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  )و كنر چترال(جبهۀ چهارم استقالل 

  
، اين جبهه در جنگ سوم افغان و انگليس به نام جبهۀ چترال و كنر

در .  شده استيادمحاذ چترال  نيز به نام  و جبهۀ بريكوټ و ارنوۍ
اسناد رسمى انگليس ها، گزارش هاى جنگ سوم افغان و انگليس، 
تلگرام هاى محرمانه  و  راپور هاى استخبارات انگليس ازين جبهه 
بنام محاذ چترال جبهۀ شمالى، جبهۀ شمالى چترال و تهاجم ماه مى تا 

   . است هتذكر رفت چترالبر  افغان ها 1919جوالى 
  

به ياد فراموشى سپرده شده و عوامل كم اهميت  اينكه چرا اين جبهه 
دغازى ميرزمان خان كنړي ژوند او "كتاب جلوه دادن آن چيست ، در 
مرور كوتاه بر زندگى ومبارزات غازى "يا " مبارزو ته يوه لنډه كتنه
به تفصيل كه بزودى آمادۀ چاپ خواهد شد، "  ميرزمان خان كنري

اما آنچه را در رابطه با تفصيل جريان حوادث اين . ه استشدذكر 
 چهارجبهه ميخوانيد، در صورتى كه مرجع آن ذكر نشده باشد، از

  : خذ ذيل گرفته شده استمؤ
  

، از انتشارات سال  1919در  گزارش رسمى جنگ سوم افغان  .أ 
، نشر بريتانوىحكومت هند قوماندانى عمومى اردوى  1926

 .در كلكته ى نشرات شده از شعبۀ مركز
گزارش جريان عمليات  جنگ سوم افغان   : 1919افغانستان   .ب 

كه خود درين جنگ شركت (توسط  جنرال جيورج مولسورت 
  .لندن 1963، چاپ سال ) داشت
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جبهۀ چهارم استقالل، توسط عبدالخالق اخالص ، نشريۀ مركز   .ج 
 . ميالدى در پشاور 2005انتشارات كتب دانش ، چاپ دوم  سال 

شاهنامۀ چترال، توسط ميرزا محمد غفران و ميرزا شير احمد   .د 
 1966، چاپ سال خان، نشريۀ   انجمن چترال  رياست چترال

 .الهورميالدى در مطبعۀ زرين آرت 
  

اين نشرات كه توسط سه نيروى درگير در جبهۀ مذكور يعنى 
، اند انگليس ها، چترالى ها و افغان ها برشتۀ تحرير درآمده

پهلوى هم گذاشته شوند، به دقت را در بر دارند كه اگر  معلوماتى
  .تصوير مناسب و نستباً مفصلى را از جريان حوادث بدست ميدهد
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  كنر جغرافيائىموقعيت تاريخى و 

  
واليات كنونى افغانستان  كه در  34كنر دره ايست طوالنى و يكى از 

رق قسمت شمال شرقى كشور ، بطرف شمال شرق كابل و شمال ش
.  جالل آباد،  موازى با خط تحميلى سرحدى ديورند موقعيت دارد

آب اين دره بنام درياى كنر ياد ميشود كه از جهيل آبى رنگ گازكول 
يا كارومبارد در حومۀ كوتل باروغيل در دامنۀ جنوبى هندوكش 
سرچشمه ميگيرد و  آب يخچال ها و برف هاى قسمت هاى فوقانى 

درياچۀ ياركهن بعد از گذشتن از . ديپيونددرياچۀ  ياركهن به آن م
مستوج  به نام مستوج ياد شده و درنزديكى هاى شمال شهرك چترال 
با درياچۀ پاتكوه يكجاشده و از همين جا به بعد به نام محلى درياى 

يكى از معاونين معروف . چترال يا درياى كاشغر نيز ذكر شده است
يباشد كه از دامنه هاى اين دريا،  درياى باشگل يا لنډې سيندم

هندوكش در نزديكى كوتل منوال سرچشمه گرفته از درۀ باشگل 
معاون .  نورستان گذشته در نزديكى ارنوۍ به درياى كنر ميريزد

ديگر اين دريا، كه آنهم از  سواحل راست آن  در نورستان سرچشمه 
درياى كنر حوالى شرق شهر جالل آبادبا . ميگيرد،  درياى پيج است

در شهر اټك  ، ياى كابل يكجا شده بطرف شرق جريان  داشتهدر
 .وصل ميشود) اباسين(با درياى سند كنونى  پاكستان 

 
چه در ادوار گذشته و چه در سال هاى اخير از اهميت خاص درۀ كنر 

جغرافيائى، اقتصادى، فرهنگى و سوق الجيشى برخوردار بوده 
 .  است
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و بابر قبل از رسيدن به لشكر هاى جهان گشايانى چون اسكندر   .أ 
هند از منطقۀ كنر گذشته و قبل از رسيدن به الهور و دهلى و 
حتى قبل از رسيدن به سرزمين پشتون هاى مهمند و يوسف 

 پنجه نرم زائى بايد با ائتالف قدرتمند قبايل كوهستانى كنر 
 .ميگردند

و چترال و تعلق گرفتن آن بدو كشور  قبل از جدائى كنر  .ب 
پاكستان امروزى، كنر و چترال در مسير يك  افغانستان و

شاخۀ راه  ابريشم قرار داشت كه از ارزش مهم تاريخى و تجارتى 
برخوردار بوده و آسان ترين راه عبور از كوتل هاى پامير و 

راه ابريشم .   رسيدن به ميدان هاى هموار شبه قارۀ هند بود
را به  ىآسياي ىكه سرزمين هابود ىزمينهاى از راه   ۀشبك

 البته. و از چين تا مديترانه امتداد داشتپيوند ميداد يكديگر 
و بلكه ادويه به ابريشم منحصر نبود  نهادر اين راه ت تجارت
شد، و نيز از همين راه ها  ىديگر نيز در آن حمل و نقل م ىكاالها
زبان و دين ، خط ، صنعت، فن، هنر قرون و اعصار ىط بود كه

  .گوناگون مبادله ميشد ىها ميان فرهنگ ها و تمدن
در مسير راهى قرار داشت كه به اسياى مركزى و چين  كنر چون  .ج 

از قسمت هاى باالئى كنر يك راه به چترال و ، و غربى  ميرسيد
كه بخشى از ديگرى به مناطق قبايلى شمال غرب هند 

مركزى قرار  تولى درآن وقت تحت ادارۀ حكوم ه افغانستان بود
نيزاز  اهميت  بريتانوىلذا براى هند ، ميرسيد، نداشت

 . ستراتيژيك خاص برخوردار بود
 كنر در مسير يكى از راه هاى مهم و تاريخى قرار داشت  كه  .د 

بدخشان و سرحدات روسيه را در شمال  از طريق باجور به وادى 
كنر از  .وصل ميكرد) اباسين(پشاور و سواحل درياى سند 
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داشت كه هردوى اين راه ها در طريق درۀ پيج به پنجشير نيز راه 
و روس  نيز مورد استفادۀ مجاهدين قرار  دوران جنگ افغان 

   .ميگرفتند
  

است كه در قسمت هاى )  چغه سراى(مركز عمومى كنر اسعد آباد 
وسطى درۀ كنر و مدخل درۀ پيج قرار داردو محمد ظهيرالدين  بابر 

ناميده " ن سراىچغا"، " چغانيان سراى"خود آن را بنام " تزك"در 
تپۀ تاريخى چغان هم در همين تقاطع درۀ پيج  و در قسمت چپ . است

آن   قرار دارد كه هم بر درۀ كنر و هم بر شهرك و مركز حكومتى چغه 
درين تپه بقاياى آبادى هاى مهمى ديده ميشود كه . سراى حاكم است

در آن از خشت ها و لوحه هاى بزرگ و ضخيم مرمر استفاده شده 
از بقاياى ديوار ها و تهداب ها چنين بر مى آيد كه روزى درين . تاس

  51استاد احمد على كهزاد .   جا آبادى هاى مهمى وجود داشته است
مينويسدكه از بقاياى اين آبادى ها و اسماى روى لوحه ها چون ابن 
عمر، سلطان پگل، بهرام شاه، حيدر على، ننگر و غيره، به  زبانهاى 

ميتوان حدس زد كه آبادى هاى مذكور مربوط به سده  عربى و فارسى
سال قبل باشند،و اين  600هاى  اسالمى آنهم اواسط عهد اسالمى تا 

د  و نام نسارحدس ما  را به دورۀ چغانى ها ى احفادچنگيز نزديك مي
تپۀ چغان يا چغان سراى  فولكلور عامه تاحد زيادى مؤيد اين نظر 

حقيقات هيئت مردم شناسى دنمارك از طرف ديگر به اساس ت. است
احتمال دارد كه اسكندر مقدونى حين عبور از درۀ كنر يكى از 
دهكده هاى بزرگ يا قلعه هاى جنگى نورستانى هاى  قديم را آتش 
زده باشد، گمان غالب برين است كه در همين جاى كه امروز خرابه 

                                                 
  .362ص ) 2001/1379(ستاد احمد على  كهزاد، ا.  51
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زى واقع است و براى يك قلعۀ نظامى محل ممتا" تپۀ چغان"هاى 
بشمار ميرود، قلعۀ مهمى بوده و اجداد نورستانى ها در دو هزارو 
پنجصد سال قبل در همين نقطه با فاتح مقددونى پنجه نرم كرده اند، 

  .                      قرارگاه مقاومت شان طعمۀ حريق شده است باالخرهو 
  

  چترال جغرافيائىموقعيت تاريخى و 
  

نام هاى چترار، كاشغر و قاشقار  نيز ياد ايالت يا رياست چترال كه به 
در جنوبى سلسله كوه هاى هندوكش،  ه هاىدر دامن، شده است

پاكستان صونۀ سرحد(قسمت هاى علياى ايالت سرحد شمال مغربى 
 150، در فاصلۀ شمالى وادى درياى كنرانتهاى قسمت و )  امروزى

توسط چترال  .موقعيت دارد ميل از پشاور 200ميل از گلگيت و 
 هاوصل است كه مشهور ترين آن بدخشان و كنر باكوتل هاى متعددى 

به نام " كوتل بروغيل. "دنميباش 52 "دوراه"و " كوتل بروغيل"
مركز رياست چترال،  . نيز ياد ميشود" پالپى سنگ پاس"محلى 

دومين شهر بزرگ رياست چترال قلعۀ دروش بود كه . شهر چترال بود
  .  شهر چترال موقعيت داردميلى جنوب  25در فاصلۀ 

  
 تاريخ طوالنىداراى با داشتن موقعيت مهم ستراتيژيك درۀ چترال 
در مقطع هاى مختلف زمانى تحت تسلط سكندر چترال . ميباشد

چترال همچنان در  . ه استقرارداشتمغول ها مقدونى، اردوى چين و 
 53. ايام مختلف تابع بدخشان افغانستان و كشمير نيز بوده است

                                                 
ه بين زيباك و چترال واقع بوده و چون فت در را 14800در بلندى كوتل دوراه .  52

  . نقطۀ تقاطع دو راه ميباشد، به اسم دوراه مسمى شده است
53  .The Royal geographical Society (1893)  
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كمپاين و  جنگ سوم افغان : ابسن نويسندۀ كتاب بحران در سرحدر
 جغرافيائىچترال از نظر منطقى و "مينويسد كه  در وزيرستان 

بنا بر داليل نژادى و تاريخى از آن جدا  بخشى از افغانستان بود كه
    ".54شده است

  
 يكى از بازماندگان حكمرانان بالتى، ، شاه رئيسدر قرن  شانزدهم، 

شاه رئيس مشاورى داشت بنام   .ندبر چترال سلطنت داشت ميلش و فا
بعد از وفات سنگين على .  از خراسان آمده بود اصالًسنگين على كه 

با  ش به حكمرانى خاندان رئيسه خاتمه دادهان، پسر)ميالدى 1570(
قوم  55" كټور"خاندان  زمامدارى سلسلۀ  چترال زمام امور گرفتن 

فاميل  ياشهزاده هاى كنونى چترال  . نداشتاساس گذرا آدم زاده 
يكى از اجداد قوم آدم (سنگين على از بازماندگان پسران   56مهتر
تا ميالدى  قدرت را بدست گرفت و  1620در سال ميباشندكه )  زاده

حكمفرمايان با خاتمه يافتن حكومت ايالتى چترال،   1969سال 
  .چترال بودند

  
 1876، مهتر هاى چترال تا سال 57هااسناد محرمانۀ انگليس  رطبقب

امير . دتنشگتحت نفوذ افغانستان بودند و بعد از آن  تابع كشمير 
شيرعليخان فرمانرواى چترال، مهتر امان الملك را از جملۀ فيودال 

اعتراف ميكنند كه با  ىانگليسمقامات . ين هاى خود ميدانستشن

                                                 
54  .Robson, Brian (2004)  33ص.  
   .، دلير و شجيع را گويند كهوارزبان  ور در زبان چترالى يا ټك.  55
  للقب فرمانروا يا شاه چترا .  56
   .1881، مؤرخ آگست 440اسناد محرمانۀ انگليس، شمارۀ  . 57
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ط حكومت هند وجود انكار مهتر و برسميت نشناختن اين ادعا توس
  58.، اين ادعا عارى از حقيقت نبودبريتانوى

        
  انگليس ها در چترال مداخلۀ 

  
م    1858ق انگليس ها با چترال به  سال يعالاز نظر تاريخى 

با بيم و ترسى كه  از روس ها  مقامات انگليسىدرين سال . برميگردد
لعۀ با كنجكاوى هيئتى را براى مطادر آسياى مركزى داشتند، 

كرنيل 1885 در سال . اوضاع و يافتن دوستان به چترال فرستادند
براى ارزيابى كوتل  (Colonel William Lockhart)ويليام الكهرت 

بيدولف 1874د تا چگونگى راپور سال شهاى هندوكش فرستاده 
(Biddulph)    بحيث يك مسير عملى " بروغيل"در مورد كوتل

الكهرت در راپورش تنها . رسى كندبررا حملۀ روس ها از سمت شمال 
در سال .  ياد آورشد" دوراه"از اهميت ستراتيژيك كوتل 

 Colonel Algernon)ديورندكرنيل الگيرنون  1889-1888
Durand)   قرارداد با مهتر چترال، مهتر امان الملك يك براى عقد

مطابق به اين قرارداد، مهتر وظيفۀ .  يا مهتر كبير فرستاده شد
بر كوتل هاى شمالى و شمال غربى  و مانع شدن از ورود نظارت 

و حمايت از معاش مستمرى ساالنه قبولى بيگانگان را بمقابل  
   .59به عهده گرفت چترال توسط انگليس ها 

  

                                                 
  همانجا.  58
59   .Robson, Brian (2004)  32ص .  
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و با  سال بر چترال حكومت كرد) 30(امان الملك براى مدت سى 
ساحۀ استفاده از كمك انگليس ها و ملوك الطوايفى  در افغانستان 

اسمار و نزديكى هاى ى گلگيت تا ئقلمرو ش را از قسمت هاى باال
مهتر كبير، امان الملك  . وسعت داد  چغان سراى يا چغه سراى  كنر 

به اثر يك حملۀ قلبى بصورت ناگهانى  1892آگست  30بتاريخ 
فرزندش به ميراث ) 16(جنجال جانشينى اش را به شانزده درگذشت و
  .  گذاشت

  
وارث اصلى مدعى ده از غيبت نظام الملك پسر بزرگ و با استفا

قدرت كه در هنگام وفات پدرش بيرون از ساحه در چترال شمالى 
خود را و قدرت را بدست گرفتبود، افضل الملك، پسر دوم مهتر، 

با شنيدن اين خبر، نظام الملك به گلگيت . مهتر چترال اعالن كرد
ندۀ انگليس ها طالب كمك براى بدست آوردن قدرت، از نماي و رفت
ش را اناز برادر تن در عين زمان، مهتر جديدافضل الملك، سه . شد

اما در  60.به نام هاى شاه الملك، وزيرالملك و بهرام الملك كشت
، خان مورد حملۀ كاكايش، شير افضل نيزمدت كمتر از يكسال خود 

 هو قدرت ب قرار گرفته كشته شد، كه در افغانستان زندگى ميكرد
، كه  تا هنوز برادر مهتر كبير امان الملكيگانه ( خان شير افضل

   . رسيد  )سياسى بسر ميبردتبعيددر  زنده و در افغانستان 
  

به نظام  مقامات انگليسى، شير افضل خان اقتدارخبر  با شنيدن
به چترال  كمك كردند تا ) ر بزرگ مهتر كبير امان الملكسپ(الملك 

. مهتر چترال شود خان دادن شير افضلرفته و در صورت شكست 
دوباره به افغانستان  و در جنگ شكست خورد خان شير افضل

                                                 
  )صر چترال وكافرستانتاريخچۀ مخت(  محمد افضل خان.   60
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م شير افضل خان توسط امير 1893در اوايل سال . برگشت
عبدالرحمن خان به كابل احضار شد و در آنجا تحت مراقبت قرار 

چند ماه بعد امير عبدالرحمن خان به انگليس ها وعدۀ  .گرفت
اجازۀ ايجاد مزاحمت دوباره در  خان د كه به شير افضلتحريرى دا

 مقامات انگليسىنظام الملك توسط .  چترال داده نخواهد شد
تا  بحيث مهتر چترال شناخته شد و وى نيز از  آنها تقاضا نمود

يك هيئت اعزامى .  انگليس ها در چترال اقامت داشته باشدنمايندۀ 
چترال رسيد و به  اصطالح به به  1893مى  25انگليس ها به تاريخ 
 ،به گلگيت با برگشت اين هيئت در ماه مى.  اصالح امور پرداخت

 .Capt)يك نمايندۀ سياسى انگليس بنام كپتان ينگ هزبند 
Younghusband)  با يك دستۀ محافظينش در آنجا باقيماند تا هم

مهتر را تشجيع كند و هم اوضاع را تحت نظارت داشته باشد و براى 
از آن منطقۀ سرحد اطالعات مؤثق    بريتانوىومت هند حك

    61.بفرستد
  

نظام الملك نيز توسط برادر  1895و سال در جنورى  سال دبعد از 
. بقتل رسيد پسر هشتم امان الملك كوچكترش،  اميرالملك

گوردون معاون  لوتننتنمايندۀ به  اميرالملك با گرفتن قلعۀ چترال 
 (Assistant Political Agent)ا نمايندگى سياسى انگليس ه

 برسميت  خواست تا وى را فوراً بحيث مهتر چترال فرستاد و از آنها
مخالفين سر سخت  يكى از ،62درين وقت غازى عمراخان .بشناسد

                                                 
61   .Robson, Brian (2004) صر تاريخچۀ مخت(  محمد افضل خان; 33ص

  )چترال وكافرستان
در قبيلۀ  1860خان و نواسۀ فيض طلب خان در سال  پسر امان انازى عمراخغ  . 62

مست خيل هاى عيسى خيل باجور در سرحد آزادتولد شده  بعد از برادر كالنش به 
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كه شوهر خواهر اميرالملك بود، برعالوۀ كنترول ، انگليساستعمار
  "قلعۀ دروش"كرد ودر چترال پيشروى " ناړۍ"منطقۀ سرحدى 

كه بر اميرالملك اعتماد  مقامات انگليسى. نمود محاصرهرا
، ميترسيدند قتل نظام و او را مخالف خود ميدانستند نداشتند

و خان  به همدستى شير افضل  ازى عمراخان،  غالملك به حمايت 
نها آلذا .  يك توطئه باشد افغانستان رضائيت امير عبدالرحمن خان

ز برسميت شناختن اميرالملك را به رسيدن اطالع از مركبه بهانۀ 
آنها همچنان نمايندۀ سياسى خود در گلگيت، . تعويق انداختند
با را  63 (Surgeon Major George Robertson)جورج رابرتسن 

نفر محافظ  براى مواظبت اوضاع به چترال ) 400(چهارصد 
تصرف را)  قلعۀ اجدادى مهتر(وى قلعۀ شاهى چترال . دنفرستاد
  .ر آنجا اقامت گزيد و خواهان فرستادن قواى بيشتر شد،  دكرد

  
كشميرى، برخالف انتظار انگليس ها، بيشتراما با رسيدن قواى 

رابرتسن، . برهم خوردخان  اوضاع با ظاهر شدن دوبارۀ شير افضل 
ساله اش را ) 12(  صغير دوازدهاميرالملك را بازداشت نمود، برادر 

                                                                                               
و ديدار با  1880وى بعد از اداى فريضۀ حج در سال . خانى جندول و دير رسيد

موالنا رشيد احمد كنگوهى تحت افكار انقالبى و ضد استعمار انگليسى  قرار 
او با شكست دادن دالور خان . گرفته  و به مبارزۀ ملى  و ضد انگليسى پرداخت

حكمران باجور و محمد شريف خان، خان دير، با قواى امير عبدالرحمن خان 
از شكست در چترال  به افغانستان پناهنده شده درآنجا عمراخان بعد. جنگيد

الرحمن خان قرار ظاهراً  بحيث مهمان ولى در حقيقت تحت نظارت  امير عبد
هجرى شمسى دركابل وفات يافته  1284ميالدى مطابق  1905وى در سال . داشت

غازى عمرا خان ده پسر داشت كه از . و در واصل  آباد چاردهى بخاك سپرده شد
   .       آنجمله عبدالمتين خان در غيابت پدر به مبارزاتش در منطقۀ جندول ادامه داد

  كافر هاى هندوستاننويسندۀ كتاب معروف .  63
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او  .دكربحيث مهتر مؤقت تعين نوىبريتارسيدن امر حكومت هند تا 
 10يك موضع مستحكم دفاعى در " غيرت"همچنان راپور داد كه 

بمقابل جنگجويان غازى عمراخان به مقاومت  "دروش"ميلى شمال 
كه حال از حمايت سران قبيلۀ متنفذ آدم  خانشير افضل . ادامه ميدهد

ست كه از زاده برخوردار بود به همكارى عمراخان از انگليس ها خوا
. خاك چترال بيرون شوند ورنه با زور به اين كار مجبور خواهند شد

ا در قلعۀ ر را تصرف نموده گاريزون انگليس" غيرت"آنها موضع 
گاريزون انگليس ها شامل چهارصدونزده  .چترال  محاصره نمودند

، كارمندان ادارى، كارمندان ترانسپورت، ىمرد جنگ) 419(
     .ترالى بودچنفر ) 52(دو خدمتگاران و پنجاه و 

  
در اطراف قلعۀ چترال  1895در جنگ شديدى كه به تاريخ سوم مارچ 

خود را به رخ داد، قواى انگليسى بعد از تحمل تلفات سنگين 
اپريل  و رسيدن قواى  19تا  اماو ندديمشكل به قلعۀ چترال رسان

 (Colonel Kelly)انگليسى از گلگيت تحت قيادت كرنيل كيلى 
يك ونيم ماه در محاصرۀ  براى مدت (General Low)جنرال لو و

در دوران اين محاصره دو ضربۀ كارى ديگر نيز به  .قرار داشتندشديد
يرى دو صاحب منصب گضربۀ اولى دست. انگليس ها وارد شد

از بين بردن وسايل  و غنيمت و ، "ريشون"انگليسى در منطقۀ 
نفر از ) 100(م نابودى يكصد ضربۀ دوم ه. گرفتن چهل هزار مرمى بود

 Captain)سربازان قطعۀ چهاردهم سكها تحت قوماندۀ كپتان راس 
Ross)  با ارسال دو قوه كوشيدند به محاطرۀ انگليس ها  باالخره. بود

يك قواى انگليس ها با اعزام . روزۀ قلعۀ چترال خاتمه بخشند 46
راه كوتل ملكند، نفرى تحت قوماندۀ جنرال لو از ) 15000(پانزده هزار 
پيش  32نفرى قطعۀ ) 600(و يك قواى ششصد ; سوات و دير
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كوتل "از طريق  64قوماندان عمومى گلگيتقراوالن تحت قوماندۀ 
 شير افضلبعد از جنگ هاى شديد توانستند ". مستوج"و " شندور

حلقۀ محاصره قواى خود را  با شكستاندنو ايندخان را دستگير نم
 .خان نيز منطقه را ترك گفته به افغانستان رفتعمرا لذا . نجات دهند

مهتر اميرالملك يكجا با كاكايش به مدراس هندوستان فرستاده 
بعد ازين واقعات براى كنترول بهتر چترال آنرا از انگليس ها  .شد

ربى غگلگيت جدا ساخته به قسمت هاى شمالى ايالت سرحد شمال 
 ،بحيث مهتر با نصب شجاع الملك خوردسال  .65ملحق ساختند

انگليس ها براى ادارۀ بهتر چترال، باجور، دير و سوات  و دور 
نگهداشتن اين مناطق از ساحۀ نفوذ امير عبدالرحمن خان، به 

              66.ساختن يك پاليسى جديد پرداختند
      

 سرحدى بين كنرو  چترال اتتعين سرحدات و مناقش
  

  معاهدات  انگليس و سرحدات اجبارى فعلى
امپراتورى افغانستان ) 1762(اوج قدرت احمد شاه ابدالى   در

. كشمير، پنجاب، سند، و قسمت هاى از خراسان را احتوا ميكرد
افغانستان آنروز با نظارت بر راه هاى تجارتى كه ايران، آسياى 
مركزى و تركستان شرقى را با هندوستان وصل ميكرد، بعد از 

   67.شرق ميانه بودامپراتورى عثمانى بزرگترين دولت 

                                                 
64  .Encyclopedia Britannica. (1911)  
65  .Robson, Brian (2004)تاريخچۀ (  محمد افضل خان; 34-33 فحات ص
  Buyers Christopher. (2004);  )صر چترال وكافرستانمخت

   .1881، مؤرخ آگست 440رمانۀ انگليس، شمارۀ محاسناد  . 66

Noelle Christine (1997) 67  ،٢ ص . 
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  مزار شريف                                                            
  الهور                                                            

  كابل                                                            
  كندهار                                                                              

                                                                                                                  
                          هند                               

  پارس                    تانافغانس                                                                      
  

                                                                                  

  امپراتورى احمدشاهى                                               
                                                                       

رنجيت سنگ با استفاده از جنگ هاى داخلى  19ول قرن در دو دهۀ ا
" كه به پشتو آنرا " سند"يا درياى "   اندوس"افغان ها از درياى 

. گويند، گذشته وادى پشاور و ديره جات را تسخير نمود" اباسين
 1798در سال  ىبود كه شاه زمان هنگام لشكر كش ىرنجت سنگ كس

 كار ىبا رو. دا ده بود ىو ىبرا ا ال ت الهورو پنجا ب را يبر هند،ا
 ىا فغان در ماورا ىا مرا  تيآمدن رنجــت سنگ در پنجا ب، حاكم

د كه شا ه شجا ع آخر ير س يىف شد و كا ر به جا ير ضعيسند و كشم
، پس ا زشكست در برا بر شا ه ىا بدا ل ىن وا رث ا مپرا توري

    .ده شددربار رنجيت سنگه پناهنبه  يالدى م 1809محموددرسال 
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وقتى انگليس ها سكهـ ها را شكست دادند، سرحدات قلمرو آنها را 
استعمال اصطالحات سرحد آزاد و قبايل    .  68نيز به ميراث بردند

تيتلر تخم  منازعات  - به گفتۀ فريزر.  آزاد  هم از همين جا رايج  ميشود
انگليس  را ميتوان در اين –و تلخى هاى متعدد بعدى روابط افغان 

وى در رابطه با وضعيت قبايل آزاد ميگويد كه از نظر مليت . جا يافت
و تابعيت آنها افغان بودند و در داخل قلمرو امپراتورى احمد شاه 

" اباسين"يا " سند"مناطق غرب درياى . درانى زندگى ميكردند
وقتى از دست افغانها رفت كه انگليس ها بخش هاى  آنرا  از سكهـ 

اگر امير دوست . ر تحت سلطۀ خود نگهداشتندها گرفتند و به زو
محمد خان توانمندى حكمرانى و اداره كردن اين مردم  رزمجو را 
ميداشت، به مشكل ميتوانستيم از حق حاكميت او بر سرزمين و 
مردمى منكر شويم كه در غرب سرحدات سابق ادارۀ سكهـ ها قرار 

وقت و براى ساليان ناتوانى او سبب شد كه اين اقوام در آن .  داشتند
    69".متمادى بعدى  به حيث قبايل آزاد شناخته شوند

  
خود  (Forward Policy)انگليس ها با ادامۀ سياست توسعه جوئى 

تحت تاثير صاحبان صنايع آن كشور براى توسعۀ مستعمرات و بازار 
فروش مصنوعات شان خواهان آن بودند كه با اشغال مناطق سرحد 

د هم مانند هندوستان در چارچوب مستعمرات خو آزاد افغانستان را
در . اومت شديد اقوام سرحد آزاد روبرو شدندمق با در آورند، اما 
سال از اشغال ايالت سرحدى تا جنگ دوم افغان ) 30(طول مدت سى 

بار به اين مناطق  37انگليس ها)  1879-1849سالهاى (و انگليس 

                                                 
68  . Fraser-Tytler, W. K. (1967)، 183و  ١81 فحاتص .  
  .184همانجا ص .  69
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 Lord)تانوى الرد اليتون نائب السلطنۀ هند بري.  لشكر كشى كردند

Lytton) در رابطه با آزاد منشى اقوام اين مناطق اعتراف ميكند :
من معتقد هستم كه درينوقت سرحدات شمال غربى ما مجسم كنندۀ "

حد اقل من هيچ جاى ديگرى را سراغ ; يك نمايش بينظيريست 
سال اشغال آرام، يك نيروى بزرگ متمدن  25ندارم كه بعد از گذشت 

همسايه هاى نيمه وحشى خود تا اين اندازه نفوذ كم داشته باشد و  بر
تا اين اندازه بيخبر باشد كه منطقۀ به فاصلۀ يك روز دورى به 
سوارى اسپ از مهمترين گاريزون هاى عسكرى مامنطقۀ نا شناسى 
باشد وحتى زندگى انگليس ها يك يا دو ميل آنسوى سرحد به 

  70.صورت مطلق تضمينى نداشته باشد
 

افغانستان حاال  بين دو قدرت  رقيب يعنى روسيۀ تزارى درشمال  و 
هند بريتانوى در جنوب به حيث يك ميدان نبردى قرار داشت كه بعد 

ا، بنا يتانيبر ىا مپرا تور. شهرت يافت" بازى بزرگ آسيا"ها به حيث 
تزار روس به  ىامپراتور ىنظام ىقوا ىشرويكه از پ ىشيبر تشو

تا ند باز كرد ىبا مراجع روسرا راه مذاكره ، اشتجانب جنوب د
ت وجلو تجا وز يافغانستان را تثب ىتوانسته باشد سرحد شمال
  .رديروسها به طرف جنوب را بگ

  
روس ها مبنى بر احترام گذاردن به سرحد  1873 توافق نامۀ سال

پامير با  1895آمو دريا و  1888تحميل  موافقتنامه هاى  شمال و
  روس ها 

                                                 
اوراق پارلمانى، . نائب السلطنه الرد اليتون 1877اپريل  22ياداشت مؤرخ .  70

  .1878سال  58جلد 
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و رفع حل تشنج زدايى ميان روسيه وانگليس شش هاى بود براى كو
هردو كشور . نفوذ در مورد افغانستان ۀحوزى كردن مشكل نشان

  پيشروى انگليس ها و روس ها در قرن نزدهم 
بريتانيا و روسيه ميخواستند افغانستان داراى سرحدات شمالى و 

عين شدكامالً مرز هاى كه بدين ترتيب تالبته . جنوبى مشخص باشند
جنبۀ ستراتيژيك داشتند و با هيچ محدوديت تاريخى و قومى 

  .  ارتباط نداشتند
 

  جدا ساختن تدريجى قسمت هاى از خاك افغانستان
 كوشيدند دستيابى به سرزمينهاى بيشترانگليس ها براى  

از . كنندبه قطعات كوچكتر امير نشينها تقسيم را بزرگ  هندوستان 
تاز از خارج و جنگ هاى قدرت طلبى شهزادگان طرف ديگر تاخت و 

سدوزائى و تنازعات شان با رهبران باركزائى سبب انحطاط حكومت 
انگليس  .و فئودال نشينى هاى محلى شد امارتها مركزى  و ايجاد 

و تحميل معاهدات مختلف چون معاهدۀ ين فرصت با استفاده ازها 
ندمگ و ديورند ، معاهدۀ گ ـمثلث بين شاه شجاع، رنجيت سنگه
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افغانستان را به خته كوشيدند قسمت هاى از سرزمين ما را  جدا سا
سرزمين هاى كه تدريجاً در طول قرن نزده از دست   71. دنانزوا كشان

  :72رفته اند قرار آتيست
واليت خراسان در شمال غرب افغانستان در زمان شاه محمود  -

 به حكومت قاجارى ايران) 1803(ابدالى 
و واليت ملتان در  1812در ساحل درياى سند در سال  قلعۀ اټك -

 به حكومت سكهـ هاى پنجاب 1818سال 
 در دورۀ محمد زايى ها به پنجاب  1819واليت  كشمير در سال  -
 به پنجاب  1821ديرۀ غازى خان در سال  -
 توسط سكهـ ها اشغال گرديد 1823واليت پشاور در سال  -
 متصرف شدند انگليس ها 1843واليت سند را در سال  -
توسط انگليس ها  1876و  1854واليت بلوچستان در سالهاى  -

 اشغال شد
در زمان امير عبدالرحمن خان دولت  1884واليت مرو را در سال  -

 تزارى  روس اشغال كرد
فوشنج تا كوژك، كرم و لندى كوتل بر -مناطق مهم چون شال -

اساس معاهدۀ گندمك از طرف يعقوب خان به حكومت 
 گذار شدانگليس وا

                                                 
تقريباً مستقل بود و تا اندازۀ به دو بخش تقسيم شده  19كنر تا  اوايل قرن .  71
كه نواحى  باالتر از  شيگل در نزديكى چغه سراى   يك قسمت محدود آن.  بود

. اسمار  بود) فيودال نشينى(را احتوا ميكرد تحت ادارۀ خانى ) اسعد آباد كنونى(
قسمت عمدۀ آن  كه تا  خيوه و جالل آباد در امتداد درياى كنر قرار داشت تحت 

اداره  پشت بود كه توسط سيدان يا پاچايان پشت) فيودال نشينى(ادارۀ خانى 
  .  ميشد

  .28-27، صفحات )2003(عارض، غالم جيالنى .  72
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در زمان حكومت امير عبدالرحمن  1885منطقۀ پنجده در سال  -
 .خان بدست روسيۀ تزارى افتاد

  
به  1893سوات، باجور، چترال، عالقه هاى ارنوۍ و وزيرى در سال 

اساس معاهدۀ ديورند از طرف امير عبدالرحمن خان به انگليس ها 
بريتانيا دولت " مطابق به مادۀ سوم قرارداد ديورند،. داده شد

"  73چنك"و وادى  باالتر از آن را تا "  اسمار"مؤافقت ميكند امير 
از طرف ديگر امير موافقت ميكند كه هيچ . در دست داشته باشد

يا درۀ " ارنوۍ"به شمول  " چترال"يا " باجور"، "سوات"وقتى در 
  "مداخله نكند" باشگل"
  

الت شمال يك ديپلومات و محقق انگليس كه سال هاى مديدى در اي
غربى هند بريتانوى وبعداً سفارت انگليس در كابل ايفاى وظيفه 
نموده در بارۀ نواقص و غير منطقى بودن خط ديورند مينويسد كه 

خط ديورند، اگرچه احتمال دارد   در آن شرايط يكى از بهترين :"
ممكن بوده باشد، داراى فوايد محدود اما ) سرحدى(خطوط 

خط از نظر قوم شناسى، ستراتيژيكى و اين . نواقص متعدد است
اين خط نه تنها يكى از بزرگترين .  جغرافيوى غير منطقى ميباشد

حوزه هاى رودخانۀ سند را بدو قسمت تقسيم ميكند، بلكه يك ملت 
تعجب آور . را بدو پارچه تقسيم نموده  حتى اقوام را تقسيم ميكند

وى عالوه  ".74است كه عبدالرحمن چنين سرحدى را قبول كرد  
اين يك حقيقت است كه با وجود امضا كردن قرارداد، "ميكند كه  

                                                 
قريۀ معروف څونك  زادگاه .  ميباشد" څونك"منطقه  اين صلى اسم ا . 73

  .قوماندان مجاهدين  در دوران جنگ روس است"  غازى خان چوپان"شادروان 
74    .Fraser-Tytler, W. K. (1967). ١٨٩-١٨٨ ، صفحات.  

  جبهه فراموش شدۀ چترال و كنر
 

 

68

از قبول كردن  بعضى از جزئيات نقشۀ ) امير عبدالرحمن خان(وى 
  ".  75ضميمۀ آن قرارداد خوددارى نمود

  
نيز  1900-1880سرحدات هندوستان "نويسندۀ انگليسى كتاب 

كمك ساالنۀ او به  .كه امير قرارداد را امضأ نمود76اعتراف ميكند
شش لك روپيه ازدياد يافت و او امضأ نمودن نقشۀ را از قلم 

  . انداخت كه قرار بود قرارداد را ترسيم كند
  

  سرحد  در منطقۀ ارنوۍ  عالمت گذارى نشده بود
ميالدى بين امير عبدالرحمن خان  1893امضاى قرارداد نومبر سال 

حدود ساحۀ نفوذ بين  (Sir Mortimer Durand)و مورتمر ديورند 
  قسمت. قلمرو افغانستان و هند بريتانوى را روى كاغذ تعين نمود

هاى ازين  سرحد كه بعداً به نام خط ديورند مشهور شد بنا به شرايط 
منطقۀ دوكالم . و اوضاع خاص منطقه وقبايل آزاد تعين نشده بود

ر مناطق سرحدى اى بود كه مورد مناقشۀ دوامدار قرا يكى از آن 
دوكالم اسم زمين زراعتى ايست كه در كنارۀ چپ درياى  .داشت

واقع " ارندو"يا " ارنوۍ"و در جنوب قريۀ " ارندو گل"يا "  ارنوۍ"
  .است

                                                 
  همانجا . 75
76  .Holdich, Thomas Hungerford (1901)  
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  كميسوين عالمت گذارى سرحد
ميالدى  1894مطابق به قرارداد ديورند به تاريخ سوم دسمبر سال 
ال را عالمت يك كميسيونى تعين شد تا سرحد ساحۀ باجور تا چتر

رياست هئيت انگليسى را درين كميسيون ريچارد . گذارى كند
و رياست هئيت افغانى را سپه ساالر   (Richard Undy)اوندى 

كميسيون بعد از اولين جلسه . غالم حيدر خان چرخى به عهده داشت
در جالل آباد به طرف وادى كنر حركت نمود و تنها تا منطقۀ 
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را كه " ناړۍ"ساحۀ " عمراخان"رين وقت د. به پيش رفت" نيشگام"
ميگويند در دست داشت و به همكارى " نارست"انگليس ها آنرا 

شير افضل خان، مهتر چترال و نمايندۀ انگليس ها را در قلعۀ چترال 
در  1895كميسيون تا هفتۀ دوم ماه اپريل . تحت محاصره گرفته بود

كشى قسمت هاى  نيشگام باقى ماند و تنها كارى كه توانست نقشه
كار اين كميسيون بدون . 77تا اين جا بود" ناوه"از سرحد بين كوتل 

عالمت گذارى سرحد در منطقۀ ارنوۍ تنها با تهيۀ نقشۀ و توافقى به 
كميسيون، . ناميده شد" اوندى"پايان رسيد كه بعداً به نام قرارداد 

قرار داشت، " عمراخان"مشكالت منطقۀ ارنوۍ را كه در اشغال 
كه  انگليس " ارنوۍ"يعنى منطقۀ كه سرحد كنر از حومۀ . رك نمودد

چون كميسيون . گويند، مى گذشت" ارندو"ها و چترالى ها آنرا 
نتوانست ازين منطقه بازديد كند، در توافقنامه آنرا به شكل چند 
آبشار ترسيم نموده عالوه كرد كه عالمت گذارى بايد بعداً در خود 

درين ناحيه شايد براى حفظ حقوق  محل صورت گيرد و سرحد
  . باشندگان محل به تغيراتى ضرورت داشته باشد

  
از آن تاريخ به بعد سرحد درين ساحۀ ارنوۍ و دوكالم هميشه مورد 

  :خالصۀ تاريخچۀ اين مناقشات قرار آتيست. مناقشۀ بوده است
افغان ها بر ادعاى مالكيت دوكالم تأكيد نموده   1896در سال  -

حكومت هند بريتانوى به . طالب ماليه شدند از زارعين
باشندگان ارنوۍ اطمينان داد كه از حق مالكيت شان دفاع نموده  

 .و دوكالم را بخشى از خاك چترال ميداند

                                                 
77  .Hay. W. R.; Crone. D.R. (1933)  ،نشانه گذارى سرحدات  هند-

ژورنال جغرافيۀ انجمن شاهى جغرافيوى انگلستان،دورۀ . افغان در حومۀ ارنوۍ
  .354-351، صفحات ) 1933اكتوبر سال (، 4، شمارۀ 82
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افغان ها چند نفر پوليس چترالى را بازداشت  1912در سال  -
اين افراد بعداً با دادن اخطار كه ازين به بعد نبايد وارد . نمودند
ك دوكالم شوند، ازاد شدند و افغان ها به گرفتن عشر ادامه خا

 .دادند
در دوران جنگ استقالل  جنگجويان افغان دوكالم و ارنوۍ را  -

 .اشغال نموده تا دمرنثار پيشرفتند
در مذاكرات صلح ميسورى ، انگليس ها ازينكه افغان ها  -

 قسمت هاى از خاك چترال را ده ميل دورتر از سرحد كنر كماكان
طرف افغانى ادعا داشت كه . در دست دارند احتجاج نمودند

از فاميل مهتر " شهزاده عبدالرحمن خان"اشغال كنندگان قواى 
افغان ها به )  1920اپريل سال (درين كنفرانس . چترال ميباشد

هئيت انگليسى اطالع دادند كه امر تخليۀ  لمبربټ به قواى 
كماكان بدست افغان  ارنوۍ و دوكالم. افغانى صادر شده  است

 .           ها باقيماند
در ششمين جلسۀ مذاكرات صلح  بين افغان ها و انگليس ها،  -

گفت كه افغان ها تا وقتى به يك ) داوى(مرحوم عبدالهادى خان 
در . توافق  رضايت بخش نرسند، ارنوۍ را تخليه نخواهند كرد

رئيس هئيت  (Dobbs)آخرين مجلس اين كنفرانس دابس 
 .گليسى باز هم خواستار تخليۀ ارنوۍ شدان

در ادامۀ مذاكرات صلح در كابل، عقب نشينى قواى افغانى از  -
 .ارنوۍ به عقب نشينى قواى انگليسى از تورخم  مربوط شد

در مذاكرات صلح كابل در بخش مربوط به سرحد در تورخم  -
را تخليه نكنند، " ارنوۍ"اظهار داشت كه تا افغان ها "  دابس"

 .م به افغان ها داده نخواهد شدتورخ
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در .  در تصرف افغان ها باقيماند 1922جنورى سال  22ارنوۍ تا   -
نتيجۀ قرارداد صلح،  افغان ها به شرطى ارنوۍ را تخليه كردند 
كه انگليس ها اجازه اعمار تأسيسات نظامى را در آن منطقه 

 . نخواهند داشت
 .   دوكالم در تصرف افغان ها باقيماند -
افغان ها يك قلعۀ عسكرى را در دوكالم اعمار  1924ال درس -

 .كردند
پلى در مقابل دوكالم باالى درياى كنر  1925در ماه مى سال  -

 .اعمار شد
معاون نمايندۀ سياسى چترال به  1925در ماه اكتوبر سال  -

حكومت هند بريتانوى راپور داد كه تحكيم سلطۀ افغان ها 
ن رتبۀ  در امتداد ساحل يكجا با ديدار صاحب منصبان پائي

توسعه يافته " زكهينى"تا " دوكالم"جنوبى درياى ارنوۍ از 
 .است

مأمورين افغانى اظهار داشتند كه حق جمع  1927در ماه مارچ  -
  .  را دارند" دوكالم"در مجاورت " رام رام"آورى ماليه از منطقۀ 

  
ها و جنگ  مهتر در رابطه با انگليس خانوادۀموقف 
  استقالل

است چترال در وقت جنگ سوم افغان و انگليس تحت نظر نمايندۀ ري
موصوف در شهر چترال اقامت . انگليس ميجر ريلى اداره ميشد

 1/11در شرايط غير جنگى، گاريزون عادى قواى عسكرى . داشت
چترال، در شهر چترال تحت فرماندهى  سكاوتراجپوت و قواى 

، 23بطريۀ كوهى شماره ميجر ريلى، و قواى باقيمانده بشمول قطعۀ 
 يك قطعۀ شماره دوم نقب زن و قواى ماين گذار، در بارك هاى قلعۀ
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اقامت " پالمر -سامبورن "دروش تحت فرماندهى كرنيل  عسكرى
  .  ميداشتند

سال  42حدود 1919در سال شجاع الملك مهتر دست نشاندۀ چترال 
وى در جنگ سوم افغان و انگليس  با انگليس ها  .عمر داشت

بشمول همكارى نزديك نمود و با شركت فعال فرزندان و برادرانش 
 His)حضرت واال لقبدرين جنگ، ازدست دادن يك برادرش 

Highness)  اما تمام . توپ را كمايى نمود 11و امتياز سالمى فير
درين زمينه  . افراد خانوادۀ مهتر با انگليس ها ميانۀ خوبى نداشتند

  : ليسى اين خانواده نامبردميتوان از سه شخصيت ضد انگ
مهتر  جوانترين پسر شاه افضل ثانى:  مهتر شير افضل خان  .أ 

به  1858كه در سال  و برادر امان الملك مهتر كبير بود چترال
بعد از بازگشت از افغانستان و كشتن  . افغانستان پناه برد

براى مدت كوتاهى مهتر  ،برادرزاده اش مهتر افضل الملك
تحت از برادرزادۀ ديگرش  1893وايل سال در ا. چترال بود

به افغانستان برگشت،  و شكست خورد قواى انگليسىحمايت 
 46قلعۀ چترال را براى مدت  و اما يك سال بعد دوباره برگشت

شير افضل خان بعد از شكست توسط . روز محاصره كرد
 در  مدراس  1923ليس ها دستگير  شده و تا وفاتش در سال گان

   . دزندانى و تبعيد بو وىبريتانهند 
هشتمين پسر مهتر كبير :  مهتر اميرالملك  .ب 

از سرسخت ترين دشمنان  وامان الملك 
در اول جنورى سال .  استعمار انگليس بود

مهتر چترال شد، اما از طرف  1895
بعد از . انگليس ها به رسميت شناخته نشد
رت خلع و دمداخلۀ نظامى انگليس ها از ق
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نيز با كاكايش مهتر شير افضل خان به مدراس  وى. دستگير شد
در زندان و  1924فرستاده شد و تا وفاتش در سال  بريتانوىهند 

 . تبعيد بسر برد
پسر مهتر كبير امان الملك :  عبدالرحمن خان )شهزاده(جو مهتر  .ج 

و برادر مهتر دست نشاندۀ انگليس هاشجاع الملك و يكى از 
عساكر  78صوبه داردر ابتدا   . سرسخت ترين مخالفين آنها بود
بعد از   1909در سال . بود  بريتانوىهندى چترال در اردوى هند

به كابل  و ايجاد مزاحمت با دو برادر زاده اش چترال را ترك گفت
در جنگ سوم افغان و انگليس  مهتر عبدالرحمن خان  79.رفت

يكجا با غازى ميرزمان خان كنرى و جنرال عبدالوكيل خان 
و به پاداش  در جبهۀ چترال و كنر سهم فعال داشت نورستانى

 . خدماتش به رتبۀ كرنيلى بحيث سرحدار بريكوت مقرر شد
عبدالرحمن خان، پدر شخصيت اجتماعى شناخته شده  مهترجو
 خان جاللهپسران . جالله عبدالملك خان بودخان  ،و معروف

آقايان امان الملك، نجات الملك، شجاع الملك، 
سيح الملك و حيات الملك به استثناى سه نصيرالملك، م

پسر شان غالم رضا، غالم رشيد و مجاهداالسالم كه خوردسال 
بعد ها در دوران جهاد عليه تجاوز ارتش سرخ روسيه در بودند 

 ات افغانستان نيز وطن دوستى شان را ثابت نموده،   در مبارز
  .  شركت فعال داشتند ۀ آزاديبخشمسلحان

  حاذ چترال و ارنوۍقواى افغان در م
                                                 

78 .  (Subadar of the Chitral Levies) رتبۀ عسكرى باالتر از جمع دار ر صوبه دا
و پايانتر از صوبه دار ميجر بود كه  معادل كپتان در اردوى انگليس و رساله دار 

  . در قواى سوارۀ هند آنوقت ميشد
   .پنجم اسناد محرمانۀ انگليس، مربوط به كى در چترال كيست، شمارۀ . 79
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جنگجويان  افغانى  ،80ىمنابع انگليساز مختلف اسناد  بر طبق
  : زا عبارت بودند  طول سرحدات در  مستقر

تحت رهبرى قوماندان جبهۀ چترال و لشكر مجاهدين قومى  .1
 . غازى ميرزمان خان كنرىارنوۍ، 

 ماشيندار در بريكوت  4توپ كوهى  و  8با كنډك پياده  سه .2
 اسمار  توپ كوهى در 4با  واى  نظامىقسه كندك  .3
 

كنر كه وقت عبدالخالق اخالص، شاعر و نويسندۀ معروف مرحوم 
خود با غازى ميرزمان خان قوماندان و فاتح اين جبهه در محاذ چترال 

مركز از شده ه ان فرستادمو ارنوۍ شركت داشت، به استناد فر
اسمار،  كنډك هاى تشكل ازو منظاميان سه كنډك "مينويسد كه 

 قوماندان عمومىاين ارقام  با راپور  ."81چغه سراى و سركانى بودند
 General Sir Charles، جنرال  مونرو بريتانوىارتش هند 

Carmichael Monro  در  بريتانوىراجع به معلومات حكومت هند
توانمندى شباهت دارد كه بارۀ عمليات اخير بمقابل افغانستان، 

و )  خاص(تقر در سرحدات چترال، بين كنر مس ،نظاميان افغان آتش
 دارداسمار را دوهزار تفنگچى و چهار توپ ذكر ميكند و عالوه مي

كه به ذات  خود يك (در قواى نظامى   نهتوانمندى حقيقى اميركه 
بلكه در اهميت استعداد نهانى  جنگى  قبايل  ،)تعداد كوچك است

     .82بود هردو طرف سرحد نهفته
 

                                                 
80  .Paul Hinson (1996) ،Molesworth, G. N. (1963)  132ص، Robson, 

Brian (2004) 34ص .  
  .143ص ) م2005(اخالص، عبدالخالق  .   81

82  .Burdett, A. L. P. (2002). . 5ص.  
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با آن مواجه  قومى  لشكرتى كه هم قواى نظامى و هم يكى از مشكال
هيچ كدام سيستم منظم و مؤثر چون .  بودند، مشكل اكماالت بود

قومى را   رتبترانسپورتى كه مهمات مورد ضرورت جنگجويان نام
جنگجويانى كه به لشكر فراخوانده . وجود نداشت ،برساند

آنهم ميكردند كه ميشدند، آذوقۀ خود را نيز با خود برداشته حمل 
اين مشكل باعث ميشد كه جنگجويان . بيش از ده روز دوام نميكرد
براى رفع  .83و لشكر پراگنده شودردندبعد از آن به خانه هايشان برگ

طى غازى امان اهللا خان، ه كل جهاد استقالل، دفرماناين مشكل، 
جنرال عبدالوكيل خان فرمانى به لواى اسمار تحت فرماندهى 

اكماالت و رساندن  آذوقه  و داد تا مسئوليت وظيفۀ  نورستانى
بعد از  ماه جون براى اين لوا تنها . باشدمهمات را به عهده داشته 

نگهدارى پوسته هاى تسخير شده توسط لشكر مجاهدين قومى 
و در جنگ هاى بعدى كه  84هبطرف بريكوت و  ارنوۍ حركت كرد

يز ادامه داشت، شركت ن پيمان صلحو  آتش بسمدت ها بعد از اعالم 
شخصيت هاى كه براى معلومات بيشتر راجع به بعضى از  .نمود

مجاهدين و (جانفشانى نموده اند به ضميمۀ اول درين محاذ 
 . روحانيون معروف سمت مشرقى مراجعه شود

  

                                                 
83  .Molesworth, G. N. (1963)  8ص.  
مربوط به  ،1919اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس، بخش دوم مراسالت .   84

  :L/P&S/10/819; FileP.1953/1919.  جنگ سوم افغان و انگليس
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  انگليس ها در محاذ چترال و ارنوۍ شونق
دند مركب بوانگليسى در جبهۀ چترال و ارنوۍ   قواى واحد هاى 

  : 85از
 )پشاور( 23قطعۀ  بطريۀ كوهى شماره  يك .1
 )تفنگدار 450(راجپوت ها  1/11قواى  .2
 چترالقواى يك قطعۀ  .3
 )مدراس( قواى نقب زن شماره دوم .4
 قواى مين گذاران .5

يك هزار ( Chitral Scouts  چترال 86سكاوتعساكر قواى  .6
 )تفنگدار محلى  تحت رهبرى افسران انگليسى

 فظين مهترمحادو هزار نفرى قواى  .7
  

انگليس ها و چترالى هاى كه درين جبهه نقش عمده داشتند عبارت 
  : بودند از

 پالمر-كرنيل سامبورن  .أ 
 ميجر ريلى  .ب 
 تام باورز  .ج 
 كپتان چارلز كريمين  .د 
 شهزاده ناصرالملك  .ه 
   

                                                 
85  .Paul Hinson (1996) ،Molesworth, G. N. (1963)  131ص، Robson, Brian 

  . 289 و  34فحات ص(2004)
عساكرى كه براى گرفتن اطالعات از مواضع و حركات دشمن از آن استفاده  . 86
  .ودشمي
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انگليس ها در رابطه با محاذ   غير نظامىتالش هاى 
  :چترال

 
فات نظامى  و آخرين تخنيك و انكشااستفاده از ماشين جنگى 

از  انگليس هاتنها وسيلۀ نبود كه  آزمايش شده در جنگ جهانى اول 
از   چند نمونۀ. آن  در جبهۀ چترال و ساير جبهات استفاده نمودند

نها را ميتوان در ذيل آانه و دسايس شيطانى حتالش هاى مذبو
   : مشاهده كرد

در نواحى چترال و    87استفاده از نفوذ مذهبى آغا خان .1
   گلگت
ايالت سرحدى   كمشنر عالى و نمايندۀ گورنر جنرالكيپل، -روز

به سكرتر شعبۀ خارجى و سياسى حكومت  شمال غربى، پشاور
انگلستان و سكرتر خصوصى نائب السلطنۀ  بريتانوىهند 

                                                 
امام يا پيشواى مذهبى و عمومى  فرقۀ اسماعليۀ   لقب ميراثى آغا خان.  87

لقب  بار اول توسط فتح على شاه قاجار، شاه ايران، به چهل وششمين اين . ميباشد
 765فرقۀ مذهبى اسماعليه در سال . امام اسماعليه، آغا حسن على شاه داده شد

ميالدى وقتى بوجود آمد كه  شيعه ها بعد از شهادت امام جعفر صادق، بر سر 
اسمعيل ابن جعفر يك گروه از  امام . جانشينى ايشان،  بدو گروه تقسيم شدند

پيروى نمودند ،  و گروه  ديگر بنام اثنا عشرى يا دوازده امامى،  از امام موسى 
نيز  با مقامات انگليسى در خاموش 1877آغا خان در سال . كاظم پيروى كردند

ساختن يك بغاوت محلى  همكارى نموده و بخاطر همين همكارى اش اولين رهبر 
ى برايش امتياز سالمى با فير هاى توپ را اعطا مذهبى اى شد كه مقامات انگليس

در وقت جنگ سوم افغان و انگليس، امام چهل و هشتم ، پرنس سلطان . كردند
  .   محمد يا آغا خان ثالث رهبرى فرقۀ  اسماعليه را به عهده داشت
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من پيشنهاد ميكنم كه "  :88نوشت) وايسراى(بريتانوىهند در
وبه ايد در نمصا ه اعالمي يك بايد از آغا خان خواسته شود تا

در خدمت شان و به انگليس ها وفادار  تاپيروانش هدايت دهد
اسمى كه سنى ها (ها يك تعداد بسيار بزرگى از مواليى . باشند

و  در چترال ) ز -كار ميبردندبراى پيروان فرقۀ اسماعليه ب
  ."گلگت، و عدۀ هم در كابل و پشاور هستند

  
خواست انگليس ها  به اين سلطان محمد آغا خان ثالث شهزاده

به  بريتانوىسكرتر حكومت براى امور هند و جواب مثبت داد
شعبۀ خارجى و (، از لندن به وايسراى هند  1919مى  24تاريخ 
وضاحت : "تلگرامى را فرستادكه متن آن چنين بود) سياسى
 ارسالى اقدامات الزمه را اتخاذ نمائيد تا پيغام آتى  لطفاً. خط

  .آغاز- : سرحد پخش شود آغا خان  ترجمه ودر
بدون هيچ نوع پنهان كردن معذرت، درين ايامى كه  صلح عميق 
حكمفرماست، با فراموش كردن زمامدارى عاقالنۀ عبدالرحمن 

هاى پيمان بزرگ، و مثال شايستۀ شاه حبيب اهللا، با شكستاندن 
را مورد  بريتانوىهند  ، و احمق راه، گستاخگم،  چند نفر مقدس

هيچ شكى نيست كه سلطان فرمانفرما .  ادندحمله قرار د
كسى كه قواى نظامى وسيع و گستردۀ  آلمان ها را بر ) امپراتور(

اما براى ما، وظيفۀ . كوبندانداخت،ميتواند اين اشخاص را ب
تا سلطان فرمانفرما را كمك كنيم، زيرا حق با  مقدس ماست

دادن  اوست، زيرا پيمان ها مقدس هستند، زيرا تنها با انجام

                                                 
 ، 1919مى  20مؤرخ   1401تلگرام شماره  اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس،  . 88

.  ، مربوط به جنگ سوم افغان و انگليس1919راسالت بخش دوم م
L/P&S/10/819; FileP.1953/1919:.  234سند شماره.  
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صادقانۀ وظايف هر يكى از مايان، چه خورد و يا بزرگ، ميتوان 
كامگارى و پيروزى آزادى هاى مذهبى و مدنى در وسط  ،صلح

،  مثل من آرزو دارم، تمام فرزندان عزيز من  .  آسيا تضمين شود
 بسياروفادار باشند، بلكه  صادقانه خود من، نه تنها بايد 

را نيز به نفع خود و انسانيت،  كوشش  كنند كه چشمان ديگران
  .ختم. آغا خان. باز كنند

 ش دريك پيغام  هم توسط آغا خان، براى تكثير در بين پيروان
هندوستان، مستقيمآ به رئيس شوراى اسماعليه در بمبئى فرستاده 

  ".شد
   

 : تالش براى استفاده از نفوذ نقيب صاحب بغداد .2
سيد عبدالرحمن از نفوذ مذهبى  تالش نمودند انگليس ها 

 89سيد حسن گيالنىكه برادرش  ،بغداد اشرف نقيبگيالنى، 
سكرتر شعبۀ خارجى و   .استفاده كنند ، نيزدبودر افغانستان 

نمايندۀ سياسى انگليس ها به  بريتانوىسياسى حكومت هند 
اثرات پيغام تلگرافى " :  ، نوشتبغدادمقيم  در خليج فارس، 

عالى خواهد ، ان در هندوستان نقيب به بعضى از معززين مسلم

                                                 
حسن گيالنى پسر سيد على گيالنى  و نواسۀ سيد سلمان گيالنى در سيد . 89

وى از طرف امير حبيب اهللا خان . به افغانستان آمد 1905بغداد تولد شده، و درسال 
امير حبيب اهللا خان براى شان مدد معاش . ه استقبال شدو پيروان طريقت قادري
تعين نموده و يك اقامتگاه زمستانى در  روپيه )   3500( ماهانۀ سه هزاروپنجصد

چهار باغ در نزديكى جالل آباد ساخت، و او به اين ترتيب به نام نقيب صاحب 
گيالنى پير سيد احمد گيالنى رئيس محاذ ملى و سيدعلى .  چهارباغ مشهور شد

  .    پسران نقيب صاحب ميباشند
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اگر ممكن باشد، اين پيغام  در چوكات  تبليغات براى . بود
  ".هندوستان، سرحد و افغانستان در نظر گرفته شود

  
 1919مى  14مؤرخ  5485در تلگرام شماره ، جواب اين تقاضا به

نقيب گفت كه صدور اعالميۀ رسمى درين : " 90ذكر شده است 
اب قرار گرفته باشد، طخمورد هندوستان  ازباره، بدون اينكه 

االت ؤاو وعدۀ داد كه  به تمام س  ...برايش غير عادى خواهد بود
اينكه  آيا تالش  مثالًعلماى هندى در رابطه با قوانين شرعى، 

امير براى اعالن جهاد، شرعى است يا خير، حتمآ جواب خواهد 
  ".داد

   
زاد ايل آحمايت اقوام قب كسباستفاده از پول براى  .3

 :ف خط تحميلى ديورنداطرا

يكى از وسايل ديگرى بود قبايل براى جلب حمايت  تأديۀ پول 
ب نائ ،استفاده ميكردند، طور نمونه كه انگليس ها از آن

السلطنۀ انگلستان در هندوستان  به وزارت امور هندوستان در 
و رفتار قبايل يكى از مهمترين عوامل   گرايش..." 91لندن نوشت

عالى ايالت سرحدى شمال كمشنر(كيپل -ه و ما به روزبود

                                                 
 12مؤرخ  محرمانۀ  639تلگرام شماره   اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس،.  90

.  مربوط به جنگ سوم افغان و انگليس ،1919مراسالت اول  بخش مى، 
L/P&S/10/819; FileP.1953/1919:  . 189سند شماره.  

مى  6مؤرخ  572رام محرمانۀ شماره تلگاسناد محرمانۀ استخبارات انگليس،   . 91
.  ، مربوط به جنگ سوم افغان و انگليس1919مراسالت  اولبخش ، 1919

L/P&S/10/819; FileP.1953/1919: .46سند شماره.  
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صالحيت داده ايم تا براى حاصل نمودن طرفدارى آنها از ) غربى
  ".دريغ نكند پول هيچ  پرداخت 

 
 : امتيازات  به نورستانى هاى كامديشوعده و دادن  .4

انگليس ها تالش نمودند با دادن امتيازات به نورستانى هاى  
ى جبهۀ چترال قرار داشتند، آنها را عليه كامديش، كه در نزديك

لشكر مجاهدين ملى جبهۀ چترال و ارنوۍ تحريك نموده به 
 ،كمشنر عالى ايالت سرحدى شمال غربى .همكارى جلب نمايند

تلگرام  در رابطه بهبه نائب السلطنۀ انگلستان در هندوستان 
  (Assistant Political Agent) معاون نمايندۀ سياسى چترال 

 93آيا ميتوانم به  كافر هاى " كه 92داده مينويسدطالع ا
لنډې (باشگل و مناطق ديگر كنارۀ چپ درياى  كامديش 
تعهد دهيم كه در صورت كمك به ما، ديگر تحت  94)سيند

تسلط افغانستان نخواهند بود؟  اگر چنين باشد، فكر ميكنم، 
ه آنها براى افغان ها درد سر خلق نموده، با ما در حمالت علي

حكومت آماده باشد، اگر . بريكوت و دوكالم كمك خواهند كرد
چنانچه در  ".چنين وعدۀ  تاثيرات قابل توجهى خواهد داشت

                                                 
 16مؤرخ   239تلگرام  محرمانۀ شماره اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس، .  92

.  ان و انگليس، مربوط به جنگ سوم افغ1919مراسالت  اولبخش مى، 
L/P&S/10/819; FileP.1953/1919: .200سند شماره.  

توسط امير عبدالرحمن خان  به  1896كه در سال  ست ياز نورستانى ها هدف  . 93
انگليس  1919زور به دين اسالم مشرف شدند و دراسناد و  نقشه هاى نظامى سال 

  . ها هنوز هم  به نام هاى كافر و كافرستان ذكر شده اند
يا درياى كوتاه از سراشيبى جنوبى هندوكش در نزديكى مانول لنډې سيند . 94

پاس در كنر منشا گرفته به استقامت جنوب و جنوب غرب ادامه يافته به درياى كنر 
  . اين دريا به نام درياى ارنوۍ نيز يادميشود. ميريزد



  جنگ استرداد استقالل افغانستان

 

83

فحات بعدى مشاهده خواهيد كرد، اين چال انگليس ها ص
   .كارگر افتاد

 
 : پروپاگند و تبليغات سئو عليه غازى امان اهللا خان  .5

بازديد مجدد "ۀ كتاب نويسند   Rosanne Klassروزانه كالس 
نائب السلطنۀ بريتانيا در "  الرد كرزن"به نقل از "  بازى بزرگ

تركستان، افغانستان، "مينويسد  كه  ) 1905-1899(هند 
آن خانه ...  سرزمين هاى واقع در جنوب بحيرۀ كسپين، ايران 

هاى تختۀ سطرنج  هستند كه بر رويش بازى بزرگ تسلط بر 
بريتانيا اين بازى را با  95".ته شده استجهان  به نمايش گذاش

خنثى كردن تمام چال هاى روسيه و ايران و در جريان آن عقيم 
ساختن كوشش هاى آنعده از زمامداران افغانى كه خواهان 
اصالحات جامعۀ افغانى بودند، و ميخواستند كشور شانرا 

امپراتورى استعمارى . انكشاف دهند، به مهارت بازى كرد
بسيار آشكارانميخواست به افغانستان كه هويت بريتانيا 

اسالمى داشت، اجازه دهد پيشرفت نمايد، نيرومند شود و 
احتماالً سبب الهام براى عصرى سازى كشور هاى اسالمى ديگر 

  96.شود
  

راپور هاى در دست  1917سال از اوايل مقامات انگليسى 
ر آزادى از اوج مبارزات ملى گرايان و نظريات و افكاداشتند كه 

، محبوبيت رو به خواهى و ضد استعمارى شهزاده امان اهللا خان
                                                 

  .1ص بازديد مجدد بازى بزرگ، نقل قول افتتاحيۀ ) 1987(كالس، روزانه .  95
، آجنداى امريكا در افغانستان و ډگروال متقاعد، داكتر احسان الرحمن .  96

  . 2003جنورى   13پاك تريبون،  . ماوراى آن
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و احتمال بقدرت رسيدن وى با وجودى كه وليعهد نبود و  ازدياد
اگرچه مرگ امير  .97فرزند سوم امير بود، آگاهى كامل داشتند

حبيب اهللا خان بصورت آنى و غير مترقبه بود، آنها ميدانستند 
آنها . يك نوع مبارزه طلبى باشدكه ممكن قتل امير نتيجۀ 

پيشبينى ميكردند كه در صورت تصادم بين نيرو هاى مال ها و 
روحانيون كه از نصراهللا خان طرفدارى ميكردندو ملى گرايان كه 
از امان اهللا خان طرفدارى ميكردند، نصرت و برترى را ملى 

وقتى سردار نصراهللا خان يك   .98گرايان حاصل خواهند كرد
از شهادت امير حبيب اهللا خان سلطنت خود را در جالل  روز بعد

. آباد اعالن كرد و با نائب السلطنۀ هند بريتانوى  بتماس شد
نائب السلطنه به لندن اطالع داد كه آرزوى ما يك جانشين سالم 

اگر چه امير قبلى مصمم به حفظ . صلح و رفيقانه است أم با و تو
زيرا پلۀ ترازو . وز تغير بخوردتوازن بود، شايد اين معيار روز بر
رفاقت نصراهللا خان يقيناً براى ما . را نميتوان يكسان نگهداشت

از همين سبب بود كه حكومت بريتانيا .  99گران تمام خواهد شد
در شناسائى حكومت جديد عجله نكنيد " به هند اطالع داد كه 

 دولت انگليس  ".تا آنكه نصراهللا خان خود را خوب مستقر سازد
سعى ورزيد كه سردار نصراهللا خان و يا سردار عنايت اهللا خان 
. كمك آنها را قبول نموده  به هند بريتانوى پناهنده شوند

انگليس ها از قديم كوشيده بودند فرد يا افراد مخالف از  فاميل 
سلطنتى را با خود به حيث گروگان يا پناهندۀ سياسى 

                                                 
97  .Adamec, L. W. (1967) ،١٠٨ص.  

  .64، ص )1370(آدمك، لودويك، دبليو .  98

  همانجا . 99
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و سركشى امير نگهداشته باشند تا در صورت عدم اطاعت 
  .   100كابل از آن به حيث  مدعى تخت وتاج استفاده نمايند

 
 با مجبور شدن سردار نصراهللا خان به كناره گيرى ، انگليس ها 
تخت نشينى امان اهللا خان را منافى مقاصد خود ميدانستند، 

انۀ بودند تا افغانستان را مورد حمله قرار دهند، صدد  بهلذا در 
اى نظامى خود را در ايالت شمال غربى بسيج و به همين جهت قو
آنها با زيرپا گذاشتن موازين و پروتوكول ها .  101ساخته بودند

اپريل  15در رابطه با تقاضاى استقالل تا 1919مارچ  3به نامۀ 
عواملى چون وارخطائى بريتانيا از تعداد زياد .  جواب ندادند

هند  و وفادارى شان در اردوى حكومت)  ٪40(مسلمانان 
بريتانوى ، اطالع امان اهللا خان از اوضاع نا هنجار داخلى هند، 
قلت مواد غذائى و اشيا به علت جنگ جهانى اول، انفالسيون 

٪ در مواد 190٪  ازدياد در قيم مواد خوراكى و 93(شديد 
كه " امير يعقوب خان"، و نقش احتمالى شاه مخلوع )وارداتى

بعيد بسر ميبردو احتماالً سال در هند در ت) 40(از مدت چهل 
خواب چانس بدست آوردن دوبارۀ تخت كابل را ميديد، درين 

 .دودلى نقش داشتند
  

امان اهللا خان براى آزمايش ذهنيت حكومت بريتانيا در هند 
را براى اشغال وظيفۀ " عبدالرحمن خان"نمايندۀ سياسى خود 

ندۀ سياسى اش به هند اعزام داشت، وقتى او خود را بحيث نماي
سياسى امير امان اهللا خان به كمشنر عالى ايالت شمال غربى 
                                                 

  .837ص ) 1965(كاكا خيل، سيد بهادر شاه ظفر .  100

  .838ص) 1965(سيد بهادر شاه ظفر كاكا خيل، .  101
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و به اين " كدام امير؟"معرفى كرد، روز كيپل از او پرسيد كه 
وسيله وانمود ساخت كه حكومت او هنوز امير را به رسميت 

وقتى  1919حتى به تاريخ ششم ماه مى سال . 102نميشناسد
اه آنكشور عنوانى سكرتر امور هند دولت بريتانيا پيغام پادش

امان اهللا خان را به نايب هند بريتانوى فرستاد در اخير آن پيغام 
نوشت كه اين سند بايد امان اهللا را بحيث امير نه اعليحضرت  

  .103خطاب كند
  

انگليس ها به تعقيب آن دست به پروپاگند و دسايس وسيعى 
آنها طى اعالميۀ رسمى غير . عليه غازى امان اهللا خان زدند

نائب " چلمسفورد"مى به امضاى  10مؤرخ  912ادى شماره ع
سكرتر براي امور هند " ماريس. ايس . ډبليو"السلطنۀ و 

بريتانوى  به مردم  اطالع دادند كه گويا حملۀ ناگهانى 
افغانستان بر قلمرو صلح و آشتى هندمستقيماً با جريان حوادث 

انستان بعد از كشته شدن امير حبيب اهللا خان در داخل افغ
ازينكه يك بخش نيرومند از اقدامات براى . ارتباط دارد

دستگيرى عاملين اصلى قتل امير راضى نيستند، و از نتيجۀ 
جزاهاى داده شده خشمگين شده اند، علت  آغاز جنگ براى 

  .      104انحراف  افكار عامه ازين مسايل بطرف ديگر است
                                                 

  .70، ص )1370(آدمك، لودويك، دبليو .  102

بخش ،  مى6تلگرام محرمانۀ مؤرخ  اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس، .  103
، 71   سند شماره.  مربوط به جنگ سوم افغان و انگليس ،1919مراسالت  اول

  . مربوط به دوسيۀ  پيروزى افغانها 143شمارۀ مسلسل 

مربوط به  ،1919مراسالت  اولاسناد محرمانۀ استخبارات انگليس، بخش  . 104
  .103  سند شماره.  جنگ سوم افغان و انگليس
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  : سانسور اخبار و جلوگيرى از انتشار حقايق .6
افواه و  پخشانگليس ها در پهلوى استفاده از تاكتيك هاى 

نميگذاشتند مردم خود شان در انگلستان از  تبليغات نادرست
و جبهۀ جنگ ميگذشت، آگاه  بريتانوىحقيقت آنچه در هند 

كيپل، كمشنر عالى ايالت سرحدى شمال غربى -روز مثالً. شوند
، نائب السلطنۀ در شيمله  بريتانوىبه  سكرتر براى حكومت هند 

"  105 : انگلستان در هند و فرمانده كل قواى نظامى نوشت
آقاى  ،و تايمز لندن) پيشگام(  Pioneerخبرنگار خاص روزنامۀ 

براى فرستادن گزارش (رسيد و گفت كه  Sanders سندرز 
اگر چنين باشد، من تلگرام ها و تلگراف .  اجازه  دارد) هايش

نموده، و براى سانسور ور هايش را در مسايل سياسى سانس
  ".  مسايل نظامى، آنرا به مقامات نظامى خواهم فرستاد

  
: دراز شيمله جواب آتى را دريافت ك 106روز كيپل، يك روز بعد

مطابق به پيشنهاد، تلگرام هاى  لطفاً. سندرز اجازه دارد" 
تمام آنها تحت اجازۀ فرماندۀ كل . سياسى اش را سانسور كنيد

   ".شد فرستاده خواهند
    

                                                 
، 1919مى  11مؤرخ  1310تلگرام شماره اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس، .  105

.  ، مربوط به جنگ سوم افغان و انگليس1919مراسالت  اولبخش 
L/P&S/10/819; FileP.1953/1919: .110سند شماره.  

بخش دوم  سرى،  642تلگرام شماره  اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس،.  106
 ;L/P&S/10/819.  ، مربوط به جنگ سوم افغان و انگليس1919مراسالت 

FileP.1953/1919: .280سند شماره.  
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 و خريدن  ، و زمين امتيازات پيشكش رشوه دادن ، .7
 :آزاد هندوستان در سرحد امير جماعت مجاهدين

از شيمله به جواب  تقاضاى    بريتانوىسكرتر براى حكومت هند 
شما "كه  107كمشنر عالى ايالت سرحدى شمال  غربى اجازه داد

برايش خود امير متعصب را عفو نموده  وابديدميتوانيد  به ص
در مناطق انگليسى زمين  اعطا كنيد، بشرطى كه او و كالونى 

اما نبايد محل، . ه در طول جريان جنگ خاموش بمانندڅسم
اگر او به ما خوبى . سازيد مشخصرا زمين  مقدار و يا ارزش آن 

      ".كند، ما نيز آنرا جبران خواهيم كرد
  

انگليس ها  در آن وقت دو گروپ از مسلمانان هندوستان  بر ضد
يكى ازين گروپ ها . در منطقۀ سرحد آزاد فعاليت داشتند

) (Smatsaڅه جماعت مجاهدين بود كه مركزش در دهكدۀ سم
جماعت اين بنيانگذار . در عالقۀ بنير قرار داشت  (Asmas)يا 

 .  108موالنا واليت على و برادرش مولوى عنايت على بودند
 1915فبرورى  11 رئيس اين جماعت، مولوى عبدالكريم، در

پس از وفات او برادر زاده اش مولوى نعمت اهللا كه .  وفات نمود
جماعت  كه آنرا اين  . .109نو جوان بود، جانشين او تعين گرديد

چند تن از هندوستانى ها براى آزادى از حكومت غير مسلمانان 
به مثابه يك تشكيالت رزمى بنياد نهاده بودند، از پيشرفت 
                                                 

 23مؤرخ  720تلگرام محرمانۀ  شماره اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس، .  107
.  ، مربوط به جنگ سوم افغان و انگليس1919مراسالت  اولبخش ، 1919مى 

L/P&S/10/819; FileP.1953/1919: .46سند شماره.  
  57ص ) 2003(خاطرت ظفر حسن آيبك .  108
   .408، و 137، 67، 64همانجا صفحات .  109
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شكل يك گروپ  بهار زمانه بالكل بيخبر مانده و هاى دنيا و رفت
طفيلى و ناتوان گرد هم آمده بودند و براى رفع نيازمندى هاى 
خود تكيه بر اعانۀ مسلمانان هندوستان و معاش حكومت 

مولوى عبدالرحيم معروف به مولوى بشير  .افغانستان داشتند
فر از نمايندۀ مجاهدين به كابل رفته بود،  با دو ن حيثكه به 

هندوستانى هاى مسلمان به نام هاى عبدالرشيد و محمد حسن 
يعقوب، كابل را ترك گفته براى دميدن روح تازه در جماعت 

اما عبدالرشيد  از منافقت هاى .  ندبرگرشت څه مجاهدين  به سم
و گمان نعمت اهللا رئيس مجاهدين نهايت دلتنگ گرديده و 

ازهمين رو .  يار شده استكه نعمت اهللا با انگليس ها دست ميبرد
شامگاه روزى نعمت اهللا را به قتل رساند و محافظان نعمت اهللا، 

در او را  عبدالرشيد را زخمى كردند و در حالى كه جان ميداد،
همكارى نعمت اهللا، رئيس  . اندندتنورانداختند و سوخت

جماعت مجاهدين با انگليس ها از روى اسناد محرمانۀ انگليس 
كمشنر عالى سرحد شمال غربى در  مثالً. شده استت ها نيز تثبي

به سكرتر  1919جون  17مؤرخ  1684تلگرام  محرمانۀ شماره 
درشيمله، نائب السلطنۀ انگلستان  بريتانوىبراى حكومت هند 

عصب سمڅه تامير م"در هند و قوماندان قواى نظامى نوشت كه 
اش را  نوشته است كه وى سعى دارد كالونى 110عبدالقيومسر به 

مهار كند، اما در قسمت عناصر پنجابى با مشكالت زيادى 
و اعالم كردكه اعالن جنگ امير امان اهللا، براى  ا.  مواجه است

.  رهايى از مشكالت داخلى افغانستان و حفظ تختش ميباشد

                                                 
  (Political Agent)عبدالقيوم خان مسلمان و نمايندۀ سياسىصاحب زاده .  110

اولين صدراعظم ايالت سرحدى بعداً بحيث او . انوى در لندى كوتل بودهند برت
  .شدتعين شمال غربى 
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كسى كه پيغام عبدالقيوم  .من يك نسخه از نامه اش را ميفرستم
ست كه  او از محتوى نامه را به امير متعصب رسانده گفته ا

نامه بر به آنجا رسيد، شايعات زيادى مبنى بر وقتى .  خرسند شد
پيروزى بزرگ افغان ها در كالونى جريان داشت و امير متعصب 
تحت فشار پيروان و قبايل اطراف قرار داشت تا جهاد را آغاز 

كه توسط ما و بمباردمان دبه مردم از تسخير  پيغام آور. كند
امير از شنيدن اين خبر كه بر مجاهدين . باد و كابل گفتجالل آ

نامه هاى  قاصداو به .  شاد گشتتاثير منفى داشت، بسيار 
ارسالى امير امان اهللا را نشان داد كه در آن به او امر شده بود علم 

كوه بلند كند، اما او اطمينان داد كه چنين ه جهاد را در سيا
جنگ را به داليل  خودخواهانه  كارى را نخواهد كرد، زيرا امير

فورآ به روز امير متعصب   .آغاز نموده و داعيه اش بر حق نيست
، در يك موعظۀ طوالنى  گفت كه جمعه، ششم، در حضور قاصد

وى به دقت ناظر اوضاع ميباشد و اينكه او اطالعات دقيقى 
بدست آورده است كه امير تقاضاى صلح نموده، قبل از عيد هيچ 

ود نخواهد داشت و آنها بايد ماه رمضان را جهادى وج
اكثريت باشندگان كالونى . خاموشانه وقف روزه و عبادت كنند
كه نفر از خارجيان،  پنجاه  اين مشوره را قبول كردند، اما حدود

به امير متعصب  ، ندتشكيل ميدادپنجابى هايت شان را اكثر
 مجاهدين ابى حرمتى نموده، رهسپار چمركند شدند تا ب

ميگويد كه امير متعصب،  قاصد .نديكجا شوشورشى 
مجاهدين باقيماندۀ سمڅه و قبايل اطراف را به خوبى تحت 
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كنترول داشته و اينكه او به سر عبدالقيوم اطمينان شخصى داد 
     ".   111كه تا آخر به وعده اش وفادار خواهد ماند

  
مركز دوم جماعت مجاهدين در چمركند قرار داشت كه توسط  

ولوى بشير بعداز هجرت مولوى فضل الهى به چمركنډ، يك م
روستاى كوچك مرزى در نزديك عالقۀ مهمند،  در آن جا بنا 

به كمك محمد حسن يعقوب توسط   بعداًاين مركز . نهاده شد
نشرات تبليغاتى و ) سايكلوستايل(ين ابتدايى چاپ، شما

 .ساندرا بر ضد انگليس ها به چاپ ميرالمجاهد  نشريۀ ماهوار
سرانجام  بدست دوتن از اعضاى خريده شدۀ  نيزمولوى بشير 

جماعت مجاهدين همين مركزچمركند، شب هنگام  در حالت 
  .به شهادت رسيد  و خواب، با شمشير گردن بريده شد

   
وعدۀ بخشيدن دايمى مناطقى از خاك افغانستان به  .8

 : چتراليان
جنگ عليه  انگليس ها براى جلب توجه و شركت چتراليان در

افغان ها، وعده دادند كه  اگر قبل از تصرف جالل آباد و كابل 
و ) نارى يا نارست(توسط انگليس ها، چتراليان  مناطق ناړۍ 

كنند، اين مناطق را به  فنورستان را تصر )لنډې سيند(باشگل 
  . 112چترال بخشيده و در آينده جز خاك آنها خواهد بود

                                                 
مربوط به  ،1919اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس، بخش دوم مراسالت .  111

سند شماره  :L/P&S/10/819; FileP.1953/1919.  جنگ سوم افغان و انگليس
513.  

   
  .156ص ) 1941(احمد خان ميرزا محمد غفران و ميرزا شير .   112
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خواستند كه  با قواى محافظ و  انگليس ها از مهتر چترال نيز

نويسندگان . مردم  چترال در جنگ عليه افغان ها شركت نمايند
از تقاضاى ميجر مهتر چترال  " مينويسند 113شاهنامۀ چترال

براى شركتش در جنگ  ،سر افسر انگليس ها در چترال  ،ريلى
معذرت خواست  و گفت كه جنگ و قتال بين مؤمنين ممنوع 

شما با دولت هاى اروپايى باشد، بخدمت و  است، اگر اين جنگ
  .114كمك كمر بسته حاضر خواهيم بود

  
  د  از  بهر فوج   دروشــــــخبر   آم

  و خروشـــكه غزات دارند اينس  
  ر تيز هوشـــميجر ريلى  آن  افس

  ترال بود و دروشـسر افسر به چ  
  درينجا مدد خواست از شهريار

  كش درين كار زارـكه گردد شري  
  عذر  خود  را  هويدا    نمود  برو

  ركت  تمنا نمودــــــــــــمعافى  ز ش  
  ه يعنى شمار ست نيكو عيانــك

  ت  ممنوع  در  مؤمنانــــقتال  اس  
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 1966خان  كه براى مدتى به چترال پناه برده بود، به نظم در آورده شده ودر سال 

به قول نويسنده و محقق شهير .  ر الهور به نشر رسيده است توسط رياست چترال د
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