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 2021دسمبر  27دوشنبه،                                         داکتر عبدالرحمن زمانی

 

محبوبيت غازی امان هللا خان در اوج اغتشاش هم سد راه  پالنهای انگليس 
خان بود و سپه ساالر نادر  

 

تان(آرشيف انگلس اسناد)از البالی   
 

علت اصلی ترک وطن که مدعی اند خان  هواداران و طرفداران سپه ساالر محمد نادر از ایه عد

با مخالفت مردم روبرو شده  بود. گويا او  در بين مردمازدست دادن محبوبيتش غازی امان هللا خان 

. درين رابطه چند سند و از افغانستان برآمد هرها کردجنگ را ميدان  با از دست دادن محبوبيتشو 

. اسنادی که برخالف ادعای فوق هند بريتانوی در لندن را تقديم ميکنم ۀاسناد محرماناز آرشيف 

نشان ميدهد که حتی  بعد از رفتن به قندهار هم محبوبيت روبه افزايش غازی امان هللا خان مانع 

 سپه ساالر محمددر رساندن و نصب کردن بزرگی بود در راه  پياده کردن ماستر پالن انگليس ها 

 . قدرت ۀبر اريک خان رناد

  :سند اول

فعاليت »گزارش داد که  1۹2۹فبروری  ۶به تاريخ  پشاور ،یشمال غرب یايالت سرحد یکمشنر عال

با و گروپ های مال ها  های حمايت از امان هللا خان در قلمرو بريتانيا ]هند بريتانوی[ ادامه دارد

 11۴)تلگرام شماره .«فر نيستااعالم کرده اند که شاه امان هللا ک یمتعدد یشرع یفتوا هاصدور 

 پشاور(. ،فبروری  کمشنر عالی ايالت سرحدی شمال غربی ۶مؤرخ 

 : دومسند 

به در مکتوب عاجلی  1۹2۹مارچ  1۴به تاريخ  رپشاو ،یشمال غرب یايالت سرحد یکمشنر عال

 ست که انزجار احساسات يها از همه منابع حاک گزارش» :نوشت که جديد یدفتر خارجه در دهل
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خود ما  ليقبا انيو هم در م یو شرق یجنوب اتيهم در والخان به نفع امان هللا ]عليه انگليس ها[ 

 .در حال گسترش است]قبايل سرحد آزاد[ 

ان هللا ام یبراحمايتش را خوست تحت فشار قرار گرفته است تا آشکارا  متعدد اقوامتوسط  نادرخان

 .صورت آنها به او کمک نخواهند کرد نيا رياعالم کند، در غخان 

ادر ]بربه هاشم خان  ی  قوم مهمندزيوخوئ یزيرهبران هر دو بخش بئتمام ، هدر اللپورعين شکل  به

 خواهند کرد. تيحما خان بازگرداندن امان هللا ۀمبارزاطالع دادند که آنها فقط از او در نادرخان[ 

 ز شرا نجات یراه برا نيبهترامان هللا خان بازگرداندن واقعا   است که نيبر اعمومی اعتقاد چون 

 ليه دلب شتريبخان به نفع امان هللا عکس العمل  نيرسد که ا ینظر م به، است]کلکانی[  هللا بيحب

 .«اشداو ب ميرژ تحت  حاکم  ینظم یبو  یعموم تيوضعخرابی و  ]کلکانی[ هللا بياز حب یتينارضا

پی ايس کمشنر عالی  – ۶۴۸آرشيف هند بريتانوی در لندن، مکتوب عاجل شماره  ۀاسناد محرمان)

 .1۹2۹مارچ  1۴ايالت سرحدی شمال غربی، پشاور به دفتر خارجه در دهلی جديد، مؤرخ 

  :سومسند 

خان مطابق به تقسيم اوقات تعين شده پيش نميرفت. کمشنر انگليس ها در پشاور   نادر پالن هاى محمد

ان در دهلى جديد و مأمورين انگليسى در بلوچست]سفير انگلستان برای افغانستان[ به مرکز و همفريز 

 ت جنوبى و شرقىبه تغير ناگهانى اوضاع  در واليا راپور هاى رسيده از تمام منابع» :اطالع داد که

 و همچنان قبايل آزاد اشاره نموده، و احساسات مردم به نفع امان هللا خان  رو به ازدياد است. نادر

خان توسط اقوام مختلف خوست تحت فشار است تا طرفدارى اش را آشکارا از امان هللا خان اعالم  

 «خويزى»و « بيزى»بخش هاى دارد، در غير آن آنها به او کمک نخواهند کرد. شبيه به آن رهبران 

سلطنت امان  ۀبصورت قاطع به هاشم خان گفته اند که آنها تنها بشرط اعاد« اللپوره»مهمند هم در 

تلگرام شماره آرشيف هند بريتانوی در لندن،  ۀاسناد محرمان)« هللا خان به وى کمک خواهند کرد. 

کمشنر عالی ايالت سرحدی شمال غربی، پشاور به دفتر خارجه  1۹2۹مارچ  1۴مؤرخ ايس -11۴۴

 (برای هند در لندن .

  :چهارمسند 

که بنظر ميرسد امان هللا  ندنوشت 1۹2۹سوم ماه اپريل  ۀمأمورين  دفتر هند بريتانوى در لندن در هفت

ت اين انگليسى عل راپور هاى انس نسبتاً بهترى را داشته باشد.خان نسبت به تمام کانديدان ديگر چ

قوى تحت رژيم س حملو شرايط غير قابل ت فت قواى امانى را بيشتر نارضايتىکاميابى و پيشر
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ايتى مميدانستند. مطابق اين راپور ها بعضى از افراد لشکر سقوى مخفيانه به امان هللا خان پيام هاى ح

از حبيب هللا کلکانى ادامه ميدادند، بخاطر احساس ترسى بود  حمايتش به ميفرستادند و آنهائى هم که

ی امان ۀازنگري دوربعبدالرحمن زمانی، ) که از عواقب شکست او و سرنوشت خانه هايشان داشتند.

    (۴۵۶و توطئه های انگليس صفحه 

سبب شد که غازى امان هللا خان از جنگ دست کشيد،  که چه اتفاقى درين جا سؤالى مطرح ميشود

 ميدان را رها کرد و از افغانستان برآمد؟ ۀعد ۀيا به گفت

جنبش »را در کتاب معروفش دششخص خو مشاهدات درين رابطه  پوهاند عبدالحى حبيبى

اش سقوى در پس از اغتش امان هللا غازىشاه  :کهذکر نموده مينويسد  «مشروطيت در افغانستان

قيادت ده هزار لشکر  مجدد سلطنت، ۀاز قندهار بطرف غزنى، براى اعاد 1٣0۸لشکر کشى  بهار 

را داشت.  ولى در بين مقر و غزنى هنگامى که برخى از عناصر مشکوک  رهقومى قندهارى و هزا

ى نمايان داخلى  حانبا اسناد پوليتيکل ايجنت انگليس دستگير شده و ثابت گرديد که دست بعضى از رو

که ميخواهند از اختالف قبيلوى )درانى و غلجى( کار بگيرد و براى شعله ور شدن  هم  دخيل است

 سکونت غلجيان ۀدود بيست تن از طاليه سواران کشاف فراهى )درانى( را در منطقدر ح ،آتش فساد

تليفون انداخته و با خط بد آخندى بر  ۀنموده و بر پايه هاى کج کرد يمهنکشتگان را  جساداکشته و 

  «!اين مهمانى اقوام غلجى براى درانيان و پادشاه است» :کاغذکى نوشته بودند

 :فجيع را ديد، قندهاريان را بدور خود فراهم آورد و گفت  ۀحوم چون اين منظرهللا خان مر امان

اکنون ثابت شد که دشمنان اجنبى ميخواهند در بين قبايل ما فساد و جنگ اندازند، تا ما به دست خود 

يکديگر را بکشيم و سبب اين عمل ناجايز من خواهم بود، که براى بازستانى تخت و تاج من کشت 

ى خواهد داد. پس اى مردم عزيز من! به يقين بدانيد که من اين مناظر دلشکن جنگ داخلى و خون رو

و قبيلوى را تحمل کرده نميتوانم و نميخواهم شما براى بازگشت تخت و تاج من به چنين کار ها دست 

 .يازيد! پس بايد از بين شما بروم، تا من موجب چنين کشتار و خونريزى نباشم

 ۀروسياهى ابدى مسؤليت اين هنگام افغانستان باقى خواهد ماند، ولى نده وملت عزيزم ز شما

به نام من ثبت ميشود، در حالى که من از روز اول شاهى خود تعهد سپرده بودم، که براى  ،ناشايست

  .حفظ استقالل و تماميت مملکت و سعادت و وحدت شما مردم افغانستان کار کنم

که شهزادگان براى بدست آوردن مقام  در دوره هاى سابق تاريخ اين بود ! علت بدبختى مردم ماببينيد

ها و  شاهى با همديگر جنگ ها داشته اند، و درين بين شما مردم را با يکديگر به جنگ و دشمني

ردم م ينکهو به جاى ا شاهى من چنين نباشد ۀعداوت هاى قبيلوى بر انگيخنته اند. من ميخواستم دور
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سوق دهم، بايد منادى دوستى و وحدت و سعادت و اخوت تمام مردم افغانستان  را به جنگ يکديگر

 .باشم

اکنون ميبينم که شما به جنگ داخلى قبيلوى گرفتار مى آئيد، اينک من ميخواهم ميدان را به  چون

مردم خود افغانستان اعم از موافقان و مخالفان خود بگذارم. شما با يکديگر جور بيائيد. من مسؤليت 

ن م ۀزاد رنگ خانگى شما را براى باز ستانى تخت شاهى به ذمت خود گرفته  نمى توانم. يک اودج

در پاره چنار رسيده و ديگر برادر روحانى من در همين جا نشسته و جنگ خانگى را در ميدهند. 

 !من به شما اينست که با همديگر کنار بيائيد اتفاق کنيد ۀولى من مرد اين کار نيستم و توصي

خود را نگهداريد!  و وطن خود را به دشمنان خارجى مسپاريد! من فردى از شما هستم، اگر  استقالل

شما سعادتمنديد، عين سعادت و مسرت من است. ولى اگر اين چنين به خاک و خون بغلطيد، موجب 

 :بدبختى و مالل دايمى من خواهد بود

 نيرنگ است؟ ت، اين چهنمن به قربا  تو صلح و صلح تو جنگ است جنگ

 !و را ننگ استــت ،نــام مـنر از ـاگ  مــامـــوى نــنــشــو نــا تـــت ــروم،يـم
 

با صداى  الهورى را با سوز دل، اشک ريزان و خيرخواه اين دو بيت واقف نيکدل، حساس شاه

فغانستان. چاپ (. جنبش مشروطيت در ا1٣72! )حبيبى، عبدالحى )گرفته خواند و گفت "فى امان هللا

 .(2٣7تا  2٣٦جديد، صفحات 

  :پنجمسند 

 گفتار استاد ر بمبئى به مطبوعات داده شد، نيزغازى امان هللا خان که بعد از ترک وطن د ۀاعالمي

 Wickman ويکمن نړاول راپور جگ ۀاين اعالميه که در ضميم ۀحبيبى را تأئيد ميکند. نکات عمد

 :آمده است قرار ذيل ميباشدمأمور وظايف خاص انگليس ها  -

 :غازى امان هللا خان ۀاعالمي متن

کشور  سقاو ۀشکست قواى قندهار و پيروزى قواى بچ ۀتصور ميکنند من در نتيج شنيده ام که مردم»

ل کنم که چنين شکستى بر قواى من تحمي الزم ميدانم بصورت مختصر اعالم بنابران.را ترک گفته ام

علت برگشت من به .د جنگ شديد در غزنى ما هيچ وقت شکست نخورده ايم.  باوجونشده است

بمجردى که  بود. ن اقوام افغان درانى و غلجىبي رزوى من براى جلوگيرى از خونريزىقندهار، آ

لفت بخش هاى از تره کى ها، هوتکى ها و توخى ها مخا ،ړبعضى از اقوام مثل اند من درک کردم

ى اصل صلح دوست نى نموده و جنگ بيشتر را به اساسخودم عقب نشي شان را بامن آغاز ميکنند، من



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

گاهى براى منفعت شخصى  من هيچ.متوقف ساختم ه از مدت ها قبل گرامى داشته ام،هميش که منيی 

 .لت من  نداشته  و ندارمام  تمايلى به نابودى و بربادى م

آغاز اغتشاش شينوار تا به انتشار آن به تمام واليات مشرقى و شمالى  يک حقيقت است که  از اين

من به سربازانم امر کردم به هيچ جائى حمله نکنند، و در عوض آن  بصورت دوامدار نمايندگانى 

از طريق صلح حل و فصل کنم; و از را نزد اغتشاشيون فرستاده  و تا حد توان کوشيدم مسايل را 

آنها طرق منطقى آنها را قناعت دهم که يک بار ديگر وفادارى خود را به من اعالم کنند. شورش 

آرمان هاى اخالقى خود و  خالف افکار من بوده و آنرا مخالفآنها م هيچ کدام اساس درستى نداشت.

ط آرا توس اتفاقمورد بحث قرار گرفت، وبه  اين موارد در لويه جرگه  ۀعنعنات ملى ميدانستند. هم

( نفر از نمايندگان 1107و هفت ) و يکصد آن حل و فصل و تصويب شد،  که به اشتراک يک هزار

دائر شده بود. اما از آنجائيکه تمام مشوره ها و اعالميه هاى عفو عمومى من  کدام تأثيرى  تمام کشور

 یطانياعمال ش فاش شدن ازتوطئه بوده و پس از آن   که  در ابتدا عاملين ینبخشيد، و خيانت کسان

تخت و  ،خود دانستم تا براى جلوگيرى از خونريزى بيشتر ۀمن وظيف ميترسيدند، ادامه يافت، خود

 «. تاج را به نفع برادر بزرگتر خود عنايت هللا خان رها کنم

امان هللا خان در اعالميه اش بعد از ذکر مختصر رويداد هاى قندهار، علت جلوس دوباره  غازى

مناطق بين قندهار و کابل،  رقى، حمايت و تشويق رهبران اقواماعالم وفادارى اقوام  واليت مش ،اش

 تستنظيم سربازان منظم و قومى  و حرکت شان بطرف کابل، پيشرفت بسوى غزنى و تسليمى و شک

علت دست کشيدن از جنگ و ترک وطن  ميگويد  ۀواى حبيب هللا کلکانى در ُمقر و وردک، در بارق

با اتکا به همکارى و وعده هاى اقوامى که بين قندهار و غزنى زندگى ميکنند، و دانستن اينکه  » :که

مجردى ب اما .نميکند، من بطرف غزنى پيش رفتمتعداد قواى سقوى در غزنى از يک هزار نفر تجاوز 

 ى از اقوام تره کى، هوتکىيک قسمت ى،ړيک  طغيان تازه و غير متوقع اند ،که ما به غزنى رسيديم

که رخ ديگرى اختيار کرده بود، به ُمقر، محل  ،بوقوع پيوست. لذا من براى بازيابى اوضاع و توخى

کنم، اما اين سؤ تفاهم  رفعمن کوشيدم غلط فهمى را از طرق مسالمت آميز .فرماندهى خود، برگشتم

تا به قالت انتشار يافته و اقوام منطقه را متأثر ساخته بود. بعد از آن من به قالت آمدم تا يکبار ديگر 

د يزى جديبا دانستن رازى درک کردم که  يک خونر من.اين بدگمانى را از طريق ترغيب رفع کنم

، قدرت و اختيار  ۀفقط براى حاصل کردن  دوبار تىمن هيچوق.آغاز ميشود بين اقوام غلجى و درانى

من با توجه به اين اصل تخت و تاج .نميتوانستم  به جنگ داخلى اجازه داده  وسبب خونريزى شوم

ه ر من با قوائى روبرو نشددر تمام دوران اين کمپاين، لشک .را رها نموده و افغانستان را ترک گفتم
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اگرچه اقوامى در مسير راه ما، .د و يا از آن شکست خورده باشيم توان مقاومت را داشته باش بود که

ا ، امسوگند و تعهد خود را شکستانده و تعداد بزرگ شان بر قواى ما حمله نمودند ،ړمخصوصاً اند

بمقابل ما مقاومت کرده نتوانستند، در نهايت شکست خورده و فرار  آنها بيش از يک يا دوساعتى

و در يک عمليات واحد هم   ما هيچگاهى از دشمن شکست نخورده دهد که قواىمي ننمودند. اين نشا

              .لشکر من عقب نشينى ننموده و يک گام به عقب نرفته است

خت ا مجبور سامن ر و مخالفت من با خونريزى بود که ر ديگر تکرار ميکنم که  اين اصوليکبا من

 براى منافع يچ وقتى نخواسته ام که ملت افغانمن ه  .ارج شومو از کشورم  خ از تاج و تخت انکار

من به چمن بود. من بصورت  ۀدليل آمدن غير مترقب اين .شخصى من با هم  جنگيده و تباه شود

قطعى آن شايعاتى را رد ميکنم که  علت ترک کردن افغانستان شکست قواى من بود. اين مطلقاً بى 

 چون من ،مؤفق نشدم، اصول من در افغانستان ناکام بوده نميتوانداساس است... اگرچه من شخصاً 

مطمئن هستم که در دوران ده سال کار سخت و تالش، من حد اقل مؤفق شدم ذهنيتى را ايجاد کنم 

آنهائى ماندم که   من ميدان را به لذا .که هيچ وقت اجازه نخواهد داد افغانستان درين حالت باقى بماند

براى منافع شخصى استفاده ميکنند و افغانستان را بدين حال  آن دين  را دارند، و از دعواى قهرمانى

 .و روز رسانده اند

صورت ميگيرد، بخوبى آگاه اند. بزودى فهميده  ۀاز حالت کابل و اينکه با دين و مذهب چه معامل همه

 ۀدر غير آن  مسئل خواهد شد که در پشت پرده بدون از اغراض شخصى و نادانى چيز ديگرى نيست،

عبدالرحمن زمانی، ) «ستان هيچ نوع وجه مشترکى ندارد.افغان ۀدين با وضعيت و امور موجود

      (۴۵۸امانی و توطئه های انگليس صفحه  ۀازنگري دورب

 :بعامن

 پی ايس کمشنر عالی  – ۶۴۸آرشيف هند بريتانوی در لندن، مکتوب عاجل شماره  ۀاسناد محرمان

 . 1۹2۹مارچ  1۴ايالت سرحدی شمال غربی، پشاور به دفتر خارجه در دهلی جديد، مؤرخ 

  پشاور(.  ،یشمال غرب یايالت سرحد یکمشنر عال یفبرور ۶اين مؤرخ  – 11۴تلگرام شماره

 ..L/P&S/10/1٣01 و محرم شماره یدوسيه اسناد سياس

 یايس کمشنر عال یپ – ۶۴۸در لندن، مکتوب عاجل شماره  بريتانوی هند آرشيف ۀاسناد محرمان 

  .1۹2۹مارچ  1۴جديد، مؤرخ  یپشاور به دفتر خارجه در دهل ،یشمال غرب یايالت سرحد



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

 1۹2۹مارچ  1۴ايس مؤرخ -11۴۴در لندن، تلگرام شماره  بريتانوی هند آرشيف ۀاسناد محرمان 

 .هند در لندن یپشاور به دفتر خارجه برا ،یشمال غرب یايالت سرحد یکمشنر عال

 ۴۵۶انگليس صفحه  یو توطئه ها امانی ۀازنگري دورب . عبدالرحمن ،یزمان. 

 ( جنبش مشروطيت در افغانستان. چاپ جديد، صفحات 1٣72حبيبى، عبدالحى .)2٣7تا  2٣٦ . 

 ۴۵۸انگليس صفحه  یو توطئه ها امانی ۀازنگري دورب ،عبدالرحمن ،یزمان. 

 ويکمن نړاول راپور جگ ۀضميم Wickman ، مأمور وظايف خاص انگليس ها 

  

 پايان


