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 ۱۱/۱۱/۱۱۱۱         داکتر عبدالرحمن زمانى

 توطئه هاى انگلیس علیه حکومت امانى
 (زدهمدواقسمت  )

 داشتند ترس ملی گرایان هندوغازى امان هللا خان ائتالف احتمالی  انگلیس ها از

مسلمانهای هندوستان، و پان اسالمیست های ترک را ملی گرایان افغانستان،  ىاز آغاز جنگ جهانى اول  عالیق مشترک

به مقابل انگلیسها متحد ساخته بود.  آگاهی مربوط به اخوت و وحدت اسالمی از طریق مقاالت هیجان آور سراج االخبار 

که در کلکته توسط ابولکالم ونشرات دیگری از قبیل "الحالل" و بعد از آن " البالغ"  . یافت در اثنای جنگ گسترش می

آزاد منتشر میشد، "زمیندار" که شدیداً علیه انگلیس بود و در الهور توسط ظفرعلى خان منتشر میشد، "کامرید" بزبان 

انگلیسى و"همدرد" به زبان اردو که در دهلى توسط محمد على بنشر میرسید، و خاصتاً روزنامه فارسی زبان "حبل 

دوستان نشر میشد، در گسترش احساسات اسالم گرائی عمومی )پان اسالمیزم( در افغانستان المتین" که در کلکتۀ هن

جنگ استقالل و پيروزی افغانها با بروز احساسات شديد ضد انگليس در سراسر جهان اسالم وشيوع کمک نمودند.  

 .   (۱) پان اسالميزم به حيث يک نيروی سياسی همزمان بود

  براى ضعیف ساختن نفوذ انگلیس ها پان اسالمیزمحمایت حکومت امانى از 

پان اسالمیزم و اسالم گرائى جهانى به مفهوم همبستگى اسالمى  یک جنبش سیاسى خواهان وحدت مسلمین تحت یک 

، اولین سیستم دولت اسالمى در صدر خواهان آن بود خالفت ى که جنبشدولت اسالمى  یا خالفت بود. نمونه  یا مودل

ران خلفاى راشدین بود که از وحدت سیاسى جامعۀ اسالمى نمایندگى میکرد، یعنى یک جامعۀ سالم و نیرومند اسالم و دو

 در یک دولت واحد.  

( بنیان گذار و پیشواى پان اسالمیزم  بود.  سید براى مقاومت در برابر ۱١٨١تا  ۱١٨١عالمه سید جمال الدین افغانى )

ان ، خواهان وحدت  بین مسلمین بود، وخواهان سرنگونى  آنعده از حکمرانانى اشغال استعمارى  سرزمین هاى مسلمان

 بود که  از خارجى ها فرمانبردارى میکردند. او میخواست مردان قوى و میهن پرست  جایگزین شان شوند.

منى وارد جنگ در دوران جنگ جهانى اول  هنگامیکه ترکیه به مقابل امپراتورى انگلیس و متحدینش  به پشتیبانى از جر

همبستگى و اتحاد در جهان اسالم  یکبار دیگر تقویت یافت .  حتى مفکورۀ احیاى مقام خالفت توسط  اتشد، احساس

سلطان عبدالحمید دوم ، سلطان ترکیۀ عثمانى، و مبارزات ترک هاى جوان بنام جنبش خالفت حمایت قوى را براى حفظ 

ملى گرايان و علماى دينى  از دعوت سلطان  عبدالحميد دوم براى تولید کرد.  مقام خالفت در شبه قارۀ هند و افغانستان 

جهاد نه تنها بخاطرى استقبال نمودند که ترکيه مرکز خالفت بود و مسلمانهاى اهل تسنن در دفاع از آن احساس 

ز بود و اين کار مسئوليت ميکردند، بلکه اين استقبال براى اتحاد با قوتهاى ديگر اسالمى به مقابل متحدين ني

 . (۱)ميتوانست تالش افغانستان را براى آزادى کامل از نفوذ انگليس ها تقويت بخشد

، تحت ریاست اوسکار نیدرمایر که در آن برکت هللا و راجا مهندرا ئت نمایندگى مشترک ترکیه و آلمانهرچند رسیدن هی

پیام  و حاملالى وطن هند را در کابل تشکیل دادند، پرتاب، دوتن از انقالبیون هندى ایکه بعد ها حکومت مؤقتى ج

، نتوانست امیر حبیب هللا خان را به جنگ تشویق کند، درین دوران محمود طرزى، بود امپراتور و صدراعظم   آلمان

یکى از پیروان عالمه سید جمال الدین افغانى و ناشر جریدۀ سراج االخبار،  با عدۀ از ملى گرایان کوشید تا از طریق 

بار با باز نمودن مجراى بیدارى انتشار مضامینى  بین ملت گرائى و تفکر اسالمى  نزدیکى ایجاد نماید.  سراج االخ

 شعور سیاسى براى مردم ابتکار تبلیغ و جلب کمک براى ترکیۀ عثمانى و حرکت پان اسالمیزم را عهده دار گردید.  

اطالع يافته ام " دسمبر خود به امیر حبیب هللا خان نوشت :  ۱٤بى جهت نبود که  نائب السلطنۀ هند بریتانوى در نامۀ  

، که در کابل منتشر ميشود، به پيمانه زيادی حاوی  مطالب نادرست و تخريب کننده بنام سراج االخبار که روزنامه ای

در رابطه به جنگ جاری اروپا می باشد.  مطالب اين اخبار بجز از اينکه اثرات نادرستی در ذهن خواننده خلق نمايد، 

اين جنگ کشاند، کاری انجام داده نمی تواند.  من کامال در بارهء  پيشرفت اين جنگ و  عللی که دولت بريتانيا را به 

مطمئن هستم که اين روزنامه به هيچ صورت زبان رسمی دولت معظم له  نبوده و اصالً از احساسات عاليه دولت 

همايونی و اعليحضرت شما نمايندگی نخواهد کرد.  بنظر من کامال نامطلوب و نا خوش آيند خواهد بود اگر اين اخبار 

ه وضع موجوده در هندوستان منتشر شود، زيرا هم با  مقاالت نادرست و منش متعدی خود اين فکر را که نوشته ب

های آن نمايندگی از احساسات عاليۀ  دولت شما ميکند، ناآرامی زيادی در اذهان مردم نا آگاه توليد ميکند و چنان 
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چنانيکه بايد و يا به حدی که من اميدوار هستم دوستانه نشان ميدهد که گويا روابط حضور اعليحضرت شما و اينجانب 

نيست. يقين خواهيد داشت که اينجانب کوچکترين تمايلی برای مداخله در هيچ امری از امور داخلی افغانستان ندارم، 

ولی به صفت يک دوست به اعلحضرت شما مشورت ميدهم و خواهشمندم که تصاميمی اتخاذ شود که يا اين روزنامه 

 " . (٨)توقيف کنند و يا در لحن موجودهء آن تغيير بياورند را

 جنبش خالفت درهند بریتانوى 

( یک کمپاین سیاسى و ادامۀ پان اسالمیزم بود.  همانطوریکه  در دوران ۱٨۱٤-۱٨۱٨جنبش خالفت در شبه قارۀ هند )

جنگ اول جهانى در افغانستان ملى گرایان تحت رهبرى محمود طرزى و امان هللا خان با روحانیون تحت رهبرى 

خواندند، در هندوستان نیز پان اسالمیزم ، که عمدتاً  سردار نصرهللا خان ائتالف نمود، که آنرا به اصطالح حزب جنگ

یک جنبش مذهبى اسالمى بود، با نشنلیزم یکجا شده و بخشى از جنبش وسیع آزادیبخش هند را تشکیل میداد. آنها در 

(، امپراتور ترکیۀ ۱٨۱٨-۱١١١پهلوى فشار بر حکومت بریتانیا و حمایت از پروگرام خالفت سلطان عبدالحمید دوم )

 یا دولت خود( را بلند کردند.  Swarajعثمانى، شعار خودمختارى ) 

خالفت در ایالت سرحدى شمال غربى و سرحدات آزاد پیروان و گرچه در دوران جنگ جهانى اول جنبش پان اسالمیزم

سلطان ،  پیشروى قواى انگلیسى در عراق، باعث برآشفتگى زیاد مسلمانان شبه قارۀ هند شد. آنها (٤)زیادى نداشت

ترکیه را خلیفه و رهنماى روحانى جهان اسالم میدانستند.  او متولى شهر هاى مقدس مکه و مدینه بوده و مسئولیت 

مراسم حج را به عهده داشت .  امپراتورى عثمانى آنروز کشور هاى اردن، فلسطین، لبنان، سوریه و عراق را دربر 

ى مسلمانان به شمول یوروشیلم )که بعد از شهر هاى مکه و مدینه میگرفت، و اکثر شهر ها و اماکن مقدس و زیارت ها

 .  (٥)کربال، نجف، کوفه و غیره  در امپراتورى ترکیۀ عثمانى شامل بودند، سومین شهر مهم و مقدس بشمار میرفت(

رهبران  ، که هدفش تجزیۀ امپراطوری عثمانی بود، افغانها و۱٨۱۱( در سال Treaty of Sèvresمعاهدۀ " ِسّور" ) 

موالنا محمد على جوهر، یک ژورنالست برجستۀ تحصیلکرده در آکسفورد انگلستان با مسلمان هند را خشمگین ساخت . 

برادرش موالنا شوکت على با رهبران مسلمان دیگر مثل داکتر مختار احمد انصارى، رئیس مهاجرین جانمحمد جونیجو، 

عبدالکالم آزاد، و داکتر حکیم اجمل خان یکجا شده کمیتۀ سرتاسرى  حسرت موهانى، سید عطاهللا شاه بخارى ، موالنا

 خالفت هند را ایجاد کردند.

یک ائتالفى بین رهبران جنبش خالفت و موهنداس گاندهى، رهبرکانگرس ملى هند که یکى از بزرگترین  ۱٨۱۱در سال 

گاندی به  ماه مارچ  این سال  اعالمیهر هفتم داحزاب هند بود، هم بوجود آمده و  تعهد سپردند که یکجا مبارزه کنند.  

طرفداری جنبش خالفت منتشر شد که در آن تأکید شده بود که در صورت برآورده نشدن خواسته های مسلمانان در مورد 

خالفت،روش " عدم همکاری" در مقابل انگلیسها بائیست شدیدتر شود. در تابستان همین سال موالنا محمودالحسن، که 

 طوالنی در مالتا آزاد شده بود، علمای دیوبند را به حمایت از جنبش خالفت بسیج نمود.  از حبس 

 حمایت غازى امان هللا خان از جنبش خالفت

غازى امان هللا خان بعد از جنگ استقالل از داعیۀ کشور ترکیه و جنبش خالفت در هندوستان  حمایت نموده،  به تاریخ 

السلطنۀ هند تقاضا نمود تا امکانات ارسال یک هئیت نمایندگان را به لندن فراهم کند، تا از نائب  ۱٨۱۱فبرورى   ۱٨

 .(١)امپراتور انگلیس را از احساسات مسلمانان آگاه و از احساسات واقعى مردم انگلیس باخبر شوند

رات روى مسئلۀ خالفت رد انگلیس ها تقاضاى غازى امان هللا خان را براى ارسال هئیت  نمایندگى افغان ها براى مذاک

کردند. عدۀ از مامورین انگلیسى، به شمول  سکرتر امور خارجى هند بریتانوى این اقدام  غازى امان هللا خان  را کامالً 

به ضرر انگلیس ها میدانستند. آنها معتقد بودند که اوالً  امیرمیخواهد بحیث یک قهرمان جهان اسالم تبارز کند;  ثانیاً او 

فرصت رهبرى جامعۀ مسلمانان اسیاى مرکزى را بدست آورده، آرمان هم پیمانى یا کانفیدراسیون اسیاى  میخواهد

.   اندازۀ ترس آشکار مقامات انگلیسى ازمتن  (١)مرکزى اش را تحقق بخشد; و بالخره  با لندن ارتباط مستقیم قایم کند

به کمشنر عمومى و نمایندۀ گورنر  ۱٨۱۱مارچ  ١ه تاریخ تلگرام  وزیر خارجه براى امور هند بریتانوى  هویداست که ب

انگيزۀ اصلى امير استفاده از احساسات مشتعل شدۀ  جنرال در ایالت سرحدى شمال غربى  درین رابطه نوشت : " 

ۀ مردم در هند وايجاد همبستگى با مسلمانان و احتماالً هندوان ميباشد.  دادن اجازه به هيئت افغانى به مثابۀ بازيچ

دست امير شدن است که عواقب وخيمى را در بر خواهد داشت.  گذشتن هيئت افغانى از خاک هند احساس عميقى را 

 . (١)". بجا خواهد گذاشت  و ممکن است مظاهرات خطرناکى را دامن زند

تناک را بر فراز او سايۀ يک فاجعۀ بزرگ  و وحشغازى امان هللا خان در بیانیۀ اولین سالگرد قتل پدرش اعالم کرد که 

. قدرت هاى بزرگ آروپا به فکر تخریب  مؤسسۀ خالفت هستند. وى اظهار خرسندى کرد که جهان اسالم ميبيند

مسلمانان هند، که از حمایت هندو ها بهره مند اند، تصمیم گرفته اند که اگر مسئلۀ خالفت مطابق خواهش مسلمانان حل 

هند مهاجرت خواهند کرد.  وى خاطرنشان ساخت که خودش به انگلیس ها  نشود، یا جهاد را اعالم نموده و یا از 
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هيچ مسلمانى مداخله در امور خالفت را تحمل کرده نميتواند، و بيش ازين خليفه اش را تحریرى اطالع داده است که  "

هللا خان با نشان دادن  ".  غازى امان تحت کنترول ديده نميتواند.  چنين ترکيبى با غرور وعزت افغانستان مغايرت دارد

آمادگى وعزم و اراده اش در حمایت از خالفت و مردن در راه خدا، خواهان وحدت مسلمین شد. او در عین زمان  به 

مسلمانان التماس نمود تا در راه ترقى و تجدد فداکارى کنند، چون این یگانه راهیست که  جهان اسالم را از اضمحالل  و 

 ".(٨)د  ناتوانى نجات خواهد دا

حکومت افغانستان مراکز جمع آوری اعانه برای حمایت از عملیات نظامی مصطفی کمال در ترکیه و پیشوایان جنبش 

جالل آباد نوشت که هرگاه موضوع خالفت مطابق به قوانین  اتحاد مشرقیخالفت هند رادر کابل دائرکرد.  اخبار 

اسالمی در تسلط غیر مسلمانها آمده، تمامیت ارضی امپراطوری اسالمی تصفیه نشود، اماکن مقدسه وقصر های باشکوه 

به همین نحو جریدهء   (۱۱) عثمانی جریحه دار گردد، ممکن نخواهد بود که مسلمانهای هند به دولت هند وفادار بمانند.

خالفت  امان افغان نیز مقالهء تحریک آمیزی  تحت عنوان " اسالم در لحظات زندگی و مرگ" به حمایت از داعیۀ

 .   (۱۱)منتشر ساخت

برقرارى مناسبات سیاسى با ترکیه و بعداً عقد قرارداد دوستى بین افغانستان و ترکیه هم  به معنى   ائتالف ضد انگلیسى  

بوده و مفهوم فرعى پان اسالمیستى داشته، با همبستگى اسالمى  هماهنگ بود.  در مادۀ سوم این معاهده ذکر شده است 

یۀ افغانستان دولت علیۀ ترکیه را، که از زمانهاى قدیم خدمات برگزیده و رهبرى براى عالم اسالم کرده و که  "دولت عل

َعلم خالفت را بدست گرفته، دولت مقتدابها تصدیق میکند". مطابق به مادۀ دوم این معاهده "دولتین عالیتین عاقدین آزادى 

بهر اصول و طرزى که براى اداره و ترتیب حکومت خود ها و حریت کامله و تملک حق اسقالل  همۀ ملل مشرق را 

آرزو کنند قبول میکنند و استقالل دولتین بخارا و خیوه را تصدیق مینمایند".  مطابق به مادۀ چهارم این معاهده "هرکدام 

یکى ازین  از حکومت هاى خارجى که بخواهند در شرق سیاست استیال و استثمار جویانه تعقیب نماید و یک تجاوزى بر

هردو دولت بوقوع بیاید، طرفین عاقدین این تجاوز را عین تجاوز برخود شمرده بوسایط ممکنه در چارۀ آن خواهد 

 ".(۱۱)کوشید

 پیشنهاد غازى امان هللا خان بحیث کاندید مقام خالفت

مؤفقانه دنب شیر انگلیسى را غازى امان هللا خان نتنها بعد از پیروزى در جنگ با انگلیس هابحیث قهرمان  ملى گرائیکه 

پیچانده بود، به شهرت رسید، بلکه براى پالیسى ها و اقدامات نشنلستى، ضد انگلیسى و پان اسالمیستى  اش مورد ستایش 

و احترام  خاص جهان اسالم هم  قرار گرفت .  او نه تنها در افغانستان، بلکه در هند بریتانوى و آسیاى میانه نیز حمایت 

عالمه اقبال الهوری . (۱٨)دست آورد، بلکه بعد از سقوط خالفت عثمانى بحیث کاندید مقام خالفت پیشنهاد شدمردم را ب

خود را که یکی از پرمایه ترین و زیباترین  آثار او می باشد و در پاسخ به دیوان گویته شاعر ” پیام مشرق“ کتاب 

مانرواى دولت مستقلۀ افغانستان پیشکش نمود. شاعر حضرت امان هللا خان فریآلمانی سروده شده است، بحضور اعل

و سخنوران اواخر سده  یکی از شاعران وحید دستگردیو معروف به  وحیدمتخلص به محمدحسن دیگر فارسى، 

  ،  در اثر چکامۀ اتحاد اسالمى خود از غازى امان هللا خان ستایش نمود.ایران و اوایل سده بیستم نوزدهم

انگليس ها ترس داشتند که امکان دارد يک فدراسيون دولت هاى هند بریتانوى نشان میدهد  اسناد محرمانۀ ارشیف

مسلمان افغانستان، پارس، بخارا،و ترکستان ، و البته امير بحيث سلطان يا حتى خليفه، از آرزو هاى امير باشد.  در 

استقالل افغانستان  با تقاضاى خالفت کنفرانس مذاکرات صلح راولپندى هملتون گرانت  احساس کرد که شايد تقاضاى 

   .(۱٤)درابطه داشته باش

عبدالقدوس خان اعتمادالدوله، و عدۀ ديگر از حاميان بسيار با حرارت اين مفکوره در افغانستان صدراعظم، سردار  

.  وى  از همان آغاز این موضع را  بوده اميد وار بودند که غازى امان هللا خان به حيث خليفۀ  مسلمين انتخاب شود

طى یک مکتوبى با هانری دابس در میان گذاشته بود.  در ماه می  دابس از میسوری در تلگرامى گفت که  محمود 

 طرزی از هموار شدن راه برای شناسائی شاه امان هللا بعنوان خلیفه آشکارا طرفداری میکند. 

تفا پادشاه افغانستان به مقام خالفت با ضعف روزافزون موقف خلیفهء عثمانی سنزل نوید مینویسد که شایعات در بارۀ  ار

به عقيدهء ناظران سياسی پادشاه افغانستان، بحيث يگانه شاه مستقل مسلمان سنی در ترکیه هر آن قوى تر میشد؛ 

 ۱٨۱۱باکو در سال   ۀ.  این مسئله در کنگر(۱٥) مذهب،  يگانه کسی بود که ميتوانست جانشين خليفهء عثمانی شود

مورد بحث قرار گرفت و بنا بر گزارشی، در این کانفرانس موضوع سلطنت از خالفت جدا اعالن شده و" تصمیم گرفته 

جمال پاشا یکی از رهبران ۱٨۱۱در ماه نومبر  ".  (۱١)شد که مقام دومی یعنی خالفت به امیر افغانستان پیشکش شود

این مأموریت خاص که پایتخت افغانستان را از طریق معرفی امان هللا خان بعنوان  ترکیه، با« کمیتهء اتحاد و ترقی»

کاندید مقام خالفت، مرکز فعالیت های پان اسالمیستی بسازد، به کابل رسید.  این مفکوره تأیید فوری روحانیون بزرگ 

ندوستان از مالقات شمال غرب ه ایالت سرحدىجاسوسی و اطالعات انگلیس در  دستگاهکابل را حاصل کرد. 



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

خصوصی، که قرار بود عنقریب در بین شمس المشایخ فضل محمد مجددی و جمال پاشا صورت بگیرد،  اطالع داد و 

                             .                                                      (۱١)اضافه نمود که حضرت شمس المشایخ و مالی تگاب آرای عمومی را در این مورد آزمایش میکنند

حضرت صاحب شور بازار )شمس المشايخ( در مسجد  ۱٨۱۱نومبر  ۱٨در یک گزارش دیگر آمده است که به تاریخ 

جامع بزرگ کابل اعالن کرد که : " امير افغانستان فرمانروای  مسلمان ومستقل و منحصر به فرديست که برای ما 

بعد از وى مولوى " م است و مسلمانان جهان بايد لقب خليفه را به وی تهنيت بگويندباقی مانده.  اواکنون سرکردۀ اسال

 . (۱١)برکت هللا حاضرین را مخاطب قرارداده  و پیشنهاد را تأئید نمود

اما باوجودى که روحانيون افغان و پيشوايان جنبش خالفت هندمی خواستند غازى امان هللا خان، پادشاه افغانستان،  

نومبر در دربار علناً اعالن نمود که خالفت موضوعی است که به همه  ٣٢ا را بدست گيرد، وى بتاريخ رهبری آنه

مسلمانان تعلق دارد و بايد بصورت عمومی از طرف تمام مسلمان های جهان فيصله شود. وی همچنين اضافه نمود که 

جمال پاشا، اراکین بلند پایۀ ملکى و نظامى، . درین دربار هيچ گونه قصدی برای گرفتن چنين مسؤليت بزرگی را ندارد

 . (۱٨)برکت هللا و عبدالرب نیز حضور داشتند

نگرانی انگليسها از ائتالف احتمالی با وجود اظهارات علنی امان هللا خان که نمودار عدم عالقه وی به مقام خالفت بود، 

ین مسئله را با وزیر خارجه  براى  امور هند در لندن .  حکومت هند اافغانها و ملی گرايان هند برعليه آنها بيشتر ميشد

از اين بيشتر نميتوانيم امکانات انتخاب شدن امير را به صفت خليفه ناديده بگيريم .  در میان گذاشت و تأکید کرد که" 

 .(۱۱)الزم است به نتايج وخيمی، که انتخاب وی بمقام خالفت برای هندوستان ببار خواهد آورد، عميق بينديشيم

 )ادامه دارد( 
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