صفحات 

،  آرشیف ۲١۰۲، اکتوبر  ۰۲٦-٢۲٥، شماره هاى ٢۲۲. اسنادمحرمانۀ  مربوط به سرحدشعبۀ خارجه، پاراگراف  ٥

 استخبارات هند بریتانوى.  

 .   ٢۲٣.  همانجا،  پاراگراف   ٦

.  میرزا غالم حیدر خان وردکى پسر غالم رضا خان و برادر میرزا غالم محمد خان وردکى )وزیر تجارت دورۀ  ٢

امر پسته خانۀ افغان در پشاور ویکى از پنج نفر وکالى امیر افغانستان در دوران  ۲١۲١تا  ۲١۲٣امانى( از سال 

)دوران جنگ سوم افغان و انگلیس( بخاطر  ۲١۲١مى  سلطنت امیر حبیب هللا خان در هند بریتانوى بود.   وى در ماه

فعالیت هاى ضد انگلیسى بازداشت و به برما تبعید شد. چهار وکیل دیگر عبارت بودند از کرنیل حاجى شاه بیگ خان  

 نمایندۀ امیر در هند،  کرنیل غالم رسول خان وکیل التجار امیر در بمبى، دوست محمد خان  وکیل التجار در کراچى، و

ناظر محمد علم خان در راولپندى .  مطابق به راپور هاى استخبارات انگلیس از جملۀ همۀ اینها میرزا غالم حیدر خان و 

 ناظر محمد علم خان خیلى فعال، پر انرژى و وفادار به افغانستان بودند. 

۰  .IOL, L/P&S/10/819/227 (آرشیف استخبارات هند بریتانوى )  . 

 . همانجا ١

۲۲   .IOL, L/P&S/10/808/1061  (آرشیف استخبارات هند بریتانوى)  . 
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