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 اعالن ویسرای انگیس
 آزادی خواه افغانستان برابر شاه جوان و در

 

 (جنگ سوم افغان به ارتباطریخی از آرشیف ملی هند یک سند مهم تا  )
 تعلیم وتربیه هنتونوپریخ استاد تا   پوهنمل رحیمه: تهیه کننده سند

 

تبار آزادیخواهان جوان افغان است که نه تنها دراذهان عامه افغانستان بحیث  از امان هللا شاه اعلحضرت غازی
زمان زمامداری اش  سمبول آزادی سیاسی کشور شناخته شده بل مردی است که بدون شک پیام آزادی انسان را در

 ، وقتیریخ معاصر هندوستان را ورق میزنیموقتی ما تا  . سرخط ملل قرارداد وبخاطر آن تا آخر زندگی کوشید
، درمیابیم که ایشان تا ونیمه آزاد دوران تسلط منحوس دولت بریتانیا کبیر را به مطالعه میگریم مطبوعات پر دامنه

 و آخرین دم حیات سرافرازخود جنبش آزادی خواهی آسیا علیه انگیس را توسط افراد وگروه های روشنگر
 .وانمود کرد بریتانوی مبارزاین قاره رهنمایی کرد وآزادی را یگانه راه نجات از استعمار

که بنام رهبرسرکش از اصول مبارزه عدم تشدد گاندی شهره  (سوبهاش بابو)سوبهاش چندربوس  بارز نستوه هندم
دربیانات پرشورخود به مردم  یافت درمبارزه علیه انگلیسها از دوکتورین شاه امان هللا استفاده کرد وهمیشه

از  درس آزادی را باید»: که استعمارزده هند هوشدارمی داد واعالم میداشت
 .«افغانها آموخت

این بود که افغانها برهبری شاه جوان خود  ازین التیمام ملی بوسوبهاش باهدف 
، باید هندیها که نفوس زاد سازندتوانستند کشورش را از یک طاقت بزرگ دنیا آ

می رسید نیز باید بخاطر داعیه این ( البته درآن زمان) شان به چهارصد ملیون
. ملت مانند افغانها برخیزند وهندوستان بزرگ و پهناور را آزادی نصیب نمایند

ملتی که  علیه گاندی قرار گرفت و راه عدم تشدد را برای سوبهاش بابو
موفقیت علیه  آور پیام قاره هند برانند میتوانست انگلیسها رابا زور شمشیر از نیم

 .دخوان استعمارناکافی
 دو قرن واندی بر شبه قاره هند حکمروایی مغرور واستعمارگر مدت انگلیس

 1581با مقاومت های پیهم مردم شبه قاره درگوشه وکنار آن روبرو گردیدند، انقالب سال  مدت ، ولی طی اینکرد
بود ضربه ای شدید برپیکرستم گرانه استعمار وارد ( 1524)که الهام گیرنده از شکست فاحش انگیسها درافغانستان 

جنگ  که داستان تراژیک این. انجام یافت ا  مسلمانان ظاهر ا  خصوص سف که با شکست مبارزین هندیا  با ت آورد ولی
 .خامه گرفته است نیزبه( دستنبو)اردو میرزا غالب دهلوی دراثرماندگارش  عر برازنده زبان دری ورا شا نافرجام

از افغانستان برهبری غازی امان هللا خان، شهریار خود مختار این  دوران خود کامه نخستین شکست امپراتوری
کالن بزرگوارش از انگلیسها بدست می آورد درمقابل اعادۀ پدر وتمام آن امتیازات که پدر و. کشور آغازگردید

دی افغانستان به باد هوا گرفت وآنرا براساس خواست مردم و روشنگران ترقی خواه و مشروطه خواه رد کرد، آزا
داشتند  در کنترول خود افغانستان را به طور غیرمستقیم و با انگیسها که تا آن دم سرنوشت سیاست خارجی

ه اراده سیاسی را ک وبالقوه آماده نبودند تا افغانستان را بحیث یک کشورآزاد و دارندۀ خودارادیت بالفعل طلبانهوداو
لهذا موضوع مقابله با انگلیسها درسه جبهه  .در دست خود داشته باشند برسمیت بشناسند، از راه شمشیر فیصله نماید

 .قندهار، پکتیا، ومشرقی مطرح گردید
پیروز  مقابل دشمن تا دهن مسلح نبرد برحق شان در در درتمام جبهات مقاومت ما نمی گویم که قوت های افغانی

آنقدر طوریکه آقای ستانیزی آنرا با ذلت ونا آگاهی تمام به گونه  مشکالت زیادی داشت ولی نه بوده اند، قوای افغانی
باید گفت که نویسندگان انگلیس در رابطه به بیان حقایق درباره شخصیت امان هللا . خنده آور آن مطرح می سازد

 :افغانی تر موضع گرفته اند به گونه مثال و خان و آزادی کشورما نسبت به آقای ستانیزی واقعبینانه تر

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rashid_a_khaliq_elan_weisari_englis.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/rashid_a_khaliq_elan_weisari_englis.pdf
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  “The end of the first world war, during which Afghanistan  remained neutural  left  
a declining Britsh Raj to the south and an ambitious new Soviet Communist  nation 
to the north . emir Amanullah began a small –scal insurrection a gainst the Britsh in 

1111- henceforth to be known as the Third Afghan War- which the Britsh won 
militarly but which  the Afghans won politically. They would now control their own 
foreign affairs and have real independence from Britsh. But this was no gurantee of 

stablility.”  (Robert Fisk,  The Great War For Civilisation, New york ,4111 P22" ) 
؛ ماند ، زمانی که افغانستان در جریان آن بحیث یک کشور بیطرف باقیدر پایان جنگ اول جهانی" :ترجمه

شوروی درحال پیشرفت را در شمال داشتند، امیر امان هللا  کشور و درحال زوال را درجنوب درهمین حال انگلیس
نام جنگ سوم افغان  به ا  آنچه که بعد آغازکرد، 9191زمامداری انگلیس در سال  حرکت کوچکی سرکشانه راعلیه

؛ ازین ببعد میتوانند سیاست داشتند جنگی که درآن بریتانیا برد نظامی و افغانستان برد سیاسی –مسمی گردید 
ثبات کشور  لیکن درین مورد برای. داشته باشند را ازانگیسها خارجی خود را خود شان کنترول و آزادی واقعی

 "  .ضمانت وجود نداشت
به اندازه این نویسنده  ای کاش آقای ستانیزی حد اقل بحیث کسی که درآن خاک آزادگان چشم به دنیا گشوده است،

 .برخورد عقالنی میداشت با رحم و قضاوت انگلیس
به نظرما افغانها دردوجبهه )افغانستان به رهبری اعلحضرت امان هللا خان توانست خود را برنده میدان سیاسی 

 که در آنچه .اعالم نماید استعماری انگلیس امپراطوری برابر در (ظامی نیزداشتندپیروزي ن پکتیا برد و و قندهار
. به حساب آمده است و سازنده تر از برخورد نظامی و آمادگی های لشکری مهمتر نظام جهانی هر در زمان و هر

برای دولت ( ثبات عدم تضمین) موضوع نویسندۀ انگلیس با واقعبینی است که نکته جالبی که نباید از یاد برد این
برابر افغانستان  ت و توطئه های شوم دولت و قوای استعماری دردوام کدور ، یعنیکند گوشزد می را آگاهانه امانی

منطقه علیه  اثر تالش های ممتد قوای مسلح وشبکه جاسوسی انگلیس در بر ا  بعد امان هللا خان که و شخص غازی
امانی توسط  نظام نو به آزادی رسیده افغانستان به گونه آشکارا دوام یافت که درنتیجه آن نظام تجددخواه و مترقی

امروز که بدون اشاره امریکای غاصب کاری کرده نمی  چون زمامداران نشانده و بی مایهعمال جیره خوار، دست 
 . توانند با سقوط مواجه گردید

بی بند و بار را در  آگاه ودانشمند فرهیخته کشور کاندید اکادیمسن سیستانی که شخص نا  جار ید از ابراز انزئبا تا
اینک یکی از اعالنات که . ردجوامع اکادیمیک دنیا برمال ورسوا ک به مردم و افغانستان ریخ معاصربرابرحقایق تا  

مقابله مردم افغانستان با انگیسها درسه  و جریان جنگ در ازطرف شخص ویسرای وگورنرجنرال هند بریتانوی
بدسترس شما  سرحد وافغانستان پخش گردیده بود، طریق طیارات و شبکه های جاسوسی در از جبهه بزبان پشتو

که شاه امان هللا خان جوان کی بود وچه کرد، وانگیس کینه بدل  می دهیم تا از روی آن بخوبی بدانیم دوستان قرار
ریخ وفرهنگ وطن فروشان ومسخ کنندگان تا   آن ناجی استقالل کشور چه نیتی داشت؟ وآقای ستانیزی و برابر در

 کردنی را بحیث پروژه های استعماری برهبری انگلیس و امریکا روینا کشورآزاده ما چه نا بکاری های باور
  ؟دست  نه گرفته اند

 

آزادی  "گفت تانرا صادقانه درباب مردی که می رظن دوستان ارجمند وافغانهای وطن دوست این اعالن را بخوانید و
 . این هم اعالن ویسرای وگورنر جنرال هند بریتانوی. ابراز دارید! " داده نمی شود بل گرفته می شود

 

 اعالن
 

 اوبهادرخلقودافغانستان سرکارانگریزی په طرف د دیانتدار له جانب د
 

 د افغانستان سلطنت په منځ کې دوستی او اتحاد موجود دی او اسو خبرشۍ چې له قدیمې زمانې نه سرکار انګریزی اوت
امیرعبدالرحمان په  د ، سرکار انګریزیس په افغانستان ظلم کول شروع کهنیکونو په وقت کښ چه رو ستاسو د

فغانستان په درخواست مداخلت وکه ، او ډیرتکلیف  اوخرڅ سره روس لره یی دجنګ ویره ورکړه اوهغه یی ظلم نه اودا
آزادۍ کې له مداخلت کولو نه منع که ، په دي شان سره افغانستان او سرکارانګریز په منځ کې دوستي مضبوطه شوه ـ 
چنانچه دخپلې دوستۍ په ثبوت کې سرکارانګریز امیرعبدالرحمان خان لره توپی او ټوپک او کارتوس او یو لوی امداد د 

ک مضبوط ولی ، او روس په خالف دافغانستان آزادي قایمه وساتی ، هرکله چې رپو ورکه ، دپاره ددې چې هغه خپل مل
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امیرعبدالرحمان خان په سرکار انګریزي اعتباروکه  اومعلوم یی وکه چې د سرکار دښمنان دهغه دښمنان دي ، هغه 
دپاره یی امن  سرکارسره د دوستۍ عهد نامې وکړې چې هغوی په ذریعه هغه خپله پادشاهی مضبوطه کړه  اوخپل ملک

 پیداکه اوهرکله چې هغه لره څه تکلیف پیښیده هغه 
 . به له سرکارنه مدد وغوښت 

دهغه زوی امیرحبیب هللا خان هغه عهد نامی چه پالریی کړې وې صداقت سره مضبوطی کړې اوهغه دوستی چه سرکار 
 وه هغه د سرکار عاقالنه نصحت باندی سره قایمه شوې وه جاری وساتله ، په هغه وقت چه ټوله دنیا په جنګ کښ مبتال

عمل وکه اوخپل رعیت یی دجنګ له خطر بچ که ، اګرچه په هغه وقت کۍ هم شریرو مفسدانو افغانستان لره په جنګ 
کښ د مبتال کولو کوشش کړی و، چه دهغه نتیجه دافغانستان اود افغانستان دخلکو تباهی وه ـ په عوض دهغې وفادارۍ 

خان خپلې عهد نامی پابندۍ په ذریعه قایمه وساتله ، سرکار دهغه نقدی امداد زیات که ، اوهغه لره یی  چه امیرحبیب هللا
په هغه . یو کروړ روپۍ په طور دانعام ورکړی او امید پیدا شو چه جنګ نه پس دا دوستۍ به نوره هم مضبوطه شي 

 .  او له وړاندی نه زیات طاقتور ثابت شهجنګ کښ چه ډیرقومونه ورکښ پرله پسې تباه شو ، سرکار فتحیاب شه 
چه امیرحبیب هللا خان په غدارۍ ووژلی شو ،سرکار ډیرزیات افسوس وکه ، اوپه ټول هندوستان کښی دغم اظهار دپاره 

چه امان هللا خان خپله تخت نشینی مشهوره کړه ،هغه لره سرکار تحریرپه ذریعه دخپلې دوستۍ یقین . حکمونه جاري شو
نصیحت یی وکه چه که دخپل پالر اونیکه په الر روان شی اوخپل ملک دپاره د امن او د اقبال باعث وشي  په ورکه او 

اول کښ امان هللا خان دباهمی دوستۍ اظهار وکه اوهندوستان ته یی  یو نوی سفیر سره دیوې مراسلې چه د دوستۍ 
هللا خان دخپل پالر قاتالنو دبریت په باب کښ او د نورو  پس چه امان( موده )خیاالتو نه ډکه وه ،ولیکلو ، لیکن لږ مده 

خلقو سزا په متعلق شریعت نه مخالف کاروایی وکه ،په  رعیت کښ یی  نا راضگي پیدا شوه اوددې ناراضګي  د دفعیه 
ره دپارهغه دسرکار انګریزي په برخالف جنګ شروع که اود افغانستان دخلقو ځانونه اومالونه یی محض خپل غرض دپا

ان هللا یآمر بالعدل ) اودخپل تخت ټینګولو دپاره  په خطر کښ واچول ، عالوه له دې نه هغه د قرآن شریف دحکمونو چه 
ط  واوفو بعهد هللا اذاعاهدتم والتقضو .واالحسان و ذالقربی وینهی عن الفحشاء  والمنکر والبغی بعضکم لعکم تذکرون

مخالفت نه هم هیڅ پرهیز ونه که،  که چیری (  ط.م کفیآل ان هللا  یعلم ما تفعلون االیمان بعد لوکیدها وقد جعتم هللا علیک
باندې ( ځانونو )خدای ناخواسته دافغانستان خلقو امان هللا خان لره په دی لیونی کار کې مدد ورکه نوهغوی به خپله څانونو

روایی وکی ، داخبره چه ددي سپیره زلمي تباهی راولي ځکه چه سرکار بدعملو خلقو په خالف به مجبورآ څه سنگین کا
خواهشونه بی بنیاد دي ، اوس هم ډکه سخه ثبوت ته رسیدلی دی ځکه چه فوځونو لره یی شکست ورکړی شوی دی 

آیا داسی به وی چه . اودهغوی ډیرو فوځونو پیش خیمې چه سرکار جمع کولو کې لګیا دی هغه نه توپی اخستی دي 
ه کارزلمي لره چه خپل شهید شوی پالر د یادګار نه او دخپل ملک د فایدی نه اود قرآن دافغانستان خلق دی نا تجرب

شریف حکمونو نه برخالف دی ، ددې خبرې اجازت به ورکوي چه هغه دخدا نخواسته د افغانستان ښایسته ملک اود 
یصله تاسو سره تعلق لری چه آیا اودافغانستان بهادر خلقو اوس ددي خبرې ف. افغانستان بهادر خلقو باندی مصیبت راولي 

یو سرکښ زلمی دتاسو لره هغو بی شماره نعمتونونه چه عبدالرحمان خان او جبیب هللا خان ستا سو دپاره حاصل کړی 
دی محروم  وکی ، دهندوستان د دوستي په وجه سره ستاسو زرګونه سوداګران او لکونه پوندګان تجارت اومال خرڅولو 

اوسه راتلل اوهغوی یی به  دسرکار حفاظت الندې دتګ راتګ اوخپل دین پوره آزادی لرله ـ تاسو دپاره هندوستان ته تر
غواړۍ  چه اوس ستاسو سوداګران تباه شي اوتاسو او ستاسو عیالونه بی له جامو او نورو ضروری څیزونو چه 

کښ هغوی د ژمي په موسم کې هندوستان نه به راتله  زندگی بسر کړي  او ستاسو اوښان هغو میرو نه چه په کوم 
څریدل بند کړي  شي اوتباه شي ، دا فیصله په تاسو منحصره ده ځکه چه سرکار انګریزي دا خواهش لري چه افغانستان 
ډیرعقلمند امیرالندي چه هغه عبدالرحمان اوحبیب هللا خان مرحومین په شان دخپل ملک دبهبودي خواهان وي اوسرکار 

بیا با امن او با اقبال او آزاد اوخود مختارشي ـ خدای تعالی د افغانستان خلقو لره توفیق ورکی انګریز سره دوستي لري ، 
 . چه هغوی زر سمی الرې ته راشي 

 الردچمسفود
 وایسرای او ګورنرجنرال دهندوستان
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