AFGHAN GERMAN
ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

داکتر عبدالرحمن زمانی

 ۲۸سپتمبر ۲۱۰۲

در رابطه با اعالن وايسرای و گورنرجنرال هند بريتانوی
در برابر شاه جوان و آزادی خواه افغانستان غازی امان هللا خان
م ضمون جالب جناب پروفی سور عبدالخالق ر شید ،ا ستاد پوهنتون کابل ،تحت عنوان «اعالن وی سرای انگلیس در برابر
شاااااه جوان و آزادی خواه افغانسااااتان " که بر مبنای یک سااااند مهم تا ریخی از آرشاااای ملی هند به ارتباط جنگ سااااو
افغان» ،سندی که توسط محترمه پوهنمل رحیمه ،استاد تا ریخ پوهنتون تعلیم وتربیه تهیه شده و در پورتال وزین «افغان
جرمن آنالین » بنشر رسید ،توجه بنده را جلب نمود.
این ساااااند در اصااااال اعالمیۀ تبلیغاتى مؤرخ  ٠١مى ساااااال " ٠۱٠۱وایسااااارائ ناسب السااااالرنۀ و ىورنر عمومى هند
بریتانوئ" ،چیلمسااادورد ،آغاز شاااایعا و جعل کارئ اساااناد در برابر غازی امان هللا خان توساااط انگلیس ها بوده ومنشاااأ
شایعاتی بشمار میرود که ىویا امان هللا خان برائ تحری افکار عامه و پوشاندن ضع خود دست به جنگ زد.
چون انگلیس ها میدانستند که استحکا و تقویت دولت امانی  ،سلرۀ شانرا در مناطق جدا شده از پیکر افغانستان نیز به
مخاطره مى اندازد .لذا با اعالن جنگ ساااو افغان و انگلیس تحریکا  ،تبلیغا و تخریبا نامرسی و آشاااکار شاااان علیه
غازئ امان هللا خان نیز شااد یافت  .تقریبا ً تما منابع رساامى انگلیسااى کوشاایده اند جنگ اسااترداد اسااتقالل یا جنگ سااو
افغان و انگلیس را کم اهمیت نشااااان دهند .آنها نه تنها بیشاااارمانه ادعا کرده اند که نتیبۀ جنگ به ندع بریتانیائ کبیر تما
شااااده اساااات ،بلکه میگویند که ىویا ساااابب اصاااالى جنگ مشااااکال داخلى امان هللا خان بود که از رهایى اعضااااائ فامیل
مصاحبان یا یحیى خیل  ،که در مرگ امیر حبیب هللا خان مورد شک قرارداشتند ،ومحکومیت نصرهللا خان ناشى میشد.
بعضى از مغرضین و متعصبین افغان و شاىردان شان هم که صور شانرا در آسینۀ بیگانگان تماشا میکنند ،ادعا هائ
انگلیس را تکرار نموده ،میگویند که انک شافا بعدئ روابط افغان و انگلیس واعالن جنگ نتیبۀ م ستقیم ضع امان هللا
خان بود .ىویا امیر جوان مببور بود با اعالن جهاد علیه انگلیس قهر مرد و افکار عامه را ازخود منحرف ومتوجه
دشمن دیرینه خود انگلیس سازد . ٠
قابل یادآوریسااااات که این شاااااایعه بعدا ً در راپور هائ متعدد تکرار شاااااده و منبع آن راپورئ قلمداد شاااااده ،که تحت عنوان
« سقوط امان هللا» یا  The Fall of Amanullahتوسط تورن رابر نویل ىرلینگ سکا به انگلیسى ترجمه شده و
در آرشاااای اسااااناد محرمانۀ اسااااتخبارا انگلیس دفتر هند بریتانوئ ،فعال در کتابخانۀ بریتانیا ،موجود اساااات  . ۲این
راپور عمدا ً و یا سهوا ً به شخصى بنا منشى على احمد خان نسبت داده شده که از غزنى بوده و ازینکه ىویا منشى دربار
امان هللا خان بوده ،معلوماتش به اندازۀ کافى و مؤثق خوانده شاااده اسااات و متاسااادانه به نادرساااتی مورد اساااتداده یکی از
مؤرخین محتر افغان ونویساااااانده کتاب «د باچا امان هللا واکمنۍ ته یوه نوې کتنه» هم قرار ىرفته اساااااات  .این راپور
اصاااالً از شااایخ محبوب علی خان ساااکرتر امور شااارقی انگلیس در سااادار کابل بود و خوانندىان ىرامی میتوانند درین
زمینه معلوما بیشتر را از صدحه  ٠۶۱کتاب «بازنگری دوره امانی و توطئه های انگلیس بدست آورند.
د پاڼو شمیره :له  1تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

برای آنکه خوانندىان محترمی که به زبان ملی پشااتوی ما دس اترساای کامل ندارند ،هم از متن این سااند تبلیغاتی و تخریبی
آىاهی پیدا کنند ،اینک متن دری آنرا که از متن اصااالی انگلیسااای ترجمه شاااده و در ضااامیمه پنبم کتاب « بازنگرئ دورۀ
امانى وتوطئه هائ انگلیس» صااادحا  ۱۱١تا  ۱۱۲در زمساااتان ساااال  ۲١٠۲میالدی بنشااار رسااایده اسااات ،کاپی و تقدیم
میکنم . ۲

ضميمۀ پنجم  :ترجمۀ درى يکى ازاعالميه هاى تبليغاتى وايسراى و گورنر جنرال
اعالمیۀ ذیل نخسااااات در روزنامقۀ فوا العادۀ هند بتاریخ  ٠١مى بقاپ رسااااایده ،توساااااط اطالعیۀ شاااااماره  ۱٠۲برائ
معلوما عامه پخش و بعداًتحت مکتوب شااااااماره -٨ال  ،مؤرخ  ٠۲ماه مى  ٠۱٠۱از طرف وزیر امور خارجه برائ
حکومت هند بریتانوئ به ساار دبیران حکومت هائ مدرا  ،بمبى ،بنگال ،آىره  ،پنباب ،برما ،بیهار ،والیا مرکزئ،
آسااا و دهلى فرسااتاده شااده اساات  .در مکتوب ذکر شااده اساات که این اعالمیه به زبانهائ پشااتو و فارسااى در افغانسااتان
پخش شده و سدارش میشود که آنرا بین جوامع افغانى هند و همقنان برائ پروپاىند عمومى مورد استداده قرار دهید.
«ائ مرد شباع و صادا افغانستان!
برشاااما معلو باد که از ساااابق دوساااتى و استالف بین بریتانیائ کبیر و افغانساااتان موجود اسااات  .در دوران پدران شاااما،
هنگامى که رو بر افغانسااااااتان سااااااتم آغاز کرد ،بریتانیائ کبیر به درخواساااااات امیر عبدالرحمن مداخله کرد و بعد از
مشااکال و مصااارف زیاد ،و تهدید به جنگ ،روساایه را وادار ساااخت از سااتم دساات کشاایده ،و از مداخلۀ بیشااتر در
استقالل افغانستان خوددارئ کند .بدین ىونه دوستى بین افغانستان و بریتانیائ کبیر استحکا یافت  .برائ اثبا دوستى،
بریتانیائ کبیر به امیر عبدالرحمن تعداد زیاد توپ و تدنگ و مرمى و کمک مالى بزرگ داد ،تا افغانساااتان قوئ شاااده و
در مقابل رو از اساتقالل خود دفاع کند .با اعتماد بر بریتانیا و دانساتن اینکه دشامن انگلیس ها دشامن او نیز میباشاد،
امیر عبدالرحمن قرارداد هائ دوسااتانۀ با بریتانیائ کبیر عقد نمود .لذا او ساالرنتش را نیرومند و به تما کشااورش آرامش
بخشید .عالوتا ً هر وقتى او دچار مشکال بود ،بریتانیائ کبیر به کمکش شتافت .
پسااااراو ،امیر حبیب هللا خان ،صااااادق انه بر قراردادهائ پدرش صااااحه ىذاشاااات و دوسااااتى با بریتانیائ کبیر را مسااااتحکم
نگهداشاات  .وقتى تما جهان در جنگ اخیر درىیر بود ،او مشااورۀ عاقالنۀ بریتانیائ کبیر را تعقیب نموده مردمش را از
وحشاات جنگ حدک کرد .اما در آن زمان هم تعداد زیادئ از اشاارار فتنه انگیز میخواسااتند با کشاااندن افغانسااتان به جنگ
ساااااالرنت و مرد را نابود کنند .بریتانیائ کبیر پول مسااااااتمرئ امیر حبیب هللا خان را بخاطر وفادارئ در تعهداتش زیاد
کرد ،به او ملیون ها روپیه هدیه داد و خواهشااامند بود بعد از جنگ دوساااتى شاااان حتى نزدیکتر شاااود .و از آن جنگى که
ملت ها را یکى بعد از دیگرئ به نابودئ کشاند ،بریتانیائ کبیر پیروز و از هر وقت دیگر نیرومند تر بدرآمد.
وقتى امیر حبیب هللا خان به نادرستى کشته شد ،بریتانیائ کبیر با وحشت و اندوه دچار شده در سرتاسر طول و عرض
هند دساااتور مأتم عا داده شاااد .وقتى امان هللا خان جلوساااش را اعال کرد ،بریتانیائ کبیر بصاااور تحریرئ اطمینان
دوستى داده مشوره داد تا راه پدرکالن و پدرش را تعقیب نموده و به کشورش صلح و کامیابى بیاورد .نخست امان هللا
خان جواب متقابل دوسااتى داده با نامۀ مملو از احساااسااا دوسااتانه نمایندۀ جدید به هند فرسااتاد .اما بساایار زود بعد از
آنکه ،مرد بخاطر تبرسه کردن بعضاااااى از قاتلین پدرش و محکو کردن عدۀ دیگرئ بدون محاکمه ،مرابق به شاااااریعت
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اساااالمى  ،ناراض شااادند ،او برائ توق این نارضاااایتى  ،دشااامنى علیه بریتانیائ کبیر را دامن زد ،و مال و جان مرد
افغانستان را صرفا ً بخاطر مقاصد شخصى و حدک تاج و تختش به مخاطره انداخت  .او همقنان با سرپیقى ازین فرمان
قران کریم خورد ن شد که میدرماید " ترجمه  :خداوند به عدل و اح سان و بخ شش به نزدیكان فرمان مىدهد; و از فح شا
و منكر و سااتم ،نهى مىكند; خداوند به شااما اندرز مىدهد ،شاااید متذكر شااوید! و هنگامى كه با خدا عهد بسااتید ،به عهد او
وفا كنید! و سوىندها را بعد از محكم ساختن نشكنید ،در حالى كه خدا را كدیل و ضامن بر سوىند خود قرار دادهاید ،به
یقین خداوند از آنقه انبا مىدهید ،آىاه است"!
اىر خدا ناخواساااااته مرد افغانساااااتان درین دیوانگى امان هللا خان را یارئ کنند ،برائ خود تباهى ببار خواهند آورد،
چون بریتانیائ کبیر مببور خواهد بود به تما بدکارئ ها جواب محکم بدهد .پوچى جاه طلبى هائ این جوان بیمار از
همین حاال در جبهۀ ډکه نشان داده شده است  .چون اردوئ او پا به فرار نهاده و توپ هایش بدست پیش اهنگان اردوئ
بسیار بزرگ بریتانیائ کبیر که در حال جمع شدن است ،افتاده است.
آیا مرد افغانستان این جوان بى تبربه را که به خاطرا پدرش پشت ىشتانده ،به مصلحت کشورش پشت ىشتانده و به
ارشااادا قرآن کریم پشاات ىشااتانده ،اجازه خواهند داد تا بر مرد شااباع و کشااور زیبائ خود مصاایبت ببار آوردد خدا
نخواسته باشد!
ائ مرد دانائ افغانستان ،حال وقت فیصلۀ شما رسیده است  .آیامیگذارید یک جوان کله شخ ،شما را از تما نعماتى
محرو سااازدکه عبدالرحمن و حبیب هللا بنا بر دوسااتى با هند بریتانور بر شااما ارزانى داشااته اسااتد تا اکنون هزاران
تاجر و ده ها هزار کوچى شااما برائ تبار و چراندن مواشااى خود به هند آمده و همۀ شااان تحت حمایت بریتانیائ کبیر
از ىشت و ىذار و آزادئ کامل مذهبى بهره مند بوده اند  .آیا میخواهید تبار شما برباد شودد شما و خانواده هائ شما
بدون لبا  ،اشیائ مورد ضرور و آسایشى باشید که از هند مى آیدد شتر هائ شما از چراىاه هائ زمستانى محرو و
نابود شوندد فیصله با شماست  .بریتانىائ کبیر یک آرزو دارد که افغانستان را یکبار دیگر در صلح ،کامگارئ ،آزاد و
مسااااااتقل ،تحت یک امیرئ ببیند که به آرامى کشااااااورش عالقمند باشااااااد و م ل عبدالرحمن و حبیب هللا با بریتانیائ کبیر
دوست .
خداوند به مرد افغانستان کمک کند تا راه درست را به سرعت انتخاب کنند.
چلمسدورد
نایب السلرنه و والى عمومى هند»
پایان
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