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نویسندە مطلب میباشد
مسؤولیت محتوی ،استعمال کلمات و جمالت بدوش

 ۱۸اگست ۲۰۱۷

ډاکترعبدالرحمن زمانی

دغازي امان هللا خان لخوا د خالفت د مقام
د وړانديز نه منل
پدې ورو ستیو کې د افغان ستان د خپلواکۍ پر اتل ستر غازي امان هللا خان د کفر او بې دینۍ د فتوا بیا تازه کول او هغه
ته سپپپکې سپپپورې ویل یوځل بیا و پپوده فې د افغانسپپتان د خپلواکۍ ،پرمختگ او ټولنیز عدالت د پپمنان نن هد د هغه د
شخصیت له تروره الس نه اخلي او د هغه د وفات نه څه باندې  ۵۷کلونه وروسته هد هغه د خپلو سترگو اغزې گڼي ،او
د هغه څخه غچ اخیستلو ته دوام ورکوي .
زه نه غواړم فې دغازي امان هللا خان د شپپخصپپیت په مختلفو ابعدادو او دهغه د شپپخصپپیت د ترور په مختلفو انگیزو او
ادرسپپونو څه ولیکد  ،خو غواړم د افغانسپپتان د معااپپر تاری مینه والو ته د تاریخي اسپپنادو او شپپواهدو پر بنس پ یو څه
داسپپپپپپې لنډ معلومات وړاندې کړم فې نه یواځې په هیواد کې دننه ،بلکې د نړۍ په اسپپپپپپالمې هیوادو کې د هغه دینداری،
عظمت او لوړاعتبار ته د مخورو مذهبي عالمانو ،ر پپپتینو رويانیونو ،او د مرپپپسورو اسپپپالمي ټولنو د مرپپپرانو د ور
ايترام او ارادت څرگندونه کوي .

د خالفت مقام ته د کانديد او اسالمي نړئ د خليفه د لقب وړانديز
غازى امان هللا خان نه یواځې دافې د انگریزانو سره په جگړه کې د بریالیتوب نه ورو سته دیوه دا سې اتل په توگه فې د
انگریزي زبرځواک لکۍ یې ورټوله کړې وه ،شپپسرت ته ورسپپید ،بلکې د انگریزانو په م ابل کې د خپلو نرپپنلسپپت او پان
اسالمیست پالیسیو او اقداماتو له امله د اسالمي نړۍ د ستاینې او خاص ايترام وړ هد وگرځید.
هغه په ځانگړې توگه د عثماني خالفت تر ړنگیدو وروسته هڅه وکړه تر څو د هندوستان او ترکستان د مسلمانانو زړونه
نور هد الس ته راوړي  ،او د خلکو د مالتړ په ترالسپپپه کولو سپپپره یې نه یواځې په افغانسپپپتان ،بلکې د عثماني خالفت د
سپ و نه وروسپته په بریتانوي هند او منۍنۍ ایرپیا کې د خالفت م ام ته د کاندید په توگه وړاندیز وشپو( .)۱د هغو کسپانو
په ډله کې فې نومونه یې د اسالم د خلیفه په توگه یادیدل ،پر غازي امان هللا خان سربیره دوه نور کسان د مصر پافا شاه
فواد او د مکې شریف يسین وو.
په کابل کې د هغه وخت د هندوسپپتان د متقت جالو نه يکومت اپپدراعظد مولوى برکت هللا په وینا ،د خالفت م ام ته د
افغانسپپپتان د پافا امان هللا خان او د مصپپپر د شپپپاه فواد ټاکل کیدل د شپپپریف يسپپپین د موډپپپوس په شپپپان د خنډونو سپپپره نه
مخام کیدله ( .)۲انور پاشا ،فې غازي امان هللا خان ورسره مرسته کوله ،هد د دغه شان فکر مالتړ کوو .د مسکو سره
په تماس کې هندي ان البیونو هد د غازي امان هللا خان نوماندي تائیدوله  .د خالفت دا موډپپپپوس دومره مخکې الړه فې د
هندوسپپپپپپتان په ځینو جوماتونو کې خ به هد د «امیرالمتمنین امیر امان هللا غازى» په نوم لوسپپپپپپتل کیده .دغه مسپپپپپپ لې
انگریزان دومره ویرولې وو فې د ځینو لیکوالو په وینا د اماني دولت په رسمیت پیژندلو ته اړ شول (. )۳
د  ۱۲۹۹میالدي کال د وري د میاشپپپپپتې په ۲۷مه نیټه کله فې محمود رزي او د افغانسپپپپپتان د اپپپپپلحي د هی ت غړو د
منصپپپپوری (میسپپپپوري) په جامک جومات کې د جمعې لمونو ادا کوو ،نو یو شپپپپمیر خل راټول او د جومات امام په خپله
خ به کې غازي امان هللا خان ته دعا وکړه او وروسپپپپپته بیا د منصپپپپپوری خلکو تصپپپپپمید ونیوو فې د «امانیه» په نوم یو
جومات جوړ کړي او د تسداب تیږه یې د افغانستان خارجه وزیر ،محمود رزی کیږدي (.)۴
عالمه اقبال الهوری خپل د “ پیام مرپپپپپپر ” کتاب ،فې د آلماني شپپپپپپاعر گویته د دیوان په ځواب کې لیکل شپپپپپپوې وو ،د
افغانسپپتان د خپلواک دولت مرپپر اعلىحضپپرت امان هللا خان يضپپور ته وړاندې کړ .د فارسپپي بې یوه بل شپپاعر محمد
يسن ويید هد فې په ويید دستگیری مرسور ؤ  ،او د ایران یومرسور شاعر او ویناوال وو ،په «فکامۀ اتحاد اسالمي»
کې غازي امان هللا خان وستایه .
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یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

د بریتانوي هند د آرشپپپپیف دمحرمانه اسپپپپنادو څخه څرگندیږي فې د انگریزانو يکومت په ویره کې وو فې پپپپائي امیر
امان هللا خان د افغانستان ،پارس ،بخارا او ترکستان د مسلمانو دولتونو د یوه فدراسیون د جوړیدو او د هغې د سل ان یا
يت خلیفه کیدو هیله ولري  .بریتانیا په  ۱۹۲٠کال کې ډیره هڅه وکړه فې ددې کار مخه ونیسپپپپپپي ،ځکه فې په دغه
م ام د غازي امان هللا خان په ټاکل کیدلو سپپره هغه د هندوسپپتان د مسپپلمانانو په منو کې د اتل او قسرمان په توگه پیژندل
کیدو )۵( .
په افغانسپپتان کې دننه هد اپپدراعظد سپپردار عبدال دوس خان (اعتمادالدوله) او یو شپپمیر نور کسپپان د دغه نظریې ټینگ
مالتړ کوو ،فې غازي امان هللا خان د مسپپلمانانو د خلیفه په توگه وټاکل شپپي .هغه په هماغه لومړي سپپر کې دیوه لی په
ترڅ کې دا موډوس د هنري دابس سره شریکه کړې وه  .د م په میاشت کې دابس د میسوري څخه په یوه ټلگرام کې
ولیکل فې محمود رزی د خلیفه په توگه د غازي امان هللا خان د پیژندل کیدو د الرې د هوارولو څرگند پلویتوب کوي .
د خالفت م ام ته د افغانسپپتان د پافا د وړاندیز موډپپوس په  ۱۹۲٠م کال کې د باکو په کنگرې کې هد وڅیړل شپپوه  ،او د
یوه رپوټ له مخې پدې کنفرانس کې سپپپپپپل نت او خالفت سپپپپپپره جال او د افغانسپپپپپپتان امیر ته د خالفت د م ام وړاندیز
وشو)۶(.
د  ۱۹۲٠کال د نومبر په میاشپپت کې جمال پاشپپا ،د ترکیې د یووالي او پرمختگ د کمیټې یو غړې ،د یوه خاص ماموریت
دپاره فې د خالفت م ام ته د غازي امان هللا خان د کاندیدولو له الرې د افغانسپپتان پالزمینه د پان اسپپالمیسپپت فعالیتونو په
مرکز بدل کړي ،کابل ته ورسید ،او دې مفکورې د کابل د سترو رويانیونو مالتړ هد ترالسه کړ  .د هندوستان په شمال
غرب ایالت کې د انگریزانو د جاسوسۍ او ا العاتو دفتر په نږدې وخت کې د هغې خصواي کتنې په هکله خبر ورکړ
فې ديضپپرت شپپمس المرپپای فضپپل محمد مجددی اوجمال پاشپپاه تر منو ترسپپره کیږي او زیاته یې کړه فې پدې هکله د
.
تگاو مال د خلکو د نظریاتو ارزونه کوي)۷(.
د یوې بلې خبرتیا له مخې ،د  ۱۹۲٠کال د نومبر په ۱۹مه نیټه د شوربازار ي ضرت اايب ( شمس المرای ) د کابل په
ستر جامک جومات کې اعالن وکړ فې «د افغانستان امیر مونږ ته یواځینې راپاتې ځانگړې ،خپلواکه ،مسلمان واکمن دﺉ
 .هغه اوس د اسپپپپالم سپپپپروال دﺉ او د نړﺉ مسپپپپلمانان باید هغه ته د خلیفه د ل ب مبارکي ورکړي  .مولوى برکت هللا هد
ياډرینو ته وینا وکړه ،او دغه وړاندیز یې تائید کړ )۸( .
دهند دلویي وفي مسپپلمانانو خو ال غازي امان هللا خان د شپپافع مذهب د سپپتر امام يضپپرت امام فخرالدین رازي )رح)
سره م ایسه او په یوه لیکه کې ودرولې دﺉ :
فو مسلد علد دین ورزید امام فخر رازی شد
ول فون درعمل کوشید امان هللا غازی شد

د خالفت د مقام د وړانديز نه منل
سره لدې فې د افغان ستان رويانیونو او د هندو ستان د خالفت د غورځنگ م ررانو غو تل فې د افغان ستان پافا ،غازي
امان هللا خان ،د هغوې مرري په الس کې ونیسي ،هغه د نومبر په په ۲۳مه نیټه په دربار کې په کاره اعالن وکړ فې د
خالفت موډوس په ټولو مسلمانانو پورې اړه لري ،او په عمومي توگه د نړۍ ټول مسلمانان باید پدې هکله تصمید ونیسي.
هغه همدا راز زیاته کړه فې د یوه داسپپې سپپتر مس پ ولیت په غاړه اخیسپپتلو هیا ډول اراده نه لري  .پدې دربار کې جمال
پاشا ،لوړپوړي ملکي او نظامي فارواکي ،برکت هللا او عبدالرب [په کابل کې د هندوستان د متقت يکومت مرران] هد
ياډر وو)۹( .
سپپپپپپره لدې فې غازي امان هللا خان په څرگنده د خالفت د م ام وړاندیز رد کړ ،انگریزانو بیا هد د افغانانو سپپپپپپره د
هندوسپپپپتان د نرپپپپنلسپپپپتانو د ايتمالي ائتالف نه ویره درلوده .د بریتانوي هند يکومت پدې هکله په لندن کې د هند دفارو
دپاره خارجه وزیر سپپره داخبره شپپریکه او ټینگار وکړ فې «تر دې زیاد باید د [مسپپلمانو] د خلیفه په توگه د امیر [امان
هللا خان] په ټاکل کیدلو سترگې پټې نکړو .الزمه ده فې د هندوستان دپاره د خالفت م ام ته د هغې د ټاکل کیدو په عواقبو
ور فکر وکړو» (.)۱٠
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