
 
 
 
 
 

 نوشتهء وحــــــيد مــــژده
  

 نگاه نو به تاريخ استقالل
  
  
  
  

مقداری در مورد شهامت اجداد مان سخن . هشتاد و ششمين سالروز استقالل آشور را پشت سرنهاديم
گفتيم آه چگونه پوزهء استعمار را به خاك ماليدند و آمی هم به دشمنان امروز آنايه گفتيم آه از تاريخ درس 

 .رند بدون اين آه به اين مسألة پرداخته باشيم آه خود تا چه حد از تاريخ درس عبرت آموخته ايمبگي
. نشريه های آزاد نيز دراين رابطه مطالبی بسيارنگاشتند آه هرآدام به جای خود قابل دقت و توجه بود 

ة خود در مقاله يی  ماه سنبل14نشريهء همبستگی غرارگان نشراتی حزب همبستگی افغانستان در شمارهء 
در رابطه به شاه امان اهللا خان مطلبی را به نشر رسانيد آه به نظر من " اشتباهات يك قهرمان"تحت عنوان 

نويسنده به اشتباهات اين پادشاه در دوره يی پرداخته است آه وی از قدرت خلع شده و در . بسيار جالب بود
 استبداد دوره های بعد از وی در افغانستان، بی تفاوتی از جمله سكوت وی در برابر. تبعيد به سر می برد

 . اش در برابر آشتار هواداران و يارانش، عدم نگارش خاطرات و حتی فرار از مصاحبه با خبرنگاران
نگارندهء مقاله در اين نوع موضعگيری های شاه مخلوع نشانه هايی از آنار آمدن با نادر شاه و آسوده 

نويسنده می خواهد بگويد آه امان اهللا خان قهرمانی را .  بيند آه هرگز بی جا نيستطلبی شاهانهء وی را می
 .فقط در مقام سلطنت می خواست و به همين دليل وی بعد از خلع قدرت از مقام قهرمانی نيز آناره گرفت

 استقالل تحليل اين مطالب نيازمند فتح باب جديدی در نگرش به يك دوره از تاريخ يا نگاهی نو به تاريخ
اصوال مطرح شدن چنين سؤال ها به دورازهرگونه طرف گيری های . آشور است آه سخت به آن نيازمنديم

متعصبانه می تواند روشنگر زوايايی ناشناخته از تاريخ آشور ما باشد و جای دارد آه طرح آن تنها در يك 
. اهی با آن برخورد صورت نگيردنشريه محدود نماند و با خواندن سرسری و احيانا تحسين يا ترديد شف

 .الاقل صاحب اين قلم را دريغ آمد آه چنين آند
قبل از پرداختن به اصل مسئله نخست به مطلبی می پردازم آه من با نويسندهء محترم در آن مورد توافق 

ی، صباح الدين آشككی، اآبر اعتماد :ايشان اشخاص ذيل را روشنفكران خاين و درباری می خوانند. ندارم
البته . (صالح الدين سلجوقی، سيدقاسم رشتيا، صديق فرهنگ، حسن شرق، اسحاق عثمان، هاشم ميوندوال

  ). نيز مورد لعن و طعن قرار گرفته آه شناخته شده نيست  شخصی به نام محمد علی مؤرخ دراين مقاله
و مبارزی چون غالم اگر ملت افغانستان بخِت داشتن تاريخ نويس ارجمند : ودرجای ديگری نوشته اند

محمد غبار را نمی داشت شايد امروز اين عصاره های استبداد و ارتجاع بر بنياد رژيم های مخدوم و 
 .مقامات آالنی آه احراز آرده بودند هرآدام را رجل بزرگوارو خدمتگزار بی همتای آشور می پنداشتند

شی از چيست؟ اگر دليل خدمتگزاری سؤال اين است آه اين ترجيح بال مرجح در مورد مرحوم غبار نا
آه به " اقتصاد ما"مقالهء وی تحت عنوان . به دولت وقت است، مرحوم غبارنيز از اين قاعده مستثنی نيست

اشارهء شاه محمود خان عليه مجيد زابلی وزير اقتصاد وقت نوشته شده بود نشانه يی از درگيری وی 
تالش داشت تا زابلی ثروتمند را از صحنه بيرون آند؛ زيرا دربار . درمنازعه های ذات البينی دربار است

اين نكته روشن است آه مرحوم غبار در . گمان داشت آه وی درپشت پرده، ويش زلميان را تمويل می نمايد
ديگرانی . اواخر ازمخالفت با دولت دست برداشت و به همان راهی رفت آه ديگران قبل از وی رفته بودند

اين سخن در نكوهش ازغبار نيست وقتی امان اهللا خان با بيرون ...  عبدالهادی داوی وچون استاد خليلی،
تخت نشينان بعد ازخود از درسازش درآمد، ياران وی  شدن از افغانستان ياران پيشين را فراموش آرد و با

 را در موقف آنان با آن همه شكنجه و زندان آه تحمل آردند بازهم بايد به وی وفادار می ماندند؟ بياييد خود
 قرار دهيم آيا راه ديگری وجود داشت؟
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به نظر صاحب اين قلم مقايسهء جنايت آارانی چون سيد شريف سرياور و حسن شرق با صالح الدين 
سلجوقی آه تقويم انسانش الهام بخش آسانی چون دآترعلی شريعتی بوده است با انصاف سرسازگاری 

 . ندارد
ا جهان، در انقالب فرهنگی چين تجربه آرد آه بعد ها در اعالم جرم عليه اين شيوه ازدور ريختن ها ر

 .پيشتازان انقالب فرهنگی در خود اين آشور آارآمد بود
در . بهار را دربار شاهان مستبد ايران رتبهء ملك الشعرايی داد اما ايران بعد از انقالب بی بهار نيست

 . نيز لقب ملك الشعرا به چشم می خوردپشت آخرين چاپ از ديوان وی در دوران انقالب 
و اما غبار پيشرو راهی است آه از نادرخان قهرمان تل ساخت و امان اهللا خان و دربارش را به بزدلی 

 . اين بزرگ ترين خدمتی بود آه وی به نادرخان آرد. وسازش با انگليس متهم نمود
 : در رابطه به جنگ تل می نويسد 768غبار در صفحهء . افغانستان در مسير تاريخ را ورق می زنيم

 به طور ناگهانی با ده هزار لشكر ملی از مردم خوستی و 1919 می 26سپهساالر محمد نادرخان در 
وزيری و غيره و سه هزار عسكر منظم و دو توپ هاوتزر وهفت توپ ديگر در محاذ تل رسيد، اين قوا 

در طی ( می در زير باران گلولة طياره های دشمن 28بالدرنگ نقاط حاآم و قصبهء تل را اشغال کرد و در 
قلعهء جنگی تل را زير آتش ) همين بمباران طيارات انگليسی بود آه احمد جان خان آميدان آابلی شهيد شد

. هاوتزر ها قرار داد و به سرعت ذخاير تيل و چوب و آذوقة قلعه را با استيشن های بيسيم و ريل آتش زد
آتش باری . دشمن از موضع خود فرار آرد و ذخيرهء آب مورد خطر واقع شد) تبلریفرانتير آانس(قطعات 

مليشه ها انگليس ها . توپخانهء افغانی ديگر گل شدنی نبود، تا فصيل قلعه تل و قشله های قلعه منهدم گرديد
رق تسليم باآلخره قوای انگليسی تاب نياورد دست از جنگ آشيد و بي. را ترك گفتند و از تل خارج شدند 

مهاجمان افغانی متوجه بيرق تسليم نشدند و يا نخواستند بشوند پس هجوم دوام آرد و سپاه و . برافراشت
قشون فاتح افغانی داخل تل شده و بيرق افغانستان را . افسران انگليسی از دروازهء ديگر قلعه فرار آردند

 . برفراز آن برافراشتند
 :تيجه می گيردغبار از اين روايت خويش اين گونه ن

در حالی آه قوای فاتح افغانی قلعهء مهم تل را در دست داشته و آوهات و پيشاور را تحت تهديد قرار 
داده بود وقوای افغانی می توانست به يك حرآت جناحی در پيشاور بيفتد و سپاه خيبر انگليس را معدوم و 

ودهء آتش تبديل نمايد ولی اين چنين نشد؛ زيرا هردو آنارهء دريای سند را زير پای استعمار امپراتوری به ت
پايتخت آابل بدون مشوره با قوماندانان محاذات جنگ، بدون مشوره با مردم افغانستان خواهش متارآهء 
دولت انگليس را پذيرفته و به قوماندانان خود در تمام محاذات جنگ امر تخليهء مناطق مفتوحه و عقب 

هذا سپاه فاتح افغانی خواهی نخواهی رجعت آردند و نقاط مهمی آه با ل. آشی از سرحدات را صادر آرد
به دست دشمن افتاد؛ زيرا پشت ) به شمول قلعهء جنگی تل(خون مردم و عسكر افغانی فتح شده بود دوباره 

 .جبهات افغانی يعنی دولت مرآزی و دربار معنا متزلزل بود
 سازشكار نمی بود، نادر خان آه قلعهء تل را در او می خواهد بگويد آه اگر امان اهللا خان ترسو و

 . اختيار داشت می توانست با يك حمله پيشاور را بگيرد و تمام نيروی انگليس را نابود آند
اما روايت مرحوم مير محمد صديق فرهنگ در آتاب افغانستان در پنج قرن اخير از اين واقعه چنين 

 :است
 ماه می از 23ه يك تعداد افراد قبايلی با او همراه بودند در در محاذ خوست جنرال محمد نادر خان آ

سرحد عبور نموده پس از فتح سپين وام به سوی شهر و مرآز نظامی انگليسيان در تل حرآت نمود و سعی 
نيروی نظامی قبايلی آه توسط افراد . آرد تا با تصرف نقطهء سوق الجيشی مذآور خط آهن آرم را قطع آند

و عالمان دينی به جنگ تشويق می شدند شش عراده توپ را  ت مجددی و ساير روحانيونخانوادهء حضرا
 ماه می در برابر تل ظاهر گرديدند و ساخلوی انگليس را 26از آوه های دشوار گذار سرحدی عبور داده در 

دست يافته قوای انگليس در قلعهء تل حصاری شدند و افغان ها بر قصبه و بازار . در آن جا غافلگير آردند
وضع نيروی محاصره شده دشوار بود و پس از آن آه ذخيرهء مواد . و قلعه را زير آتش توپ گرفتند

خوراآه و مواد سوخت آن به اثر بمباران توپخانهء افغانی حريق گرديد دشوار تر شد اما آنان پافشاری 
امل آشتار امرتسر به امداد شان آردند و قوماندان عمومی بريتانيه يك دسته آمكی به قيادت جنرال دابر ع

جنرال مذآور با سرعت تام، خود را به تل رسانيد و با رسيدن او قوای افغانی پس از برخورد . حرآت داد
 ...مختصر به سوی متون عقب نشست

روايت فرهنگ از اين جنگ با خاطرات آسانی آه خود در اين جنگ در رآاب نادر خان بودند مطابقت 
رد يك منبع معتبر آه اخيرا به فارسی دری نيز ترجمه گرديده خاطرات ظفر حسن آيبك در اين مو. دارد



افغانستان از سلطنت "است آه دوست دانشمندم فضل الرحمن فاضل با ترجمهء اين خاطرات تحت عنوان 
منبع تازه يی از معلومات را در رابطه به يك دورهء " امير حبيب اهللا خان تا صدارت سردار هاشم خان

 .بسيار حساس از تاريخ آشور در اختيار اهل تحقيق نهادند
من در مورد خاطرات اين شخص فقط يكبار اشاره يی در آتاب خاطرات مرحوم رشتيا ديده بودم آه 

به زبان اردو تحرير يافته و گويا تا آن زمان به " شما بنشينيد " "آپ بيتين"خاطرات ظفر حسن تحت عنوان 
کابل . است» سرگذشت« و معنای فارسی آن " آپ بيتی" کتاب را مطالعه کرده ام نامش اين . [نشر نرسيده بود

 ]ناتهـ
روايت فرهنگ از جنگ تل با يادداشت های ظفر حسن آيبك مطابقت دارد آه بدون ترديد وی از اين 

  استسود برده" افغانستان در پنج قرن اخير"خاطرات آه نزد برادرش رشتيا موجود بود، در آتاب خويش 
خاطرات ظفر حسن به عنوان يك مسلمان مجاهد، با صداقت و بی طرفی به رشتهء تحرير در آمده و 

    .وی اطالعات روشن و دقيق از جرياناتی آه خود در آن حضور داشته است به خواننده عرضه می دارد
 آه همراه باوی به آيبك از آزاديخواهان هند و از ياران نزديك موالنا عبيد اهللا سندی بود  ظفر حسن

ظفر حسن همراه با . افغانستان هجرت آرد وبعد در رآاب او عازم شوروی و از آن جا رهسپار ترآيه شد
جمع ديگری از آزاديخواهان هند در جنگ استقالل افغانستان شرآت داشت و شخصا همراه با سپهساالر 

 .محمد نادر خان در جنگ تل اشتراك ورزيد
آه حتی برای ( در نبرد تل از بی سروسامانی اردوی افغانی، آمبود مهمات آيبك در خاطرات خويش 

بی اعتمادی جنرال محمد نادر خان به زيردستانش و عدم ) يك توپ نيز به قدر آافی مهمات در اختيار نبود
وی در مورد جنگجويان قبايلی جدران و منگل آه دآان های . آموزش نظامی اردوی افغانی پرده برمی دارد

زازان بازار تل را غارت آرده و بعد بدون درگير شدن با نيروی انگليس به سوی خانه های خويش روان ب
بودند سخن می گويد آه نادر خان اموال غارت شده را از آنان گرفته آتش می زند و از عدم اطاعت 

 .سربازان از اوامر نادر خان سخن می گويد
. ر جرمنی بر باالی پيل ها بار شده به سنگر رسانيده شدروز ديگر توپ های هوتز: ... وی می نويسد

 است فاصله ميان اين  آماده شده" متون"سپهساالر مرحوم برای من گفت بر اساس همان خريطه يی آه در 
سپهساالر گفت آن . من با رجوع به خريطه فاصله را با مايل و گز گفتم. سنگر و قلعهء تل را محاسبه نمايم

اين توپ به اساس متر محاسبه شده است و توپچی ها ) برد( نمايم زيرا آه فاصلهء انداخت را به متر تبديل
از عمليهء تحويل به صورت آل بی خبر بودند ونمی توانستند به اساس خريطه فاصلهء دو محل را تعيين 

 .نمايند
تل آه هدف از همين رو قلعهء . توپ در يك آوه و دور از ديد دشمن در موضعی جای داده شده بود

توپچی . گلوله باری بود به نظر نمی آمد و بايست ميل توپ از موضع مستور به سوی قلعه دور داده می شد
از اين نافهمی افسران من دريافتم آه سپاهيان افغان در وقت آرامی، تعليم . اين مسأله را هم نمی دانست

حتی افسران وظيفهء رزمی . تعليم توپ آاری صورت نگرفته است رزمی نديده اند، به خصوص در مورد
. از همين رو سپهساالر مرحوم شخصًا توپ را به قلعهء تل نشانه گرفت و آتش آرد. خويش را نمی دانستند

مرمی توپ درست بر قلعه اصابت آرد و چون دقيقا اندازه گيری شده بود، اولين گلوله بر گدام قلعه اصابت 
 . و توده های آاه ذخيره شده همه آتش گرفت و از قلعه ستونی از دود سياه به آسمان بلند شدباروت . آرد

مجاهدين با ديدن اين وضع به قرار گاه گرد و نواحی شهر آه هنوز هم در تصرف انگريز ها بود حمله 
. وی قلعه آتش شدچند گلولهء ديگر نيز به س. لشكر از ديدن اين منظره از خوشی در جامه نمی گنجيد. آردند

 ...چون باروت و گلولهء آن اندك بود و اميد آمدن مهمات از آابل نبوداز همين رو فير آن توقف داده شد
فقط چند فير " آتش باری توپخانهء افغانی ديگر گل شدنی نبود"بنابراين برخالف آنچه غبار می گويد آه 

 .ه شد؛ زيرا مهمات بسيار اندك بودگلوله به قلعهء تل صورت گرفت آه فقط از يك توپ استفاد
تالش برای فتح قلعه به جايی نرسيد و ژنرال محمد نادر خان ظفر حسن را برای مذاآره با انگليس های 
محاصره شده با پرچم سفيدی به جانب قلعه می فرستد؛ زيرا او زبان انگليسی می داند اما آنها حاضر به 

ديدی بر روی قلعه صورت می گيرد اما نتيجهء مطلوب به دست روز ديگر گلوله باری ش. تسليم نمی شوند
با عقب نشينی . نمی آيد تا اين آه قوای آمكی به انگليس ها می رسد و بمباران های هوايی شدت می گيرد

 می فرمان امير امان اهللا خان از آابل می 27شام . نامنظم قوای افغانی به سوی متون اين نبرد پايان می گيرد
انگليس ها استقالل افغانستان را به رسميت شناخته اند در فرمان بعدی خبر داده شد آه دولت رسد آه 

افغانستان نيز پيشنهاد انگليس ها مبنی بر عقب نشينی قوايش به فاصلة بيست ميل از سرحد را پذيرفته 
    .است



الر محمد نادر خان آيبك جنگ تل را يك شكست برای افغان ها می داند آه فقط از خوش شانسی سپهسا
 :آيبك می نويسد. با رسيدن دستور متارآه از آابل اين شكست پنهان شد

از خوش قسمتی سپهساالر صاحب و آرم و عنايت خداوندی آه شامل حال او گرديد، اين شكست در 
از اگر فرمانده سپاه انگليسی اندآی . انظار مردم رنگ فتح و پيروزی را بخود گرفت و بر عزت او افزود

جرأت آار می گرفت و يك قطعهء عسكری را به تعقيب ما می گماشت نه تنها به مرز افغانی می رسيد بلكه 
پيشروی هم می توانست؛ زيرا لشكر افغانی از تل عقب نشينی آرده و به پناه گاهی آمده بود آه هفت روز 

 مقاومتی در برابر شان صورت نمی بناًء شايد تا گرديز هيچ. قبل به عزم حمله بر تل از آن روانه شده بود
 .گرفت

می بينيم آه برخالف سخن غبار نه قلعهء تل فتح شده بود و نه امكانی برای حمله به قوای انگليس حتی 
آيا اين خود به معنی تحريف تاريخ به نفع . در همان منطقهء تل وجود داشت چه رسد به حمله به پيشاور

اگر او خود . گر بگوييم غبار نادانسته مرتكب اين اشتباه شده استنادر خان نيست؟ توجيه بردار نيست ا
 .شاهد جنگ تل نبود، جنگاوران اين نبرد در دسترسش بودند

از آنچه آه گفتيم می توان نتيجه گرفت آه روايت غبار از جنگ تل روايت ارباب اقتدار در زمانی است 
دوم تاريخ غبار سال ها بعد از فوت نادر خان، هاشم البته جلد . آه افغانستان در مسير تاريخ نوشته می شد

خان و خود غبار در شرايط امن در خارج به دست نشر سپرده شد آه البته بعضی از قسمت های آن درآغاز 
آودتای هفت ثور در مصاحبه با عبدالرشيد بيغم برادر مرحوم غبار در نشرات آن زمان آابل به نشر رسيده 

 .بود
ر برشمردن اشتباهات امان اهللا خان فقط بر دورانی مکث می کند که وی به ايتاليا نويسندۀ محترم د 

همان گونه که نويسندۀ همبستگی غر می گويد يک قهرمان هرگز . پناهنده شد و قهرمانی را فراموش کرد
فراموش کند و از اعليحضرت غازی خواهان  آن قدر دچار ضعف نمی شود که ياران جان برکف خويش را

 آيا اين مرد واقعأ قهرمان بود؟.  المال خود جدا گرددعين
از مطالعۀ دقيق در تاريخ می توان نتيجه گرفت که امان اهللا خان به معنی واقعی کلمه يک روشنفکر 

او يک تجدد پسند بود همان گونه که مؤرخان بسيار شيفتۀ وی چون غبار نيزازانتقاد بر اعمال وی به . نبود
 .  خودداری نمی ورزندعنوان يک تجدد پسند

از مطالعۀ تاريخ آن دوره می توان دريافت که کشور هنگام به قدرت رسيدن امان اهللا خان از نظر 
نظامی در حدی نبود که بتواند با جنگ عليه انگليس به اهداف نظامی الزم دست يابد که برای استقالل 

ر اين مورد کتاب ظفر حسن آيبک روشنگر د. اما شاه در اذهان ملت سخت تحت فشار بود. کشور حتمی بود
 .بسياری از وقايع پشت پرده است

با کشته شدن اسرارآميز پدر، امان اهللا خان در نزد مردم به عنوان کسی که در اين قتل دست داشته است 
قتل پدر، هرچند پدری مانند امير حبيب اهللا خان در جامعۀ افغانی هميشه عملی . سخت مورد سوءظن بود

هرچند وی در ابتدا . نکوهيده به شمار آمده است وامان اهللا خان خود به اين نکته به خوبی واقف بودسخت 
اما درآن . سعی کرد تا خود را خونخواه پدر وانمود کند و مدعی بود که انتقام خون پدر را خواهد گرفت

نادر خان و برادرانش به زمان الاقل در کابل و جالل آباد مردم با دستگيری و سپس آزادی ژنرال محمد 
حتی اعدام شاه علی . امر امان اهللا خان، به اين باوررسيده بودند که اين قتل بدون تأييد شاه جديد نبوده است

رضا قوماندان محافظان خاص امير به اين اتهام وحکم حبس ابد برای کاکايش سردار نصراهللا خان نيز 
 برای مبارزه با اين طرزفکردست به يک اقدام نمايشی بزند و پس امان اهللا خان ناچار بود. چارۀ کار نبود

احساسات مردم را در جهت ديگری سوق دهد تا از رقبايش فرصت مطرح کردن اين سؤال را در اذهان 
 . را چه کسی به شهادت رسانيد) امير شهيد(مردم بگيرد که 

رای مصاف با انگليس ها را نداشت اما همان گونه که در نبرد تل ديده شد، اردوی افغانستان توان کافی ب
امان اهللا خان بيشتر روی نيروی ديگری حساب می کرد که در آن سوی مرز، درهند بريتانوی انگليس ها 

 .از آن سخت در هراس بودند و آن نيروی آزادی خواهی در داخل هند بود
نوالی پنجاب ناامنی را قتل مردم درجليا. در اين زمان انگليس درهند به مشکالت زياد مواجه بود

درهندوستان شدت بخشيده بود وازجانب ديگر نيروی عمدة انگليس ها به خاطر شمول اين کشور در جنگ 
جهانی اول به اروپا سوق داده شده بود وهرچند جنگ به پايان رسيده بود ولی هنوز هم اين نيرو ها درمحاذ 

نيروی کمی که درهندوستان باقی بود در .  زمان داشتهای مختلف مشغول بودند و انتقال آن به هند نياز به
اين بهترين فرصتی بود که امان اهللا خان به . صورت يک قيام عمومی در هند از سرکوب آن عاجز بود

 .دست آورد



موالنا عبيداهللا سندی وزيرداخلۀ حکومت موقت هند که در کابل به سرمی برد به خواست امان اهللا خان 
زبان های اردو وانگليسی از مردم هند خواست تا در برابرانگليس ها به پا خيزند و با طی يک اعالميه به 

در اين اعالميه عساکر افغانی بود که بايد برای  منظور ازارتش حمله آور. ارتش حمله آورهمکاری کنند
 .آزادی افغانستان هند از چنگ انگليس ها دوش به دوش هندی ها می جنگيد

يد اهللا سندی بود که سه لشکر ازسربازان افغان به مرز های کشور هند بريتانوی به مشورة موالنا عب
بمباران . اعزام گرديدند تا جنگ را آغاز کنند و قيام و جنگ آزادی هند از همين جا آغاز گردد اما چنين نشد
ول آيبک هواپيما های انگليسی درروزهای اول جنگ در دربار کابل چنان روحيه را تضعيف نمود که به ق

 . حتی مسألة انتقال پايتخت از کابل به درة پنجشير مورد بحث قرار گرفت
انگليس ها می دانستند که ميان آزادی خواهان هند و افغان ها ارتباطی معنوی وجود دارد و بخصوص 

ای عاقالنه ترين راه اين بود تا به ج. بسياری از رهبران مسلمان اين تحريک درافغانستان به سرمی برند
جنگ و سرکوب استقالل طلبان در افغانستان، با آنها از در صلح پيش آيند و در برابر قبول استقالل 

 .افغانستان، از امان اهللا خان امتياز بگيرند
وضع متزلزل انگليس در هند به سود افغان ها تمام شد و امان اهللا خان را با وجود ضعف نظامی در 

 توان ازايثار مسلمانان آزادی خواه هند در اين راه چشم پوشی کرد   نمیداخل در موقعيت بهترقرار داد که
اما امان اهللا خان در معاهده با انگليس ها نه تنها آزادی هند بلکه آزادی بخشی از سرزمين افغانستان در 
ماورای ديورند را وجه المصالحه قرارداد و قبول کرد که افغانستان يک کشور محاط به خشکه باشد در 
حالی که محاط به خشکه بودن در آن زمان خود استقالل افغانستان را محدود می ساخت چنانچه درمعاهدات 

دراين معاهده اجازۀ انتقال اسلحه و وسايل حربی از راه هند به . صلح راولپندی همين مسأله منعکس گرديد
کشور يعنی خط ديورند را افغانستان از طرف انگليس ها ممنوع اعالم شد و افغانستان سرحد ميان دو 

هرچند غبار در تبريۀ امان اهللا خان می گويد که علی احمد . سرحد ميان افغانستان و هند بريتانوی قبول نمود
خان، کسی که به نمايندگی از افغانستان اين معاهده را امضا نمود لغزيد و قرارداد به نفع انگليس تمام شد و 

 به راولپندی به آنان طرزالعمل صريح به صورت کتبی مشخص تشريح می کند که قبل از رفتن هيأت
شاه وی را به اين جرم مدتی در .  بود اما وی معاهدۀ صلح را به ضررافغانستان امضا کرد ساخته شده

او بعد ها ! منزل خودش تحت نظارت قرارداد اما بعد وی را عفو نمود و خواهر خود را به وی به زنی داد
 !تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل. لتی رسيدبه مقامات باالی دو

معاهدۀ منصوری هم از نظر چنين محدوديت مرزی تفاوتی با قرارداد راولپندی نداشت و ديورند به 
آن گونه که آيبک در خاطرات خويش خاطرنشان می سازد در اين مذاکرات جانب . رسميت شناخته شد

ادی خواهان هندی در افغانستان اجازۀ فعاليت سياسی و حتی افغانی به انگليس ها تعهد سپرد که به آز
 :وی ازقول موالنا عبيد اهللا سندی می نويسد. فرهنگی ندهد

سردارمحمود بيک طرزی قبل از حرکت به سوی منصوری از من تقاضا کرد تا نامه يی برای دوستان 
امل بودند بنويسم تا اگر ش خويش که در جمله موالنا محمد علی جوهرودکترمختاراحمد انصاری نيز

انگريزها به تقاضای هيأت افغانی پاسخ مثبت نگويند ودر پذيرش استقالل افغانستان ليت ولعل نمايند من اين 
نامه ها رابه رهبران مسلمان هندوستان تسليم نمايم و به وسيلۀ ايشان شورشی را بر ضد انگريز ها سامان 

 .دهم
 در منصوری جمعی از رهبران آزادی خواه به وسيلۀ انگليس ها وی می گويد که در زمان اقامت هيأت

آيبک با . هيأت در بازگشت در مورد سرنوشت اين نامه ها چيزی به موالنا عبيد اهللا نگفت. دستگير شدند
 .داليلی به اين نتيجه می رسد که هيأت افغانی برای اثبات حسن نيت شايد اين نامه را به انگليس ها داده باشد

ز اين معاهده، جلو فعاليت های سياسی آزادی خواهان هندی درافغانستان گرفته شد و مولوی عبيد پس ا
 :آيبک از اين جريانات به اين نتيجه می رسد. اهللا سندی نيز مجبور به ترک افغانستان گرديد

جنگ از رويداد ها اين درس را گرفتيم که در  پس ازمعاهدۀ صلح حکومت افغانستان با انگريزها ما
آزادی و مبارزه برای استقالل کشور خويش به عوض اعتماد به کشور های همسايه، بايست برتالش ها و 
مبارزات خويش اتکا نماييم؛ زيرا هيچ ملت مسلمان ديگر به خاطرما منافع خودرا قربان نمی کند و تا 

رتمند نسازيم جهانيان به ما زمانی که ما خويشتن را اززنجير غالمی رهايی نبخشيم وکشورخود را آزاد و قد
ما در خارج وقتی صاحب عزت می گرديم که در داخل کشور خود با عزت، . ارزشی قايل نمی گردند
 .مستقل و نيرومند باشيم
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