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 ۸۱/۸۱/۱۱۸۸                   داکتر عبدالرحمن زمانى

 توطئه هاى انگلیس علیه حکومت امانى
 (قسمت  سیزدهم)

 جنبش هجرت مسلمانان هند یا تلک دیگرى از دسایس انگلیس  

انشعابات  جنبش خالفت هند است. گرچه مسلمانان هند به تعداد زیادى در جنبش عدم جنبش یا تحریک هجرت یکى از 

همکارى کانگرس ملى هند به رهبرى گاندهى شرکت نمودند، اما بعضى از رهبران آنها قدم فراتر گذاشتند، و در ماه 

ند بریتانوى را "دارالحرب" ، هبا شرایط صلح ترکیه با انگلستان در اوج احساسات شان در رابطه ۸٢۱۱هاى اول سال 

 خوانده و موعظه هاى  هجرت به  کشور همسایۀ افغانستان )داراالسالم(  را آغاز کردند.

چون غازى امان هللا خان هم اعالم کرده بود که دروازه هاى کشورش بروى مسلمانان هند باز بوده، آنها هر وقتى که 

مسلمانهاى هند معتقد بودند که افغانستان از آنها با آغوش باز پذیرائى خواهد خواسته باشندبه افغانستان آمده میتوانند، 

کرد.  اینکه افغانستان در گذشته په پان اسالمیست ها، انقالبیون و شاگردان کالج  هاى الهورکه از هند بریتانوى گریخته 

ران خالفت  با محمود طرزى و اعضاى دیگر بودند، پناه داده بود، انها را بیشتر تشویق میکرد.  عالوتاً یک عدۀ از رهب

هیئت افغانى که براى دور دوم مذاکرات به هند بریتانوى رفته بودند، مالقات نموده و از پشتیبانى  و حمایت  جنبش 

 آزادیبخش هند توسط دولت افغانستان مطمئن شدند.

روشوق هجرت مسلمانان هند را در  طراحان جنبش هجرت فعالیت هاى اساسى شانرا از همین وقت آغاز نموده و شو

در دهلى منعقد شد،  توسعه  دادند.  هدف  ۸٢۱۱ماه  اپریل  ۸٢و  ۸۱کنفرانس  اعضاى جنبش خالفت که  به تاریخ 

اصلى این کنفرانس  که به پیشنهاد حسرت موهانى  دائر شده بود،  فشار باالى کمیتۀ مرکزى خالفت بود تا یک برنامۀ 

ب کند. اما این کار صورت نگرفت و به عوض آن  چند جوان آتشپاره وفتنه انگیز مؤفق شدند این عمل مستقیم را تصوی

.  درین جلسه عطأ هلل از امرتسر گفت که باید از پالیسى امیر امان هللا (۸)جلسه را به بازار راه آندازى هجرت تبدیل کنند

دم پیشتر رفته اعالم کرد که آنهائى که با هجرت مخالفت خان افغانستان استفاده کرد. ملک لعل خان از گجرانواله یک ق

کنندبى دین و کافر هستند.  وغالم محمد از امرتسر )عزیز هندى(، برخالف توصیۀ اعضاى کنفرانس، مسلمانان را 

تشویق کرد تا یا جهاد و یا هجرت کنند. عزیز هندى، کسى که  محمد على او را بار ها متعصب خطرناک خوانده بود، 

. آصف على در جلسۀ همان شب   ازحمایت دولت (۱)مالً قبل ازین  تبلیغات هجرت یا جهاد را آغاز کرده بود ع

افغانستان استقبال نموده بر ضرورت جهاد و یا هجرت  تأکید ورزید.  حتى کمیتۀ مرکزى خالفت، بدون آنکه  ماهیت 

صۀ بیانات غازى امان هللا خان را به مطبوعات سپرد. حمایت سیاسى و معنوى  دولت افغانستان را درک کرده باشد، خال

 .  (٣)نشر این بیانیه بصورت گستردۀ در سرتاسر هند تبلیغ شد و شور و شوق قابل توجهى را ایجاد کرد.

درین هیجان و اضطراب عمومى به علماى دینى مراجعه شد، تا کسانى را که براى هجرت آمادگى میگرفتند، رهنمائى 

نها درین رابطه اختالف نظر داشتند، و گرفتن فتوى مشکل بود. غالم محمد عزیز )عزیز هندى(  از امرتسر کنند. اما آ

والنا عبدالبارى   که یکى از علماى معروف و تئوریسین   عمدۀ جنبش خالفت و رئیس  و ناظم طى تلگرامى از م

ت که "بر مسلمانان الزم است تا علیه انگلیس مدرسۀ "فرنگى محل" در  "لکنهو" بود مراجعه کرد. وى درین رابطه گف

ها بجنگند، و اگر جنگیده نمیتوانند، باید کشورى را ترک کنند، که در آن  از دین شان به آزادى پیروى کرده نتوانند".  

را مطابق به این فتوا در تمام هندوستان کمیته هاى هجرت ساخته شد تا مسلمانان را تشویق کنند که اموال دنیوى شان

 .  (٤)فروخته به نزدیکترین کشور اسالمى ، افغانستان، هجرت کنند.

قابل یاداریست که موالنا عبدالبارى  این فتوى را تعبیر غلط از تلگراف جوابیه اش میداند.  وقتى او به جواب عزیز 

لمانان هند بریتانوى هندى نوشته بود، محتوى تلگراف اش آنقدر کوتاه بود که  ظاهراً  معلوم میشد او از هجرت مس

پشتیبانى نموده است .  اما موالنا قبل از آنکه فرصت  وضاحت و یا تصحیح نظرش را داشته باشد،    این تلگرام به 

مطبوعات بومى راه یافت و وسیعاً تبلیغ  شد. عارف حصوى از روزنامۀ "حریت" دهلى  اولتر از همه  به آن برجستگى 

دانست، با شوق و ذوق تمام  به ترویج  کمپاین هجرت پرداخت. از روزنامۀ حریت داد. وى که هجرت را ضرورى می

 متن پیام موالنا عبدالبارى به  جراید "پیسه" الهور، "زمیندار" الهور، "خالفت" بمبى، و جراید متعدد دیگر هند رسید. 
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باشد.  او فوراً  به روزنامۀ حریت موالنا عبدالبارى  عقیده داشت که هندوستان تحت تسلط بریتانیا "دارالحرب" نمی

نوشت و توضیح  داد که   هیچ وقت هجرت را  الزمى ندانسته  بلکه آنرا ستوده است. از هجرت باید بحیث آخرین وسیله 

 .   (٥)استفاده شود، وقتى که به نفع اسالم باشد.

لکنهو، بهوپال گرفته تا الهور و پشاوردر نخست در "سندهـ" آغاز و از کلکته،  ۸٢۱۱جنبش مهاجرت در آغاز تابستان 

ماه مى، بعد از  ۸٤تمام مناطق شمال هند گسترش یافت .  این جنبش احساسات پشتون ها را نیزتحریک نمود.  به تاریخ  

نماز جمعه در مسجد قاسم علیشاه پشاور غالم محمد عزیز )عزیز هندى( که  از امرتسر آمده بود، بیانیۀ ایراد کرده 

ات مردم را به جوش آورد .  او براى تأسیس یک کمیتۀ مهاجرین و تنظیم امورجنبش هجرت به پشاور آمده بود. احساس

تأسیس این کمیته با تأسیس کمیتۀ خالفت در پشاور همزمان بود که  عبدالعزیز سندهى از کراچى و خود غالم محمد 

 . (٦)عزیز )عزیز هندى( با آن همکارى میکردند.

مى به قصد کابل به پشاور رسید.  در اول تعداد شان کم بود، اما به تدریج زیاد شده  ۸١مهاجرین بتاریخ اولین دستۀ 

رفت.  تعداد اصلى مهاجرین  شناخته نشد، اما گفته میشود که تعداد شان بین پنجاه و یکصد هزار نفر بود. در ماه آگست 

اى شانرا فروخته به کابل رفتند. دکتور اسدهللا حبیب در ( نفر زمین خانه و دکانه۸۱۱۱۱بیش از هژده هزار ) ۸٢۱۱

مینویسد که شمارۀ سى و ششم سال اول امان افغان از ورود چهل هزار مهاجر به کابل خبر  ۸٣رسالۀ دورۀ امانى  ص 

 میداد.

س بود،  به انگلیس ها کوشیدند ازاحساسات مذهبى مسلمانان هند، که عکس العملى بمقابل سیاست هاى استعمارى انگلی

نفع  خود  استفاده کنند. آنها خصوصاً از چندین جهت جنبش هجرت  را بحیث وسیلۀ  انتقام از غازى امان هللا خان  مورد 

 استفاده قرار دادند:

 در مضیقه قرار دادن دولت امانى

با تشویق هندی ها برای  و مؤرخ افغان، آقاى پیکار پامیر "مقامات هندبرتانوی دقیقاً میدانستند که به گفتۀ دانشمند

مهاجرت به افغانستان و تبلیغات وسیع مبنی بر " اعطای زمین و امتیازات  از طرف دولت امانی برای مهاجرین 

هندی"، مزید برسؤاستفادۀ استخباراتی، دولت نو پای افغانستان را از نظر مالی و امنیتی درمضیقه قرار داده و عدم 

و اباطۀ سیل مهاجرین، انعکاسات منفی و انزجارعمومی علیه شاه امان هللا خان و  توانایی جانب افغانی در اعاشه

سلطنت او را به وجود خواهد آورد. چنانکه همانطور هم شد و گروه های زیادی ازمهاجرین هند وقتی عدم امکانات 

، مالحظه کردند، مجدداً به رفاهی و نبود زمین ، پول ، خوراک ، پوشاک و هر آن چیزدیگری را که درهند شنیده بودند

وطن اصلی شان بر گشتند و این حرکت، واقعاً انعکاسات منفی را درهندوستان و بخصوص در میان آزادیخواهان آن 

 ."(١)کشور به بار آورد

ظفر حسن ایبک، که خود یک مهاجر هندى دوران امیرحبیب هللا خان بود، در خاطرات خود مینویسد که "با صدور 

، مسلمانان ساده لوح، خانه و مزرعۀ خویش را به نصف قیمت به فروش رساندند و بدون عاقبت اندیشى، و فتواى هجرت

تفکر از نتیجۀ آن بطرف افغانستان رهسپار گردیدند.  درین جوش و خروش آن بیچاره ها ، نه تنها دین دوستى نقش 

آنها گمان میکردند که دهن خزانۀ دولتى در داشت، بلکه مستمندى و حالت دردناک مالى شان نیز بى تأثیر نبود. 

افغانستان براى آنها باز شده است ".  او عالوه میکند که "انگریز ها که از ناتوانى مالى افغانستان و بى سروسامانى 

نهضت هجرت هندوستان، آگاهى کامل داشتندبراى ناکام ساختن این نهضت از هیچ عملى فروگذاشت نکردند. مأمورین 

براى مردم هندوستان باغ هاى سبز و سرخ را نشان میدادند و به آنها میگفتند به مجردى که به کابل برسند،  انگلیسى

ثروتمند خواهند شد. برخى ایجنت هاى حکومتى از احساسات مذهبى مردم سؤ استفاده مى بردند و ایشان را به هجرت 

فغانستان، پنجاب و سرحد عوض اینکه رحمت شود، تشویق میکردند، و به این ترتیب نهضت هجرت براى مسلمانان ا

 .(۱)آفت گردید"

دولت افغانستان در حالى که براى جلوگیرى از نفوذ مهاجرین در امور سیاسى افغانستان تدابیر وقایوى را اتخاذ نموده  

اى برجستۀ این بود،  کمیتۀ مهاجرین هندى  را ساخت تا به کمک مامورین افغان به امور مهاجرین رسیدگى کند. اعض

کمیته عبات بودند از داکتر عبدالغنى، محمد اکبر خان "مهاجر" یوسف زى، داکتر نور محمد سندهى، ارباب محمد رضا 

پشاورى، غالم محمد عزیز )عزیز هندى که خود را این بارخادم مهاجرین میگفت(، محمد اقبال شیدائى، و جانمحمد 

( فقره ترتیب نمود که بر اساس آن ٣۱ین هندى نظامنامۀ در سى ودو )جونیجو.  دولت همچنان براى پذیرش مهاجر

 مهاجرین میبایست حین ورود به افغانستان  مطابق به نظامنامۀ  مخصوص آن  تذکرۀ تابعیت اخذ نمایند. 

 دسیسۀ ضعیف ساختن جنبش آزادیبخش هند 

رهبران سیاسى و مذهبى هند مخالف مفکورۀ هجرت مسلمانان بوده آنرا به نفع جنبش آزادیبخش هند نمیدانستند. گاندهى 

از داعیۀ   (٢))هند جوان Young Indiaکه در اوایل از جنبش خالفت حمایت  میکرد در مقاالت متعدش در جریدۀ  
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نسبت اینکه عواطف جهان اسالم ها عادالنه و عاقالنه است، بلکه خالفت پشتیبانى نموده نوشته بود که "داعیۀ خالفت نتن

را به همراه دارد، از پشتیبانى نیروى عظیمى برخورد دار است".  گاندهى که پشتیبان  افغانستان بود، و قبالً گفته بود که 

"، با (۸۱)( کمک نکنند "اگر افغانستان بر هند حمله کنداو به هندوستانیان خواهد گفت که به حکومت هند )بریتانوى

هجرت مسلمانان هند مخالف بود. وى استدالل میکرد که  چون ما نمیتوانیم ازین طریق بر حکومت هند )بریتانوى( فشار 

وارد کنیم، لذا خارج شدن مسلمانان از هند یک  قدم عملى نیست. گاندهى پافشارى میکرد که هجرت باید تا وقتى که 

 .(۸۸)لۀ نهائى اش برسد، معطل شود "جنبش عدم همکارى" به مرح

موالنا شوکت على و عدۀ دیگر از رهبران جنبش خالفت هم عقیده داشتند که براى دوام همکارى  هندوها باید با هجرت 

مجدداً تأکید کرد که تا هنگامى که  جنبش"عدم همکارى" به  ۸٢۱۱مخالفت کرد. وى در یک اعالمیۀ هفتۀ اول جوالى 

یده باشد، اقدام به هجرت و آسیب رساندن به وحدت عمل  آزادیخواهان هند، یک کار عاقالنه نیست نتیجۀ منطقى نرس

(۸۱). 

جمیعت علماى هند و کمیتۀ مرکزى جنبش خالفت هم  هجرت را تشویق نمیکردند. این دو گروپ در مجلس هفتۀ اول ماه 

هجرت را اختیارى دانسته و تصمیم گرفتند که هجرت نباید بصورت  کتلوى )جمعى( باشد. در پهلوى این   ۸٢۱۱جون 

انى، حکیم اجمل خان، داکتر مختار احمد انصارى،  شخصیت هاى برجسته  و میانه رو جنبش خالفت  مثل حسرت موه

داکتر اقبال الهورى و دیگران نیز  شدیداً  با هجرت مخالف بوده معتقد بودند که هجرت به نفع جامعۀ شان نیست . آنها با 

 . (۸٣)تمام قوا کوشیدند ازین جریان جلوگیرى کنند 

ماه   ٢هاجرین، به توافق کمیتۀ مهاجرین هندى، به تاریخ غازى امان هللا خان ، با درنظرداشت  مشکالت دولت و م

امر تعویق مهاجرت را صادر کرد و تا فراهم ساختن امکانات رفاهى به مهاجرین موجود از آمدن  ۸٢۱۱اگست 

مهاجرین جدید ممانعت کرد. و این نقطۀ پایان جنبش ناکام مهاجرت بود. جنبشى که بعضى ها آنرا یک جنبش مصنوعى 

 اند. خوانده

در صد دوباره  بشمول خان عبدالغفار خان و ارباب پشاور  به خانه هایشان برگشتند.  ١٥از جملۀ مهاجرین حدود 

مهاجرینى که در کابل و جاهاى دیگر مسکن گزیدند، از کمک و همکارى مردم قدردانى کردند.  غازى امان هللا خان به 

آماده ساخت. یک تعدادى را در مؤسسات مختلف دولتى استخدام  یک عدۀ از تحصیل کردگان خانه و هزینۀ زندگى را

 . (۸٤)کرد، تعدادى هم به قواى نظامى جذب شدند.  و یک تعداد هم  رهسپار تاشکند، روسیه، آلمان و ترکیه شدند

 ارسال جواسیس انگلیس در لباس مهاجرین هندى

غنیمت شمرده نه تنها با همکارى با رهبران جنبش هجرت  فرصت مناسبى بود براى انگلیس ها. آنها وضعیت را 

سیاسى مذهبى واستفاده از احساسات مذهبى مسلمانان  زمینۀ هرچه بیشتر هجرت  به افغانستان را مساعد ساختند تا 

دولت نو بنیاد افغانستان را با مشکالت شدید مواجه سازند، بلکه تعداد زیادى از جاسوسان و عمال خود را در جامه و 

 این مهاجرین به افغانستان و از آنجا حتى به  بخارا، روسیه،  آلمان و ترکیه نیز ارسال کردند. قافلۀ 

اختر کاظمى نویسندۀ کتاب "زور آزمائى هاى انگلیس ها و افغانها" مینویسد که حکومت افغانستان از چند سال قبل ورود 

، اما آنها ازین فرصت استفاده نموده، با مهاجرین  یکجا قادیانى ها را، که مسلمان شمرده نمیشدند، ممنوع قرارداده بود

شده به افغانستان داخل و مخفیانه به موعظۀ کیش شان پرداختند. درعین حال انگلیس ها، که امان هللا خان را خوش 

بین  نداشتند و میخواستند حیثیت او را نزد مسلمانان هند پائین آورند، تعدادى از ایجنت ها و جواسیس خود را در

مهاجرین فرستاد تا در راه آنها را دلسرد و پریشان کنند. آنها وظیفه داشتند تا علیه امیر نفرت تولید نموده وآنها را وادار 

کنند که  ناراحت و منزجر به خانه هایشان برگردند.  این گماشتگان انگلیس مهاجرین را از سرماى طاقت فرساى کابل 

هر دشوارى  و سختى راه جلب میکردند. کاظمى عالوه میکند که باوجود این اکثریت میترساندند و توجه آنها را به 

 مهاجرین خوش بودند و این ترانه را میخواندند:

 "کـــرينگى هجــــــرت، چلينگى کـــــــابل، امير غازى بال رهى هين"
 )امير غازى دعوت کرده است ، ما هجرت ميکنيم، کابل ميرويم(

 
 گماشتگان فوراً اين جواب را ميدادند:در مقابل 

 "مروگى بهوکى ، کهاوگى جوتى، يى جورج پنجم سنا رهى هين"
 )جورج پنجم  گفته است ، از گرسنگى خواهيد مرد، با بوت لت و کوب خواهيد شد(

 

 کرده است :داکتر لعل بها نیز دریکى از مقاالت خود نمونۀ چنین ابیاتى را که به جنبش مهاجرت ارتباط دارد نقل 
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 برباد هون، پرواه نهین

 ناشاد هون، پرواه نهین

 اى دوستو، جو کچهـ بهى هون، کابل چلو، کابل چلو

 از بربادى باکى نداریم

 از  ناخشنودى باکى نداریم

 اى دوستان، هر چه باشد به کابل روید، به کابل روید

 برادران هنود! تم کو رهى مبارک وطن کى راحت

 خاطر، وطن کى الفت لټارهى هین غریب مسلم، شکسته

 امیر صاحب بال رهین هین، امیر صاحب بال رهین هىن

 برادران هنود! راحت وطن مبارک شما

 مسلمانان بیچاره، دل شکسته، محبت وطن را هدر  میدهند

 امیر صاحب )افغانستان( شما را  فرامیخواند

 امیر صاحب )افغانستان( شما را  فرامیخواند

 

سانى که با استفاده از جنبش مهاجرت به افغانستان رفته و بعداً افشا شدند، میتوان از اشخاصى بنام در جملۀ جاسو

عبدلحق، عبدالرحمن و برادرش عبدهللا نام برد. عبدالحق که خود را یک شخص متقى و پرهیزگار نشان داده مردم را 

ن عزیمت کند، اما قبل از حرکت از کابل براى  فریب میداد، تصمیم گرفته بود از طریق قندهار دوباره به هندوستا

مأمور نظامى  انگلیسى مقیم کویته طى نامۀ از برگشت خود اطالع داد. او بعد از آنکه نامه بدست افغانها افتاد، پس از 

را به تحقیق زندانى و بعد ها به مرگ محکوم گردید. عبدالرحمن و برادرش عبدهللا از کابل فرار و از راه سرحد آزادخود

هندوستان رسانده بودند. عبدالرحمن بعد از آنکه  توسط انگلیس ها براى خنثى ساختن فعالیت هاى  نهضت هجرت 

 .  (۸٥)دوباره به افغانستان فرستاده شد، در خوست دستگیر و زندانى شد، سر انجام در زندان بدرود حیات گفت 

ز بهوپال، لکنهو و حیدرآباد سند آغاز و بعد از کابل به جبل نقشۀ باال خط السیر مهاجرین هندى را نشان میدهد که ا

 السراج، مزار شریف، بخارا، تاشکند، مسکو، باکو و ترکیه میرسد

 )ادامه دارد(

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 یادداشت ها و مأخذ
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