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علیه استقالل دالیل توافق به متارکه و توقف جنگ در جبهات سه گانه 

 قوای انگلیس

 )قسمت اول(

که در برگیرندۀ بعضی نقاط " ګړیغلواکی جمقالۀ محترم داکتر زیرکیار تحت عنوان "دخپلواکی او 
" دافغانستان د خپلواکی او نجات تاریخمهم کتاب خاطرات مرحوم جنرال یار محمد خان وزیری "

  کرد و بزودیبه دری ترجمه که آن مقاله را محترم استاد سیستانی ، توجه مرا جلب کرد و از میباشد
از قول  محترم داکتر زیرکیار ۀسپاس میکنم.  در مقالانید، اظهار در این پورتال وزین به نشر رس

صدور امر متارکه و توقف جنگ با قوای انگلیسی در جبهات سه گانه جنگ مؤلف کتاب در بارۀ 
درحالی که غازیان ما در میدان » آمده است:چنین  سوم افغان و انگلیس توسط شاه امان هللا خان

و به شکست مجبور شده بودند، غازیان حیران مانده  تفوق داشتند و انگلیس ها رو به فرار جنگ
بودند که چرا امان هللا خان با دشمن مغلوب پیشنهاد آتش بس را قبول کرده است؟! پیشنهاد آتش 

 «.بس بدون آنکه با مشران و بزرگان ما صال و مشورت کند، قبول شد

قرار  )مؤلف کتاب( وزیریبرای بررسی این موضوع مهم که نه تنها مورد انتقاد و پرسش جنرال 
، دار عبدالقدوس خان اعتماد الدولهداشته، بلکه برخی از بزرگان صاحب نفوذ آنوقت از جمله سر

حضرت صاحب فضل محمد مجددی "شمس المشایخ"، سپه ساالر محمد نادر خان  و عده ای از 
شرفت جنگ "جهاد" نیز با قبول متارکه موافق نبودند و اصرار بر تداوم و پی اراکین دیگر دولت

 جواب گفت: بسیار مختصرذیل های داشتند، الزم است به سؤال 

 یکی ـ هدف اصلی شاه امان هللا از اعالم جهاد علیه انگلیس ها چه بود؟ 

 دو ـ آیا واقعاً غازیان در میدان جنگ تفوق داشتند و دشمن در حال فرار و روبه شکست بود؟

بود و یا  عملیا همه مشران و بزرگان  شامل در جهاد سه ـ آیا در همچو موقع حساس مشوره ب
 اینکه تصمیم نهائی را باید دولت و در راس آن شخص شاه میگرفت؟

 

 هدف راه اندازی جهاد:استقالل کامل ـ یگانه 

من خود و کشور خود را »شاه امان هللا به مجرد تاجپوشی استقالل افغانستان را اعالم کرد و گفت : 
از لحاظ جمیع امور داخلی و خارجی بصورت کلی آزاد، مستقل و غیروابسته اعالن میدارم و به هیچ 
قدرت خارجی اجازه داده نخواهد شد تایک سر مو به حقوق و امور داخلی و سیاست خارجی 
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ین شمشیر گردنش را افغانستان مداخله کند و اگر کسی زمانی چنان تجاوز نماید، من حاضرم با ا
« آنچه گفتم فهمیدی!:» . آنوقت خطاب به سفیر انگلیس که حاضر مجلس بود، گفت «قطع کنم

)آدامک، لودویک : تاریخ روابط سیاسی افغانستان از زمان امیر عبدالرحمن خان تا استقالل، مترجم: علی محمد زهما، چاپ 

 . (28جدید، صفحه 

رسمی نوشت و تقاضای برسمیت شناختن استقالل افغانستان را سپس او عنوانی وایسرای هند نامه 
از قبول این تقاضا طفره رفت. همان بود که  1919اپریل  15کرد، ولی وایسرا با ارسال نامه مورخ 

دو هفته بعد از این نامه، شاه اعالم جهاد کرد و همه بزرگان قومی و دینی را در تمام کشور مؤظف 
به سرکردگی عبدالقدوس  قندهارجبهه به سرعت سه قوه را به سه سمت )به تدارکات اولی ساخت و 

ه جنوبی به هه ساالر صالح محمد خان و جبسپبه سرکردگی مشرقی جبهه  خان اعتمادالدوله،
به )اگر چه سخن از جبهه چهارم "کنر" اعزام داشت   (سرکردگی سپه ساالر محمد نادرخان

و یز در میان است( ساالر عبدالوکیل خان نورستانی نسرکردگی خان میرزمان خان کنری و سپه 

 آغاز شد.   اتجبه آندر  1919می  4جنگ سوم افغان ـ انگلیس بتاریخ 

در  و اما بنابر دالیلی با ضعف مواجه گردید اول الذکر )قندهار و مشرقی(در دو جبهه  قوای افغانی
در تل ام وزیری و مسعود )میسود( و کمک اقوجبهه جنوبی به سرکردگی سپه ساالر محمد نادرخان 

و وانه موفقیت داشت، آنهم بیشتر به دلیل اینکه که انگلیسها تصمیم گرفته بودند تا قوای خود را 
و آن جبهه را بیشتر تقویه  متمرکز ساختهمشرقی  هاز آنجا خارج کنند و قوا را در جبهقدم بقدم 

پالن عمومی جنگ توسط انگلیس »: R. Strauss-Hupe" ، چنانی که به قول "شتراوس  هوپدارند

ها طوری طرح شده بود که در قسمت های وزیرستان )جبهه جنوبی( و بلوچستان )جبهه قندهار( 
درحالت دفاعی بمانند و با مؤثرترین قوای عمدۀ خود به مقابل جالل آباد )خیبر( پیشروی کنند و 

ز قوای اردوی افغان، مستحکم ساختن "خیبر" زاد اآهدف شان جدا ساختن جنگجویان قبایل سرحد 
داکترعبدالرحمن: "بازنگری دورۀ امانی و توطئه های انگلیس"، جالل )زمانی،  «و باز کردن راه به کابل بود.

  (77، صفحه 2013اباد،

مده از اسناد محرمانه انگلیسی آراجع به تخلیه قوای انگلیسی از "گومل" تا "وانه" در یکی دیگر 
با : »دمیدههدایت خود چنین به صاحب منصب مربوطه قوماندان عمومی انگلیس که  است

قوای قبایلی  ندرنظرداشت این حقیقت که بعد از دخول قوای افغان به مجاورت "ربچل" و یکجا شد
های  هستومل" تا به "وانه" برای ما ناممکن خواهد بود، باید پوبا آنها، حفظ خطوط ارتباطی از "گ

انجام این کار باید وقت زیاد را در نظر گرفت  ـ سروکی و گومل" را تخلیه کنیم. براینظامی "وانه 
تا گارنیزیون های وفادار موجود بتوانند به سالمتی به "روب" و یا "مرتضی" عقب نشینی کنند.... 

اگر موفقیت بزرگ عملیات ما در جبهه دکه و جالل آباد شاید تمام پالن جنگ افغان ها را تغیر دهد...
وضعیت وخیم شود، تمام پوسته های نظامی باالتر از میرامشاه را تحت قومانده قوماندان عمومی 
تخلیه کنید، پوسته های باالتر از میرامشاه یا باید ترک شوند  ویا هم به وزیری های که اگر تاحال 

برای )« ند...دوست باقیمانده باشند، با وعدۀ پاداش بسیار ساخاوتمندانه برای حفاظت سپرده شو

 (79ـ  78زمانی، مأخذ قبلی.. صفحه شرح مزید دیده شود: 

اد محرمانه نکه در اس ذیلاز متن میتوان را  در تقویه مزید جبهه مشرقی  هدف اصلی انگلیس ها 
در افغانستان برای ناکامی گنجایشی وجود »است، به وضاحت درک کرد:  تصریح شدهانگلیس 

ندارد. وقتی ناکانی امان هللا با اشغال جالل آباد توسط قوای ما فاش شود، چانس خوبی برای رد 
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ما  یکردن امان هللا توسط افغان ها و باز نمودن راه برای یک امیر جدید، کسیکه معامله با او برا
 (78 بلی.. صفحه، مأاخذ ق)زمانی« مشکل نباشد، موجود است

از مختصر اسناد فوق واضح میگردد که تالش برای شکست جبهه مشرقی به هدف ایجاد شهرت 
سپه ساالر منفی برای شاه امان هللا از یکطرف و  عقب نشینی در جبهه جنوبی برای کسب شهرت 

زمینه برای  که فراهم آوریمحمدنادر خان ازطرف دیگر حیثیت "یک تیر و دو فاخته" را داشت 
به حیث یگانه هدف شاه استرداد استقالل کشور را نمیتوانست به هیچ وجه پیشرفت در جبهه جنوبی 

 از راه ادامه جنگ تنها در آن جبهه تضمین کند.امان هللا از اعالم جهاد علیه انگلیس 

  انگلیس ها و پیشنهاد متارکه:

مطالب مهم و " ب خان امین المکاتیبدر کتاب "دست نویس عبدالحکیم خان وهاب پسر عبدالوها
مستند در بارۀ اینکه چگونه پیشنهاد متارکه از طرف انگلیسها به وسیلۀ سردارعبدالرحمن خان 

پسرعبدالوهاب خان ارائه )یکی از مشروطه خواهان اول و شخص مورد اعتماد شاه امان هللا خان( 
 گردیده است، درج میباشد که ذیالً اقتباس میگردد: 

به حیث ناظر معارف به وزارت  (شمسی 1298 )امیر امان هللا خانعبدالرحمن خان در بدو سلطنت »

ً بعهده سفارت روانه هند بناما  ،معارف مملکت مقرر شدند ابر ایجاب سیاست از وظیفه لزوما
برطانوی گردیدند که این ایام پیشتر از اعالن استقالل افغانستان و آمادگی جهاد با انگلیس 

....منظور سفارت هم مذاکرات و تماس دپلماسی با برطانیه بوده است، چنانچه بمجرد اعالن بود
استقامت سرحدات هند ه و سوقیات کابل در اپریل سال مذکور ب 1919استقالل افغانستان در فروری 

 حافظ در کابلو با آنکه هنوز اعالن حرب نشده بود، سفرای دولتین در دهلی سردارعبدالرحمن خان 
جنگ در محاذ خیبر شروع شد و بعد از آن قطع مناسبات دولتین  سیف هللا خان مقیم بودند. وقتیکه

اعالن گردید، دولت انگلیس از دهلی سفیر افغانستان سردار عبدالرحمن خان را با عائله اش تحت 
از جانبی الحفظ در پایگاه نظامی خود که در "دکه" اشغال کرده بودند، آورد و پیش رفتن نگذاشت. 

هم دولت انگلیس تمام اوراق و اشیای سفارت افغانستان را در دهلی و همچنین اوراق و اسناد 
نمایندگی افغانستان در پشاور را ضبط کرد. چون دولت انگلیس در طی جنگ محاذات متعدد در 

ان افغانستان خطر جنگ را احساس و عواقب نامطلوب آنرا در مورد هندوست سراسر خطوط سرحد با
صلح و تصدیق استقالل افغانستان گردید و راه مذاکره را توسط قوماندانان ه درک نمود، ناچار مایل ب

 .«خود در دکه با سفیر نظربند افغانستان سردارعبدالرحمن خان باز کرد

در دکه با سردار موصوف به مذاکره پرداختند و او را  انگلیسها: »می افزایدادامه نویسنده کتاب در
پیامی ساختند تا به کابل رفته و با شاه امان هللا خان درباره صحبت نماید. سردارعبدالرحمن حامل 

و ]انگلیسها[ غالم شد صلح روانه کابل ه خان بغرض اطالع مذاکرات و تمایالت انگلیسها راجع ب
احمد خان پسر شانرا در پایگاه عسکری دکه تحت حفاظت نگهداشتند... سردار خسته و افسرده 

امان هللا خان که او هم بشدت از جانب سردارعبدالرحمن خان و  و با امیرگردید المت وارد کابل بس
 جریان مذاکرات شان نا آرام  و در انتظار بود، درتماس شد. امیر امان هللا خان از مساعی صادقانه و

بقبول بعد از تعاطی افکار وطن خواهانه سردارعبدالرحمن خان اظهار خوشی و تشکر نموده، 
هدف حکومت افغانستان را برای عبدالرحمن خان حالی و  ،تارکه انگلیس با شرایط تصدیق استقاللم

در دکه نزد انگلیسها آمده موافقت امیر را به آنها  سسردار عبدالرحمن خان واپرخصت فرمود. 
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اهان خود اعالن شد و سردار عبدالرحمن خان با پسر و همر 1919و متارکه بتاریخ سوم جون  ابالغ

)صالحه وهاب واصل: "کتاب دست نویس عبدالحکیم خان پسر امین « پس از هفده روز در دکه بکابل برگشت.

 (18، صفحه  2014نوامبر 14المکاتیب"، قسمت پنجم، منتشرۀ پورتال افغان جرمن آنالین، 

می نویسد: عزیزالدین وکیلی فوفلزائی در کتاب "نگاهی به تاریخ استرداد استقالل افغانستان 
کمشنر بزرگ پشاور از رسید یک شمسی(  1298ثور  30)چهارشنبه  1919می  21بتاریخ »

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

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

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

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

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

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

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

... که تش بس را پیشنهاد کردآشمسی( به پاسخ پیشنهادهای صلح امان هللا شاه پرداخته و شرایط 
یحضرت ل( اع1298جوزا  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.

 

 اینکه چرا انگلیسها به عجله متارکه را پیشنهاد کردند، چند دلیل دارد :

آنها با آمدن فصل گرما و نیز خستگی مفرط قوای هندی از جنگ جهانی اول، ادامه جنگ را  یکی ـ

در ساحات حساس قبایل ماورای خط دیورند یک جنگ فرسایشی و دوامدار ارزیابی میکردند  و از 
  .نظر نظامی پیشبرد جنگ را بحال خود مفید نمی دیدند

 1919مارچ  27حکومت بلشویکی روسیه بتاریخ  هنوز جنگ در جبهه جنوبی ادامه داشت کهدو ـ 

اولین کشوری بود که استقالل افغانستان را برسمیت شناخت و انگلیس ها میدانستند که در صورت 
 .ادامه جنگ پای روسها در افغانستان کشانیده میشود و اینکار برای انگلیسها غیرقابل تحمل بود

وذ انگلیسها گسترش می یافت و آن ساحه که آتش جنگ بیشتر در ساحات قبایلی تحت نفسه ـ 

را برای انگلیسها داشت، به میدان جنگ و مرکز ناآرامی ها در منطقه تبدیل « حایل»حیثیت منطقه 
چنانچه لندن به هندوستان این  می گردید و این وضع برای انگلیسها دردسر فراوان خلق میکرد.

غانها ترس نداریم، بلکه از قبایل غیرمنظم که نکته را خاطر نشان کرد که: ما از سپاه منظم اف
 .بصورت پیگیر برکمپ های منفرد خطوط مواصالت ما حمله میکنند، هراسان هستیم
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 توسل به راه حل سیاسی یک اقدام معقول!

که جنگ در طول سه هفته در جنوبی هنوز در حال پیشرفت بود، شاه امان هللا پیشنهاد وجودی  با
، قبول ه بودارائه کردشمسی(  1298جوزا  12) 1919 نجو 3تارکه را که جانب انگلیس بتاریخ م

نمود و جنگ را متوقف ساخت و بعد از آن تاریخ با استفاده از این دست آورد مهم نظامی، خواست 
 تا داعیه استقالل افغانستان را از طریق مذاکرات سیاسی دنبال کند.

آگست یک توافقنامه  18 بروزدر راولپندی آغاز گردید و  1919جون  25خ اولین دور مذاکرات بتاری

بین گرانت و علی احمد خان امضا شد. باوجودیکه مواد آن مورد تائید کامل دولت افغانستان نبود، 
طی نامه رسمی به جارج پنجم پادشاه  1919ولی شاه امان هللا با استفاده از فرصت در سپتمبر 

نهایت زیاد متشکرم که حکومت اعلیحضرت شما استقالل و آزادی و حریت من »انگلیس نوشت: 
 «.افغانستان را شناخته و آنرا قبول نموده اید

بلند شده بود و انگلیس ها هنوز یعنی از طرف دولت افغانستان از یک جانب  آواز استقاللبااینکه 
بخشیدن استقالل کشور در تصمیم شناخت را نگرفته بودند و راه دشوار سیاسی در جهت قاطعیت 

 18شمسی ـ مطابق  1298اسد  28پیش بود، اما جانب افغان همان روز امضای معاهده راولپندی )

 ( را سرآغاز استقالل کشور دانسته و از آن به حیث روز استقالل کشور تجلیل میدارند.1919آگست 

ور و رسیدن به استقالل و ترین شیوه دفع تهاجم و استیالی بیگانه در یک کش در آنزمان معمول
آزادی همانا راه حل نظامی بود و بس. شاه امان هللا غازی برعکس معمول آنوقت راه دیگری را در 

که قوای افغانی در ولو پیش گرفت که از اقدام نظامی به حیث آغاز یک اقدام سیاسی استفاده کرد. 
خود را برای ادامه جهاد علیه  جبهه جنوبی درحال پیشرفت بود و اقوام وزیر و مسعود آمادگی

انگلیس با جدیت ابراز کردند، ولی چون هدف اصلی شاه امان هللا اعاده استقالل افغانستان بود و 
نمی خواست این هدف کلی و مهم را تحت الشعاع دیگر مسائل قرار دهد، لذا پیشنهاد انگلیسها را 

 اکرات سیاسی روی آورد.مبنی بر متارکه و آتش بس قبول کرد و متعاقباً بسوی مذ

اینکه چرا شاه امان هللا با وجود مخالفت بعضی شخصیت های مؤثر ـ از جمله سردار عبدالقدوس 
خان صدراعظم، سپه ساالر محمد نادرخان و از همه مهمتر جناب حضرت صاحب فضل محمد 

قبایل بودند، مجددی )شمس المشایخ( که روحانی مبارز، ضد انگلیس و شخصیت با نفوذ در بین 
پیشنهاد متارکه انگلیسها را فوراً قبول کرد، جنگ را متوقف ساخت و راه حل سیاسی را در پیش 

 گرفت، دالئلی وجود دارند که اهم آن در اینجا مختصراً ذکر میگردد:

ضعف قوای نظامی دولتی افغانستان و اتکای بیشتر به قوای قومی و در مقابل باتمام برتری  ( ـ1

می که انگلیسها داشتند، برای اولین بار در این جنگ از قوای هوائی )طیاره( استفاده های نظا
 کردند،

ترس از اینکه با تداوم جنگ و ضعف قوای افغانی، موفقیت های نظامی حاصله در جبهه  ( ـ2

جنوبی که میتوانست آغاز یک عملیه سیاسی مساعد باشد، نیز از بین برود و موقف جانب افغانی در 
 ذاکرات سیاسی ضعیف گردد،م

خطر اینکه انگلیسها از وسیله همیشگی تطمیع یک عده سران قبایل و اقوام کار گیرند و آنها  ( ـ3

 قوای خود را از جنگ بیرون بکشند و قوای دولتی را در ادامه جنگ تنها گذارند،
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ده میشد و از واضح بود که در صورت تداوم جنگ از یکطرف افغانستان بسوی روسها کشانی ( ـ4

بیطرفی »طرف دیگر روابط سیاسی با انگلیسها قطع میگردید. شاه امان هللا میخواست با سیاست 
از رقابت روس و انگلیس به نفع کشور استفاده کند و لذا آرزو نداشت که بیک طرف وابسته « فعال

 بماند،

ته بود و هم آنها از ختم جنگ عمومی اول موقف انگلیسها را در هند به مشکل مواجه ساخ ( ـ5

، پیشرفت احتمالی روسها بطرف جنوب شدیداً ترس داشتند، لذا شاه امان هللا با درک همین وضع
شرایط جهانی و منطقوی را برای حصول استقالل کشور از طریق سیاسی بسیار مساعد میدانست که 

 باید از آن استفاده فوری بعمل آید،

ی قبایل و همچنان علمای دینی در کشور بسیارزیاد می شد، در صورت تداوم جنگ، نفوذ رؤسا ( ـ6

بخصوص نفوذ خانواده های روحانی که از همه بیشتر خواهان قدرت سیاسی وسیع به حیث 
بودند که در نتیجه افغانستان بار دیگربه نظام قبایلی دوره قبل از امیرعبدالرحمن « شریک السلطنه»

آرزومندی دولت  و ساط خانه جنگی ها  هموار میگردیدخان برگشت میکرد، دولت ضعیف می شد وب
در چنین موقع تا دید را در آن لذا شاه امان هللا صواب  جهت آوردن اصالحات برآورده نمی شد.

حساس خودش با مشاوران خود در مرکز تصمیم اتخاذ نماید. طرح موضوع با بزرگان قومی شریک 
و عمالً از نظر تخنیکی در چنان وقت کوتاه میسر  ددر جهاد از یکطرف وقت بیشتر را احتوا میکر

نبود و از طرف دیگر ترس از پیدا شدن اختالف نظر و استفاده سوء انگلیس ها از این اختالف نظر 
 موجب ضعف موقف رسمی دولت میگردید. 

عوامل ذیل را نیز در قبولی پیشنهاد  (140تا  138)مأخذ قبلی ... صفحه  عالوتاً داکترعبدالرحمن زمانی
 متارکه مؤثر میداند: 

( ناکامی قوای عسکری افغان در جبهۀ خیبر و ناتوانی عمومی شان در پیشروی به قلمرو هند  الف
ولو که قوتهای قومی در حال پیشرفت بودند، اما برای مدت طوالنی توان نگهداشت  ؛برتانوی

زیر باید آنرا به قوای دولتی افغانستان می سپردند و قوای اگنسرزمینهای مفتوحه را نداشتند و 
 مشکل بود.ضعف ودولتی نیز در اینکار دچار 

 انگلیسی.قیام مردم در پشاور بوسیلۀ قوای  و سرکوب ( شکست ب

 ( سرکوبی و تضعیف قیام سرتاسری مردم در داخل هند برتانوی. ج

 ( سهم نگرفتن بعضی از قبایل سرحدی در جنگ به دلیل تطمیع شان ازطرف انگلیس ها. د

( استفاده انگلیسها از ستون پنجم یا هواداران آنها در داخل کشور و ایجاد ناامنی و چور و چپاول  هـ
 .در جالل آباد

جبهات اکیداً نوشت که  شاه امان هللا در نامه های خود عنوانی سرکردگان در اینجا باید تذکر داد که 
متارکه فقط به مقصد شروع مذاکرات جهت رسیدن به توافق مبنی بر شناسائی استقالل کامل 

جهاد مردم افغانستان  ،لیس ها صورت گرفته و اگر چنین هدفی برآورده نشودگافغانستان از طرف ان
الر محمد نادر خان این و دراین ارتباط در پایان یک نامۀ خود عنوانی سپه سا ادامه خواهد داشت

 بیت را نوشت:

 **** یاجان رسد بجانان یا جان ز تن برآید دست از طلب ندارم تا کام من برآید
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افغانستان که شخصاً درآنوقت رویداد های عزیزالدین فوفلزائی ـ مستند نویس واقعات تاریخ معاصر 
به این  جنگ سوم افغان و انگلیس کشور را به دقت دنبال و یادداشت میکرد، راجع به پی آمد نهائی

برتانیه درجنگ سوم افغان  پیروز نگردید، هردو طرف اراضی یکدیگر را اشغال »نظر است که: 
کرده بودند و پیکار های فیصله کن صورت نگرفت و هیچ یک از هر دو طرف بصورت مشخص 

مه داد و افغانها حق دارند شکست نخورد، لیکن این جنگ به تسلط و اقتدار برتانیه در افغانستان خات
که در آن جنگ خود را پیروز اعالن نمایند، ولو اینکه درنهایت این پیروزی را در ساحه دیپلوماسی 

 (48)مأخذ قبلی... صفحه  «بدست آوردند، تا اینکه آنرا در میدان جنگ کمایی کرده باشند.

 

کوتاه  و اما مؤثر نظامی آغاز  یۀعمل بااین ترتیب دیده میشود که استرداد استقالل افغانستان با یک
انجام یافت که در آن عصر  جدی و مغلقسیاسی طی سه دوره مذاکرات ۀ دوامدارشد، با یک عملی

کاربرد همچو شیوه قبالً نظیر نداشت. این روش واقعاً یک حرکت تازه در جنبش های استقالل طلبی 
ی کسب استقالل هند ندی فقید این روش را برااز یوغ استعمار کهن بود که بعداً رهبر آزادی هند گا

شهرت یافت. متأسفانه « عدم خشونت»انگلیسها بکار برد و در جهان بنام سیاست  ۀاز سلطه دیرین
تا امروز هیچکس از بنیان گذار اولی این روش در جهان یعنی شاه امان هللا غازی نام نبرده و این 

 پدید گردیده است.افتخار بزرگ در فراموشخانه تاریخ کشور نا

 

 :تالش برای گسترش روابط با جهان و سناشائی استقالل کشور

عملیه سیاسی استرداد استقالل دروازه افغانستان را به روی کشورهای جهان باز کرد و برای اولین 
بار در طول تاریخ کشور، نمایندگان افغانستان به کشورهای اروپائی و امریکا به سفرهای سیاسی و 

پرداختند و روابط خارجی افغانستان را با جهان گسترش دادند. تاآنوقت روابط خارجی ما از فعال 
حدود کشورهای همسایه و بعضاً اسالمی فراتر نمیرفت، دولت در امور خارجی دست آزاد نداشت و 
روابط خارجی را از طریق حکومت هند برتانوی انجام میداد. بااعزام هیئت افغانی به ریاست محمد 

و از آنجا به ترکیه، ایران، جرمنی، ایتالیا، فرانسه،  1919ولی خان به روسیه در اواسط سال 

امریکا، مصر و انگلستان از یکطرف هویت سیاسی افغانستان به حیث یک کشور مستقل در جهان 
تثبیت گردید و از طرف دیگر روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با آن کشور ها برقرار شد که در 

و به افتتاح نمایندگی های سیاسی و  به افغانستان آمدند دولتآن  یجه هیئت های متعدد ازنت
سفارتخانه های خود در کشور پرداختند که افغانستان نیز درعین زمان به اینکار اقدام کرد و 

پس از مذاکره هیئت های  درنتیجه انگلیسهای راهی نداشتند، جز آنکه استقالل کامل افغانستان را
( جهت عادی 1920تحت ریاست محمود طرزی )اپریل  درهند رفین در دور دوم منعقده منصوریط

 کرات بتاریخاعقد معاهده کابل طی سومین دورۀ مذ پس از آن در نتیجۀساختن روابط بین مملکتین و

 راعمالً استقالل کامل افغانستان  تحت عنوان "معاهده دوستی و مناسبات تجارتی" 1921نوامبر  22

)نویسنده این مقاله افتخار دارد که پدرکالنش مرحوم میرهاشم خان وزیر مالیه  .بشناسندبه رسمیت 
 جزء هیئت افغانی در دور سوم مذاکرات کابل بود.( 
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 )قسمت دوم(

فرمان شاه امان هللا غازی عنوانی حضرت صاحب "شمس المشایخ" و سردار شاه 
 محمودخان

 

پیشنهاد مؤثر با وجود مخالفت بعضی شخصیت های غازی چرا شاه امان هللا  قبالً به این سؤال که
، متارکه انگلیسها را فوراً قبول کرد، جنگ را متوقف ساخت و راه حل سیاسی را در پیش گرفت

سردار عبدالقدوس خان صدراعظم، سپه ساالر مخالفان جدی متارکه از ۀاز جملجواب گفته شد و نیز 
همه مهمتر جناب حضرت صاحب فضل محمد مجددی )شمس المشایخ( که محمد نادرخان و از 

نام برده شد. اکنون به نقل دو  روحانی مبارز، ضد انگلیس و شخصیت با نفوذ در بین قبایل بودند،
فرمان شاه امان هللا غازی می پردازم که از ورای آن میتوان به جزئیات این موضوع مهم پی برد، 

یکی ازمهمترین اختالف نظرشخصیت های فوق با شاه امان هللا میباشد که  زیرا موضوع قبول متارکه
در همان آغاز سلطنت مطرح گردید و حوادث بعدی برآن بیشتر اثر افگند، ولو که جناب حضرت 
صاحب فضل محمد"شمس المشایخ" تا زمان حیات شان از شاه حمایت خود را دریغ نکرد، اما 

ضل عمر "نورالمشایخ" و حضرت محمد صادق مجددی برادارن شان بخصوص حضرت صاحب ف
در موارد مختلف به ادامه مخالفت های خویش با شاه امان هللا پرداختند که شرح آن درج اوراق تاریخ 

 است. 

 مقدمۀ کوتاه دربارۀ فرمان مورد بحث:

 16شمسی )مطابق  1298جوزای  26حضرت شمس المشایخ و سردار شاه محمود خان شب سه شنبه 

( عریضۀ از سمت جنوبی )محاذ پاکتیا( نوشته و بکابل فرستادند. اعلیحضرت شاه امان 1919ون ج

از ارگ کابل عنوانی دو تن فوق الذکر ارسال داشت  1298سرطان  3هللا غازی فرمان آتی را بتاریخ 

ضمن که یکی از طوالنی ترین فرمانهای آن عصر محسوب میشود. استاد عزیزالدین و کیلی فوفلزائی 
( درج کرده 87اینکه متن  مکمل این فرمان را در کتاب "نگاهی به تاریخ استرداد استقالل" )صفحه 

خاطر نشان میدارد که اصل این سند را حضرت میا معصوم پسر نورالمشایخ )پدر حضرت صبغت 
اپی آنرا هللا مجددی( که مزین به امضا و مهر شاه امان هللا غازی بوده از نظر او گذشتانده و یک ک

 برایش داده است. 

ناگفته نماند که فضل غنی مجددی )نواسۀ حضرت محمد صادق مجددی ـ بعداً سفیر افغانستان برای 
سالهای متمادی در مصر( حینیکه کتاب خود را تحت عنوان "افغانستان درعهد اعلیحضرت امان هللا 

ده، یک کاپی این فرمان را در جمله ( با استفاده از اسناد خانوادگی تألیف کر1929تا  1919خان ـ 

( در اخیر کتاب عالوه نموده که طور معلوم در متن کتاب از محتوای آن 19ضمایم )ضمیمه شماره 

استفاده نکرده است و آنهم شاید به دلیلی آنکه فرمان با شیوۀ خط نستعلیق قدیمی نوشته شده که خواندن 
ذکر است که این فرمان از نظر مؤرخ شهیر میرغالم آن برای نسل جوان مشکل میباشد. همچنان قابل 

محمد غبارنیز نگذشته، زیرا موصوف نیز در کتاب مشهور خود "افغانستان در مسیر تاریخ" به 
 محتوای آن هیچ اشاره نکرده است. 
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دراین فرمان که ذیالً از نظر میگذرد، چند نکته مهم قابل توجه میباشد: یکی شیوۀ تحریر معمول در 
صر و استعمال بعضی کلمات که تاحدی با امروز تفاوت دارد و برای خواننده جوان مشکل درک آن ع

مطلب را ایجاد میکند. لذا نویسنده مقاله کوشیده  که آن مطالب را در داخل چوکات ]...[ قدری توضیح  
گرفته کند. دراصل فرمان طبق معمول آنوقت برای جدا ساختن جمالت کمتر از "کامه و نقطه" کار 

می شد، نویسنده مقاله کوشیده تا با اضافات کامه و نقطه تاحدی این مشکل را مرفوع سازد. عالوتاً در 
فقرات پنجگانه که به نحوی ماهیت سؤال و جواب را دارا است، شروع فقره به متن نامه ارسالی از 

حاصل شد..." طرف حضرت صاحب و شاه محمود خان ارتباط میگیرد و اما بعد از ذکر "اطالع 
جوابی را در بردارد که از زبان شاه ارقام یافته است. راجع به بررسی اصل موضوع فرمان در اخیر 

 مقاله ابراز نظر کوتاه تقدیم میگردد.

 

 آغاز متن فرمان:

سیادت و نجابت بنیان شرافت لسان اخوی حضرت فضل محمد صاحب و عالیجاه عزت و عزیزی »
 ان را واضح خاطر باد!بنیان ارجمند شاه محمود خ

جوزای  26قمری ]مطابق  1337شهر رمضان المبارک سنه  18عریضۀ مورخۀ لیل سه شنبه 

شمسی ـ نویسنده[ ارسالی شما بشرف مالحظۀ حضور اعلیحضرت واال گزارش یافت. موازی  1298

 پنج فقره بقرار شرح ذیل بحضور معروض داشته بودید، بدینموجب:

انتظامات سمت جنوبی ظاهراً به تمامی بندرات ]محالت سوقیه[ مایۀ امیدواری و انشاءهللا فقره اول ـ 
کامیابی است، دشمن دین استطاعت پیش قدمی را ندارد، الکن تعطیل ]توقف[ محاربه مضرت ]ضرر[ 
کلی دارد. اول اینکه مصارف خوراکه مجاهدان و مال مواشی روز بروز قوۀ معنوی دولت را ضعیف 

ی سبب تفرقه ]جدائی و تشتت[ میگردد و ثانیاً جوش و خروش ملتی ]مردمی[ می میسازد و گرسنگ
نشیند و دل سردی حاصل میشود و ثالثاً دشمن دین چون بمرور زمان تفرقۀ مجاهدین را بداند، به 
هیچ نوع سر اصالح ]صلح[ نخواهد نهاد و بندارت را خالی یافته از هرطرف هجوم خواهد آورد، و 

فعۀ آن محال مطلق]قطعاً ناممکن[ است، زیرا که بعد از تفریق ]پراگنده شدن[ که نا درآن فرصت مدا
امیدی مجاهدین داخلی و خارجه حاصل شود، باز جمعیت ]جمع آوری[ ملکی و نظامی غیر ممکن 

 است.

اطالع حاصل شد ـ سرکار واال با این فقره خوب دانسته و علم دارند و بهر طریق ساعی می باشند 
ی مجاهدین از جوش و خروش نمانند، چنانچه نفری نظامی سمت مشرقی که شکست خورده که نفر

و در کابل آمده بودند، همۀ شان بحضور واال خواسته شده آنچه الزمۀ قهر و عتاب بود، باالی شان 
کرده شد؛ همه سرها برهنه کرده شکایت خودها را از بیخبری منصبداران خودها کرده شرح و عفو 

دها را در قرآن شریف نوشته و مهر کرده عهد و پیمان کرده و عذر خواهی زیاد کردند تقصیر خو
که مایان واپس بخدمت سمت مشرقی مقرر میشویم و اال بخانه و جای خودها رفته نمیتوانیم و نزد 
عیال خودها خجالت می کشیم.  بنابر عذرخواهی والحاح شان سررشتۀ شان کرده شد. الیوم 

روانۀ سمت مشرقی شدند و برای پادشاه صاحب ]مقصد یکی از سادات آنجا است[ بسررشتۀ درست 
و غیره مشایخ فرامین علیحده تحریر شد که همه نفری خود را ]مقصد از قوای قومی است[ حد بحد 
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تقسیم کرده و آماده باشند، هروقت که حکم شد ازهر طرف حمله کنند، نظامی ]مقصد از قوای دولتی 
 .است[ هم میرسد

خیال و فکر اعلیحضرت واال به شما معلوم شده خواهد بود که تا جان درتن و رمق در بدن داشته 
باشم از خیر و شرف دولت و ملت افغانستان نخواهم گذشت. شما خاطر خود را جمع دارید که صلح 
بی شرف ]بدون رعایت شرف[ افغانستان را انشاءهللا تعالی به هیچ صورت قبول نخواهم کرد. 
اگرچه گفتگو و مکالمه را سررشته نموده ایم و مظنه حاصل میشود هرگاه صلح بشرف ]برطبق 
شرف[ افغانستان را قبول کردند و مراد و مدعایی که داشته و داریم، حاصل شد و اگر اندک از 
شرایط ما را قبول نکردند، از سر و جان خود گذشته خود را انشاءهللا تعالی زبان زد خلق نخواهم 

اخت، به هرصورت در کارروائی ها ]تدابیر و اقدامات[ بمعاونت الهی کوشش داشته و داریم تا س
 ارادۀ باری تعالی به چه طریق رفته باشد.

معروض داشته بودید که صورت اصالح ]صلح[ اگر بنوعی که شرف دولت و ملت را فقرۀ دوم ـ 
بعضی مصالح بهتر ]است[ و اگر بقسم  زیان نداشته باشد و استقالل دولت را خلل نرساند، به سبب

مغلوبیت و بی عزتی چنانچه از خط انگریز معلوم میشود منعقد از آن صالحیت ]با انعقاد آن نوع 
صلح[، مرگ تمامی اهالی افغانستان بمراتب بهتر است. سمت مشرقی اگر قوت مدافعه قدری بهم 

مدافعه و مهاجمه و پیش قدمی آزاد برساند و مهاجمه و پیش قدمی اصالً نکند، سمت جنوبی به 
است و بقدر وسع و طاقت حمالت دشمن را تحمل خواهد کرد مداخله در مملکت دشمن نمیتواند]؟؟[، 
و ال محاله انگریز را به صلح مجبور خواهد کرد. در سمت جنوبی الحمدهلل تعالی الی حال حالتی که 

رباد نباشد، صلح مغلوبی ]صلح بر بنیاد باعث ناامیدی باشد واقع نیست اگر طرف مشرقی بلکل ب
 مغلوبیت[ بربادی دولت است.

دانسته شدم درباب مشرقی واضح برای شما در فقرۀ اول مرقوم گردیده که همه شکست خورده و  
جالل آباد و جباخانه و خزانه را الکالم از بی غیرتی منصبداران و افسران نظامی خراب کرده برباد 

فرق شدند با وجود آن بزحمات بسیار مردم جالل آباد را که تاراج و برباد شده دادند چنانچه همه مت
و آواره گردیده بودند، جمع آوری فرموده بنای مکالمه و مکاتبه شد با وجود آن شرایطی که ما 
خواهش داریم انشاءهللا شرف و عزت دولت افغانستان مد نظر است چنانچه نقل شرایط و قرار و 

ی عالیجاه اخوی سردار محمد نادر خان سپه ساالر فرستاده شده اگر خیال شما خواهش کامل برا
بوده باشد طلب نمائید. چه نقصان پیش شده که به خواهش آنها صلح کنیم اگر یک تکه جزوی از 
دکه را به سمت مشرقی گرفته، صدها موافق آنرا از سمت جنوبی داده است. هلل الحمد مسلمان 

 یق از خیر دولت و ملت افغانستان نخواهیم گذشت.میباشیم و به هیچ طر

فقرۀ سوم ـ  مردم خارجه از مسعود و وزیر و داور وطنی که دراین مدت یک ماه به تحریک دولت 
علیه ]مقصد دولت افغانستان است[ کمر جهاد را محکم بسته تهانه انگریزان را خراب و تاراج 

مصالحه اگر دفع مضرت کفار از آنها نشود]از کردند و بصد ها نفوس شان به شهادت رسید، در 
ایشان حمایت صورت نگیرد[، یک عالم نفوس را به هالکت رسانیدن است و آینده در وقت ضرورت 

 هیچ احدی اعتماد بدولت نخواهد کرد و آینده قوۀ حرکت برای اقوام مذکوره نخواهد ماند.

شرایط صلح ارقام و ارسال گردیده مالحظه اطالع حاصل شد ـ هرگاه نقل مراسلۀ واال را که در باب 
کنید، دانسته شما میشود که گفتگوی و خیال و فکر و اال یک فقره درباب آزادی قوم وزیرستان 
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است هیچ طریق صلح بی شرف ]مغایر شرف[ را قبول نمی کنم باقی تفویض همه امورات بخداوند 
 است.

توپ میشود که دو ضرب توپ "اوت زر" ]توپ  فقرۀ چهارم ـ قرار تجربۀ اکثر کار محاربه بذریعۀ
های ساخت جرمنی با قدرت انداخت فاصلۀ دور[ که مفرزۀ سمت جنوبی همراه دارند هردو توپ یک 
جراثقال ]جرثقیل[ دارد که یک ضرب توپ محسوب میشود و برای هردو توپ پنجاه دانه کارتوس 

هردو توپ بیکار صرف گفته میشود. جباخانه جباخانه داده شده که تماماً در تل بمصرف رسیده و اال 
( پن معۀ جباخانه ضرورت دارد که بزودی در میدان جنگ برسد و 9توپ مذکور و چند ضرب توپ )

 جراثقال هم فرستاده شود.

ماه رمضان المبارک فی توپ یکصد  5اطالع دست داد ـ درباب توپ اوت رز و جباخانۀ آن بتاریخ 

ود، فرستاده شد که حاال در خوست رسیده و یک عدد جراثقال آن فیر که جمله دوصد کارتوس ش
فرستاده شد بزودی میرسد، الکن خواستن جباخانه و توپ نظامی به اصول درست نیست ازطرف 
عالیجاه عزیزی بنیان اخوی سردار محمدنادرخان که برای هر حدود اسباب و جباخانه خواسته شود 

ست میشود. مثالً ارجمند شاه محمود خان هم بحضور واال و برای هرکدام شما فرستاده شود، در
معروض داشته نفری ]عسکر[ میخواهد و هم برای سردار سپه ساالر از عریضۀ آنها واقف نشده و 
علیحده از حضور نفری مطالبه میدارد، بحضور معلوم نمی شود که برای ارجمند شاه محمود خان 

ای یک جا، دو دفعه نفری و جباخانه فرستاده شود. خواسته و یا برای دیگر جای. باید از بر
انشاءهللا تعالی ـ تیلفون هم بزودی میرسد و سررشتۀ خط رسانی هم بدرستی شده و بعد ازین 
سررشته چنین کرده شود که بهر جای نفری با جباخانه بکار باشد بحضور عالیجاه اخوی سردار 

گی نزد خود او بود، روانه میدارد و اال بحضور محمدنادرخان خبر داده شود. اگر از اسباب خواست
 عرض کرده طلب میدارد و کار یک دسته میشود و بسررشتۀ آن سرکار واال دانسته میشود مثالً:

توپ اوت زر ازطرف سپه ساالر هم خواسته شده بود و حال شما هم عرض کرده اید، معلوم نشد که 
االر. کار که از یک طرف و یکدست باشد انشاءهللا توپ های اوت زر نزد شما می باشد یا نزد سپه س

معطلی نمی شود و خود سپه ساالر عرض ]درخواست[ میکند و برای هرکدام روانه میدارد. رپوت 
خیریت و اطالع دهی خود را بحضور معروض میدارید تا از کارروایی های شما دانستگی حاصل 

 گردد.

ت ]صلح[ بزودی امکان نداشته باشد و موعد معاش از فقرۀ پنجم ـ معروض داشته اید که اگر صالحی
سه ماه و تا چهار ماه زیادتر یا کمتر مقرر شود که تا موعد مقرر]تا رسیدن وقت تادیه معاش[ 
هریک هرکس پی کار خود شود و بموعد ]تادیه معاش[ همه شان باالی بندرات ]در محل تجمع 

یومیۀ مجاهدین فارغ شده و به تهیه امور قطعات[ جمع گردند. دراین صورت دولت از مخارج 
ضروریۀ خود مشغول میشود و مجاهدین نیز نا امید مطلق نشده حاال بمراکز ]به محالت اصلی[ خود 
عود نموده ]برگشته[ و بوقت مقرر بذوق حاضر معرکۀ جهاد میشوند و اگر چنین نشود در ایام 

الی و مجاهدین متفرق و نظامی بد دل و دشمن متارکه از مصارف بی اندازه، خزانه  تهی و گدامها خ
 قوی دست و کامیاب میگردد و هرچه بخواهد میتواند.

اطالع حاصل شد ـ سرکار واال هم کوشش دارد بهر صورت شود یک موعد گذاشته خواهد شد. یقین 
سرکار واال حاصل است که ]اگر[ ازهیچ طریق صورت و صالحیت ]صلح و مصالحه[ سرنخواهد 

گیرد[، جنگ جاری میشود. چرا که شرایط صلح را بسیار بلند انشاءهللا تعالی ما خواهش گرفت ]ن
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داریم ممکن ندارد که همه را قبول کنند تا دیده شود که از پردۀ غیب چه بظهور خواهد آمد، ازین 
 «طرف خاطر خودها را جمع دارید که فضل خداوند شامل حال است.

 امضا : امیر امان هللا

 داخل کتاب فرامین حضور واال ـ دستخط عبدالرشید()ثبت شد 

 ]پایان فرمان[

 

 تالش در جهت راه حل سیاسی با استفاده از موفقیت مختصر نظامی:

از محتوای همه فقرات پنجگانه فرمان فوق فقط یک نکته واضح میگردد که حضرت صاحب فضل 
محمد مجددی"شمس المشایخ" که بیشترقیادت نیروهای محلی و قومی را زیر نظر داشت و نیز سپه 
ساالر محمدنادر خان و برادران هریک شاه ولیخان و شاه محمود خان با تصمیم شاه امان هللا خان 

بر قبول پیشنهاد متارکه با انگلیس ها موافق نبودند و میخواستند که جهاد را در محاذ جنوبی مبنی 
بکمک و استعانت اقوام و قبایل سرحدی بخصوص وزیری و مسعود )میسود( ادامه دهند. درحالیکه 
جبهات مشرقی زیر فشار شدید حمالت زمینی و هوائی دشمن مواجه به ضعف جدی گردیده بود و 

قندهار نیز تا آنوقت در برابر دشمن در حالت دفاعی قرار داشت. اما حکومت مرکزی قاطعانه جبهه 
تصمیم برمتارکه و توقف جنگ را گرفته بود  که دالیل آن را قبالً بیان کردیم. لذا شاه امان هللا در 

بر آن  برابر نگرانی های مطروحۀ حضرت صاحب  شمس المشایخ جوابیه های الزم را ابالغ و تأکید
تا جان درتن و رمق در بدن داشته باشم از خیر و شرف دولت و ملت »داشته که درمذاکرات صلح 

افغانستان نخواهم گذشت... صلح بی شرف ]بدون رعایت شرف[ افغانستان را انشاءهللا تعالی به هیچ 
یشود هرگاه صورت قبول نخواهم کرد. اگرچه گفتگو و مکالمه را سررشته نموده ایم و مظنه حاصل م

صلح بشرف ]برطبق شرف[ افغانستان را قبول کردند و مراد و مدعایی که داشته و داریم، حاصل شد 
و اگر اندک از شرایط ما را قبول نکردند، از سر و جان خود گذشته خود را انشاءهللا تعالی زبان زد 

نت الهی کوشش داشته و خلق نخواهم ساخت، به هرصورت در کارروائی ها ]تدابیر و اقدامات[ بمعاو
 «داریم تا ارادۀ باری تعالی به چه طریق رفته باشد.

شاه امان هللا غازی همچنان در فرمان خود راجع به کمبود توپ و جباخانه نیز اطمینان داده که هرچه 
زودتر ارسال میگردد و اما باید تمام درخواست ها از طریق قوماندان اعلی جبهه یعنی سپه ساالر 

 عملی شود، نه بصورت جدگانه و انفرادی.« از یک دست»در خان صورت گیرد و کار باید محمدنا

در اینجا باید خاطر نشان کرد که شاید دلیل مخالفت با برقراری متارکه از طرف بعضی شخصیت 
های ملکی و نظامی شامل در جهاد از روی حسن نیت و به مقصد پیشرف قوا در ساحات زیر 

ماورای سرحد بوده باشد و بخصوص در جبهه جنوبی که اقوام وزیر و مسعود تصرف انگلیسها در 
هزار نفر در  20در موفقیت و دست آورد های نظامی با شهامت قابل وصف جنگیدند و جمعاً بیش از 

آن اشتراک کردند، درحالیکه قوای دولتی در این جبهه بیش از یکهزار نفر نبود. اما برای دولت 
شرفتهای نظامی کوتاه مدت، درد سر های بزرگ را در دراز مدت بار می آورد که افغانستان این پی

شاه امان هللا از آن کامالً واقف و آگاهی داشت، ازجمله: نگهداشت آن ساحه ها کار بس دشوار بود، 
زیرا دولت افغانستان با بنیه بسیار ضعیف  نظامی از عهده آن برآمده نمیتوانست و با تجارب قبلی 

رار امنیت و پخش نفوذ دولت در آن ساحات با موجودیت اختالفات و رقابت های جدی بین اقوام استق
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آنجا از یکطرف و اِعمال سیاست "تطمیع" و "تفرقه اندازی" بوسیلۀ انگلیس ها از طرف دیگر همه 
 امید ها را بزودی به یأس تبدیل میکرد. 

ف اصلی  شاه امان هللا غازی را در جنگ سوم لذا یگانه راه برای حصول استقالل کامل کشور که هد
افغان و انگلیس تشکیل میداد، همانا استفاده از پیشرفت های نظامی حاصله در آن جبهه بود که با 
استفاده از همچوموقف بهتر، زمینۀ رجوع به راه حل سیاسی را مساعد می ساخت. خوشبختانه این 

هللا و حامیان جدی و صادق او در ظرف تقریباً دوسال با  راه  دراز و پر از نشیب و فراز را شاه امان
تدویر سه دوره مذاکرات و نیز با اعزام هیئت های رسمی به کشورهای بزرگ اروپائی به موفقیت تام 
طی کردند و در نتیجه پس از شناسائی استقالل کشور به وسیلۀ یک تعداد کشورهای آسیائی و 

و با امضای معاهده کابل که  اخت استقالل کامل کشور گردیداروپائی، دولت انگلیس مجبور به شن
( بین محمود طرزی وزیر خارجه افغانستان و 1921نوامبر  22)مطابق  1300عقرب  30بتاریخ 

ماده، روابط سیاسی دو کشور برقرار گردید، طوریکه در  14سرهنری دابس رئیس هیئت انگلیس در 

علیتین برتانیه و افغانستان بالمقابل تمامی حقوق استقالل  دولتین»ماده اول آن معاهده آمده است: 
 «داخلی و خارجی یکدیگر خود شانرا تصدیق نموده، محترم میشمارند.

 

  سوم و آخر()قسمت 

 فرمان شاه امان هللا غازی عنوانی سپه ساالر محمد نادرخان

هللا را عنوانی سپه ساالر در این قسمت مقاله میخواهم در ارتباط موضوع یک فرمان دیگر شاه امان 
صادر گردیده است و حاوی  1298سرطان  7روز بعد از فرمان مورخ  11محمدنادرخان که فقط  

یک تعداد هدایات مهم در زمینه میباشد، نقل کنم.  اما قبل از آن جهت معلومات مختصر الزم به تذکر 
ر حبیب هللا خان سراج الملت به میدانم که سردار محمد نادرخان در مدت پنج سال اخیر سلطنت امی

فبروری  21)مطابق  1297رتبۀ سپه ساالر حضور مقرر شده بود؛ در شب اول برج حوت سال 

(، هنگامیکه امیر در استراحتگاه تفریحی خود در کله گوش لغمان در حال خواب بود و بطور 1919

ر داشت )شرح مختصر مرموز به شهادت رسید، محمد نادرخان در خیمه گاه شاهی درآن شب حضو
(؛ فردای آن شب او به امارت 741موضوع ـ غبار: "افغانستان در مسیر تاریخ، جلد اول صفحه

سردار نصرهللا خان)برادر امیر شهید و عم امان هللا خان( بیعت کرد و در همان هفته در اثر قیام 
از حبس  1298برج حمل عساکر در جالل آباد محبوس و از آنجا تحت الحفظ به کابل آورده شد. در 

رها و از حضور اعلیحضرت امان هللا خان به قیادت فوج نظام شاهی )رسالۀ شاهی( مقرر گردید در 
همین ماه شاه امان هللا اعالم جهاد علیه انگلیس کرد و محمد نادرخان را به قیادت قوا در محاذ جنوبی 

د استقالل گماشت. )در آنوقت در قوای با حفظ رتبۀ سپه ساالری آنهم مشروط به ایفای خدمت در جها
عسکری افغانستان فقط دونفر به درجۀ سپه ساالری رسیده بودند: یکی صالح محمد خان که به حیث 

 قوماندان قوا در محاذ مشرقی توظیف گردید و دیگر محمد نادرخان(

د که اگر اجازه حین ابالغ وظیفۀ جدید سپه ساالر محمد نادر خان از حضور شاه امان هللا خواهش کر
بفرمایند حضرت فضل محمد مجددی )شمس المشایخ( و حضرت فضل عمرمجددی)نورالمشایخ( را به 
حیث علمای دینی و دو برادر خود را هریک شاه ولی خان و شاه محمود خان را به حیث یاورهای 

آنها بتاریخ اول  نظامی با خود در آن محاذ همراه داشته باشد. اعلیحضرت پیشنهاد او را منظور کرد و
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( بصوب ماموریت بزرگ خود روانه شدند.)تفصیل موضوع در کتاب 1919اپریل  22) 1298ثور 

 (69تا  59وکیلی فوفلزائی: "نگاهی بتاریخ استرداد استقالل افغانستان"، از صفحه 

با این مقدمه کوتاه اکنون برمیگردم به موضوع اصلی این قسمت از مقاله که نخست متن فرمان 
اعلیحضرت را به جواب عریضۀ سپه ساالر موصوف اقتباس میدارم و در پایان به استناد یک فرمان 

 دیگر البته توضیحاتی در زمینه تقدیم میشود. 

( به این 1919جون  29) 1298سرطان  7فرمان شاهی به امضای اعلیحضرت شاه امان هللا بتاریخ 

 (98تا  95به تاریخ استرداد استقالل"،...صفحه قتباس از کتاب : "نگاهیعبارت صادر شده است )ا

 

 شروع فرمان :

 عالیجاه عزت و عزیزی بنیان اخوی سردار محمد نادر خان سپه ساالر را واضح خاطر باد!»

درباب مراسلۀ که به جهت وایسرای هند سابق ارقام و ارسال فرموده بودیم، همان است که نقل آنرا 
ال یک قطعه جواب مراسلۀ مذکور از طرف وایسرای هند بتاریخ برای شما ارسال داشته بودیم. ح

حال رسید. نقل مراسلۀ مذکوره و جوابی که از حضور اعلیحضرت واال ارقام و ارسال گردید، برای 
استحضار خاطر شما ارسال داشتیم تا دانستگی برای شما حاصل گردد و الکن در مراسلۀ خود 

را درهر موضع که باشند، از مقابل فوج انگریزی بقدر  وایسرای نوشته است که: فوج های خود
مسافت بیست میل دور کنید. و این مسئله را شرط اعظم مصالحه قرار داده اند. اعلیحضرت واالی ما  

 ـ ده میل را که عبارت از پنج کروه باشد، منظور فرموده اند. بنابرآن برای شما اطالع فرمودیم که:

محمود خان را خبر و سررشته میدهید که فوج نظامی خود را از "پیوار"  عالیجاه ارجمند شاهاول ـ 
 از مقابل فوج انگریز بقدر ده میل که عبارت از چهار و نیم یا پنج کروه میشود، واپس بیاورد.

عالیجاه ارجمند عزیز شاه ولی خان جرنیل وزیرستان را اول دراین وقت از رفتن وزیرستان دوم ـ 
دانستۀ او میدارید که به همین طور جای برود که به اندازۀ ده میل از فوج  معطل می کنید، مگر

انگریز دور باشد و در آنجا بوده سررشتۀ خود را از دست نمیدهد و از همان ده میل را واگذار شده، 
واپس فوج خود را می آورید. ملکان و نفری افغان بر آن حدود را تأکید کنید که نگهداری همان 

 یل را بکنید.حدود ده م

درباب بیرق دولت علیه افغانستان هرگاه تاحال در وزیرستان باال نکرده باشند، حال معطل  سوم ـ
گذاشته برای مردم بگویند که بیرق درست در کابل ساخته میشود و در ثانی میرسد و اگر بیرق 

 موصوف را باال کرده باشند، خیر.

ارسال داشته بودید، اگر نشر نکرده باشید، حال معطل ـ اشتهارهاییکه خود شما نمونۀ آنرا چهارم 
 کرده نزد خود نگاهدارید و اگر نشر شده باشد، خیر.

سررشتۀ نگهداشت نفری که شما کرده اید که یعنی بقسم نوکر]مستخدم در بدل معاش[  پنجم ـ
ری نگهداشته شده، جاهاییکه گرفته شده، برای شان سپرده میشود و نگهدارند، درست است نف

 مذکور نگهداشته شوند.
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نفری فوجی خود را که از مقابل فوجی انگریز آنرا بقدر ده میل واپس میخواهند به سبب ششم ـ 
احتراز آنها میباشد، مگر بعد از ده میل اینطرف را خالی گذاشته نشود و نگهداری آن بدرستی کرده 

نستان میباشد، خوب و اال شود تا فقرات گفتگوی صلح تمام شود. اگر صلح بشرف و عزت افغا
 گذاشتنی اش نیستم. ضرور است که جنگ شود. باید بهرصورت خود را آمادۀ جنگ داشته باشید.

هرگاه درین وقت بقرار خواهش آنها بقدر ده میل فوج خود را واپس بخواهید، ایراد کلی شان  هفتم ـ
 درین فقره خواهد بود و خالف وعده هم کرده نشود.

دم شما بهرصورت از جوش و خروش خودها نمانند. جواب صلح و گفتگوی آن باید مرهشتم ـ 
معلوم شود و ظاهراً دربین نفر خود همین طریق معلوم نمائید که بدانند و فوج خود را ده میل واپس 
برند، الکن بیک مصلحت واپس برده شوند که نفری خود شما هم بدانند و همان جاهای ده میل 

شوید برای خود نفری همان حدود بسپارید که نگهداری کنند ]یعنی فاصله بین مذکوره را واگذار می
 ده میل را به خود مردم بگذارید که نگهداری کنند و عسکر دولتی در آن فاصله نباشد ـ نویسنده[.

اگر آنها در حدودات مذکور خیال پیش قدمی و یا همراه مردم رعایای آن حدود خیال جنگ را  نهم ـ
فوری برای منصبدار فوج مذکور بنویسید که از برای ما حکم رسیده که جنگ را معطل  بکنند، شما

داشته بقدر ده میل از مقابل فوج شما دور بودیم و جنگ را متارکه فرموده اند. شما باید که از حدود 
تجاوز نکرده به کس غرضدار نباشید تا فقرۀ صلح معطل میباشیم و شما بدولت خود مسئول معلوم 

ده و اال برای جنگ آماده خواهید بود. باید بهر صورت در هر باب خود را تیار و آماده میدارید و بو
از هر طرف آدم ها مقرر کرده خود را واقف میسازید و از احواالت آنها بحضور واال معروض داشته 

نطرف واال باشید تا از پردۀ غیب چه بظهور خواهد رسید. زیاده تفویض کارها بخداوند است، از ای
 بهرجهت آسوده و مطمئن خاطر باشید که از مرحمت الهی خیریت است فقط.

ش ـ 1298سرطان  4ق )مطابق  1337رمضان المبارک  27یک قطعه عریضۀ مورخ  مکرر اینکه:

م( نیز به مالحظۀ حضور واال رسید، شرحی که از پریشانی انگریز و خالی کردن 1919جون  26

پل ویران شان اطالع حاصل شد. دوم در خصوص اراکین مجلس صلح که  تهانه و برداشت گادرهای
به راولپندی رفته اند، دانسته کرده شود که تا حصول شرایط خیر سلطنت افغانستان و جملۀ اهل 
اسالم آماده گی زیاد نمایند چرا که از مورچه بندی دریای اتک و کشیدن اسباب های این سمت 

 خود را کنده، خیال خالی کردن را دارند، دانسته و حالی شدیم. دانسته میشود که از سرحد دل

از نقل مراسلۀ وایسرای و نقل مراسلۀ حضور واال دانستۀ شما به درستی میشود باید بهرصورت 
نگهدارید و رفتن رکاب باشی]مقصد ازشاه  ،متوجه بوده اشتهارات خود را اگر نشر نکرده باشید

ل نکرده روانه میدارید و دانستۀ او میکنید که همین طور جای برود ولی خان است ـ نویسند[ را معط
که به اندازۀ ده میل از فوج انگریز دور باشد. مگر در باب اشتهارهاییکه درباب مقرری رکاب باشی 
به منصب جرنیلی وزیرستان نوشته اید، هرگاه نشر نکرده باشید، خود رکاب باشی و اشتهارها را 

ذارید و اگر نشر شده باشد، باید رکاب باشی بهمین طور جای برود که ده میل نگاهداشته معطل میگ
 از فوج آنها دور باشد.

زیاده از خداوند شما را معزز و نیکنام میخواهم و از حضرت باری تعالی عزاسمه میخواهم که این 
را از صحنه عید سعید را برای شما و تمامی اهل اسالم مبارک و میمون داشته، دشمنان دین مبین 

 (1337شهر رمضان المبارک سنه  30روزگار براندازد. )تحریر یوم یکشنبه 
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 )ختم فرمان(امضا : امیر امان هللا

 

برطبق فرمان فوق موضوعاتی را که اعلیحضرت به سپه ساالر هدایت داده بودند، سپه ساالر طی 
 24ماه شوال المکرم و  9مورخ چند نامه عرایض خود را بحضور شاه تقدیم داشته، چنانکه در نامه 

عرض میدارم که اگر موضع را که نظامی "پیوار" سنگر گرفته » آن ماه سپه ساالر نوشته بود: 26و 

خاص بسرحد بخشی است و موضع مذکور اگر خالی شود، بدست دشمن بیفتد، بعد از آن در جاجی تا 
چهاونی خوست را انگریز خواهش  لهوگرد و کابل هیچ استحکام برای مدافعۀ دشمن نمی باشد. اگر

میکرد که خالی کرده شود، چندان اهمیت برای ما نداشت مثلیکه خط مدافعۀ پیوار کوتل اهمیت 
درباب وزیرستان اول در مواقع »و نیز سپه ساالر در معروضۀ خود عالوه کرده بود که: « دارد...

رگون طلب نمودم، بعد از آن بقرار متارکه کندک توپخانه که در "وانه" مقرر شده بود، واپس به ا
امر حضور ارجمند شاه ولی خان را بحضور اقوام مسعود و وزیر اظهار جرنیلی وزیرستان را و سر 
وسرشتۀ توپ و نفری و یراق آنها را اظهار کرده و اشتهار را نشر کرده که یک جوش و خروش 

متارکه و غیره پیدا شده بود، بیک  زیاد برای اقوام مذکور پیدا شد و نا امیدی شان  که از باعث
همچنان سپه ساالر در مورد بلند کردن بیرق در وزیرستان عرض حال «. خوشی و تسلی مبدل شد...

آدم روانه کردم بیرق و غیره را بهر جا که باشد، معطل نمایند و اگر چه »کرده و نوشته بود که: 
و نیز عالوه « د، اما مجبوراً معطل کردم..ازین معطلی ناامیدی برای شان ]مردم آنجا[ پیدا می ش

 «استحکامات ما در پیوار همین حاال بقدر سیزده میل از دشمن دور است.: »داشت که

( عنوانی سردار محمد 1919جوالی  28)1298اسد  5اعلیحضرت شاه امان هللا طی فرمان مورخ  

ه های مکرربا تفصیل  نادرخان به جواب چند مکتوب موصوف ضمن صدور بعضی هدایات و توصی
 ارقام داشت که یک نکتۀ مهم آن با اختصارذیالً تقدیم میشود:

شوال المکرم ارسالی شما شرحی از اداره ها و پریشانی انگریزها و اندازۀ  26در عریضۀ مورخه »

نقصان شان را که ده روزه میباشد و برای شان رسیده، دو سه صفحه معروض داشته بودید، سراپا 
ظۀ حضور واال گزارش یافت. سراپا عرایض شما را که تاحال معطل فرموده بودیم، باین از مالح

سبب بود که یک دفعه احوال وفد صلح که مع الخیر در هندوستان رفته اند، معلوم شود. همان بود 
که عریضۀ عالیجاه عزت همراه ناظر داخلیه ]مقصد از علی احمد خان لویناب است که رئیس هیئت 

در مذاکرات صلح  منعقده راولپندی توظیف شده بود[ بحضور واال رسید که از نقل عریضه افغانی 
عالیجاه موصوف مفهوم میگردد که انشاءهللا تعالی صلح بشرف و عزت افغانستان حاصل خواهد 
شد، و اگر مقاصد همین داشته باشیم، دست بردار از مدعا و مقصد خود عزت و شرف افغانستان 

م شد. خداوند معین و نصیر است. دیگر اینکه در خصوص واپس آوردن لشکر باشد، نخواهی
پیوار...اگر موازی سیزده میل از لشکر دشمن فوج ما دورتر شود، درست است.. قبل براین بخیال 
سرکار رسیده بود که فوجی ما با لشکر دشمن بسیار نزدیک خواهد بود...وقتیکه در واپس آوردن 

درهمان جا باشند و اگر میدانید ضرر کلی دارد، واپس درجای سابق شان خود ضرری نمی دانید، 
برده شوند، مدعا که اعتراض برشما گرفته نشود. بهرصورت باخبر خود بوده باشید، باقی درست 

امضا : امیر امان هللا )متن مکمل این فرمان دیده « 1337است فقط تحریر یوم دوشنبه اول ذیقعده 

 (104تا  99به تاریخ استرداد استقالل"، صفحه  شود در کتاب: "نگاهی
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با ذکر فرامین فوق و شرحی که در قسمت اول مقاله به عرض رسید، موضوع جنجال برانگیز قبول 
متارکه و توقف جنگ در جبهات سه گانه استقالل کشور را که از طرف انگلیسها پیشنهاد شده بود، 

ق مختصرمیتوان به این نتیجه رسید که: با وجود مخالفت در اینجا به پایان برده و از ورای این تحقی
جدی بعضی از سران ملکی و نظامی دولت در مورد قبولی متارکه )از جمله حضرات مجددی، سپه 
ساالر محمدنادرخان و سردار عبدالقدوس خان اعتمادالدوله وبخصوص تعداد زیاد سران قومی مسعود 

ایان کردند( شاه امان هللا غازی باعزم متین و شهامت و وزیر که در جهاد محاذ جنوبی خدمات ش
بینظیر جهت نیل به هدف عالی استقالل و با استفاده از موفقیت مختصر  جنگ در جبهه جنوبی کوشید 
تا راه سیاسی را برگزیند و نخواست این یگانه هدف خود را با عواقب ناکامی در ادامۀ جنگ مواجه 

به حیث اولین شخصیت سیاسی در آنوقت راه سیاسی را از راه  به خطر سازد و درنهایت توانست
نظامی رجحان دهد و درقبال آن به حیث یک زعیم عالی مقام نه تنها در کشور، بلکه در جهان شناخته 

 شود.

 )پایان مقاله(
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