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 ۲۶فبروری ۲۰۱۵

ډاکټر عبدالرحمن زماني

پر اماني دورې دپوهاند کاکړ کتاب ته يوه کتنه
(دوهمه برخه)

 .2پر منشی علی احمد خان ورتپل شوې د انگريزانو درپوټ ليکونکې شيخ محبوب علی دئ
انگریزي مأمورین په افغانستان کې په خپل سفارت او قونسلگریو کې د نورو دندو په څنگ کې د استخباراتي معلوماتو د راټولولو
په پراخه عملیاتو هم بوخت وو .په اماني دورې کې په کابل کې د انگریزانو سفیر ،فرانسیس همفریز (Sir Francis
) ،Humphrysد امانی رژیم پر وړاندې د انگریزي دسیسو او توطئو په جوړولوکې خورا ستره برخه درلوده .همفریز تر هغه
دمخه د ۱٩۰٤او  ۱٩۱٧کلونو په ترڅ کې د شمال لویدیځ د سرحدي صوبې (ایالت) په بیالبیلو چوکیو کار کړې او په ۱٩۱٨
کال کې یې د یو څه وخت دپاره په هندوستان کې د بریتانوي نوې جوړې شوې هوایې قواکې هم خدمت کړې ؤ .هغه بیا وروسته
د خیبر ایجنسۍ د پولیټیکل ایجنټ او د بریتانوي هند د باندنیو چارو د وزارت د مرستیال دندې پر مخ بیولي اود افغانستان چارو
او افغانانو خصوصیاتو سره ښه آشنا ؤ.
همفریز د افغانستان د خپلواکۍ او د  ۱٩۲۱کال د نومبر د  ۲۲مې نیټې د معاهدې نه وروسته په کابل کې د انگریزانو دلومړني
سفیرپه توگه و ټاکل شواو د  ۱٩۲۲کال د جنوري د  ۲٧مې نیټې څخه وروسته د غازي امان هللا خان د حکومت تر پاې اود
انگریزي دسیسو تر بریالیتوبه هلته ؤ .دهمفریز میرمن هم په شمال لویدیځ سرحدي ایالت کې د انگریزانو د لومړني او مشهور
عمومي کمیشنر «هیرالد دین» لور وه.

سفیر همفریز ،د ختیځو چارو د سکرتر شیخ محبوب على اوپه کابل کې د انگلستان د سفارت یو شمیر نورو غړو سره
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شیخ محبوب على د سفیر همفریز تر ټولو زیات فعاله هندوستانې مأمور ؤ ،چې د همفریز په شان یې د بریتانوي هند په سیاسي
چارو کې زیاته تجربه درلوده ،او په کابل کې یې د انگلستان په سفارت کې د ختیځو چارو دسکرتر او مستشار په نامه هره
میاشت د استخباراتي فعالیتونو دپاره شپږ زره ( )۶۰۰۰هندي روپۍ مصرفولي چې دا هغه وخت ډیرې زیاتې پیسې وی  )۱( .د
استاد فضل غنى مجددى په وینا حضرت صاحب محمد صادق مجددى لیکلي دي چې په کابل کې د انگلستان د سفارت د شرقي
چارو سکرتر د حبیب هللا خان [کلکانى] سره هم اړیکي درلودلی  ،او د  ۱٩۲٨کال د دسمبر په میاشت کې یې د انگلستان د
سفارت په روغتون کې د هغه د ټپونو عالج کړې ؤ)۲( .

د ختیځو چارو سکرتر شیخ محبوب على وروسته د پولیټیکل ایجنټ په توگه د آزادو قبایلو په منځ کې
(هغه ته انگریزانو د خان بهادرۍ لقب ورکړ اوه وروسته یې نه بیا ږیره درلوده او نه یې لونگۍ په سر کوله)
په جالل آباد او قندهار کې د انگریزانو قونسالنو هم د شیخ محبوب على د الس الندې د انگریزانو د دسیسو په پلي کولو کې کار
کولو ،چې په دوې کې د شینوارو د اغتشاش په دوران کې د جالل آباد قونسل جهانگیر خان ډیر مهم او حساسه رول درلود.
لکه چې د انگلستان د آرشیف د اسنادو څخه څرگندیږي ،د «امان هللا د سقوط» په نامه رپوټ ،چې د پوهاند صاحب کاکړ د کتاب
یواځینې نوې او بیا تر ټولو مهم مأخذ دئ ،د شييييييیخ محبوب على لیکنه ده ،او دغه لیکنه په غلطه توگه په منشييييييي علي احمد خان
ورتپل شوې ده .
اوس چې مو د انگریزانو د اسيييتخباراتو د رپوټ اصيييلي لیکونکې ،شيييیخ محبوب علی خان ،وپیژندو ،راشيييې چې ووینو دا منشيييي
علي احمد خان چې کاکړ صيياحب یې د غازي امان هللا خان د دربار منشييي بولي څو ؤ ،او تر کومه حده یې معلومات سييم او د
ډاډ وړ کیدای شي .

 .3د غزنی د مومندو ميرزا على احمد خان نه خو د دربار منشی ؤ او نه هم د دقيقو معلوماتو خاوند
د بریتانوي هند د آرشیف د اسنادو د «څو څو دئ؟» یا ? Who is whoد دوسیې په اساس میرزا على احمد خان د فقیر
احمد خان ځوې د غزني اوسیدونکې د اماني دولت په لومړیو وختو کې د گمر د څانگې یو قراردادي ؤ ،وروسته یې د غزني د
حاکم د شخصي منشي په توگه دنده سر ته رسوله ،او تر هغې وروسته بریالې شو چې په وار سره د جالل آباد ،مزار او قندهار
نائب الحکومه سره د نهو کلونو دپاره د منشي وظیفه سر ته ورسوي .میرزا على احمد خان په اماني دورې کې کله چې غازی
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امان هللا خان د قندهار د چارو څخه کتنه وکړه ،د اعلیحضرت لخوا تقدیر او د ستور نښان تر السه کړ او وروسته د قندهار د
سرحداتو مامور وټاکل شو.
میرزا على احمد خان یواځې په هغه موده کې چې دسقوي اغتشاش په نامه مشهوره شوې ،هغه وخت چې غازى امان هللا خان
قندهار ته الړاو هلته د شورا د منشی په توگه وټاکل شو او دافغانستان څخه د غازي امان هللا خان تر وتلو پورې  ،یواځې د څو
محدودو میاشتو دپاره ،دا وظیفه سرته رسوله .
د پیښې جریان داسې ؤ چې غازى امان هللا خان د خپل لږ شمیر وزیرانو او مشاورینو سره د  ۱۳۰٧کال د جدي د میاشتې په
۲۴مه نیټه (د  ۱٩۲٩کال د جنوري په  ۱۴مه ) قندهار ته الړ او د خپل ورور سردار عنایت هللا خان د سرنوشت تر معلومیدو
پورې یې پرته لدې چې د خلکو سره تماس ونیسي ،انتظار وویست  .قندهار ته د عنایت هللا خان په رسیدو سره دواړه ورونه د
قندهار د ارگ په برنډه کې د قندهار او شاوخوا سیمو خلکو سره وکتل .غازي امان هللا خان د وروستنیو پیښو د شرحې په ترڅ
کې د کورنیو او باندنیو دښمنانو لخوا دهغه د اصالحاتو نا سم تعبیر ،او د کورنۍ جگړې او بې گناهو خلکو د مرگ ژوبلې د
مخنیوي په هیله د قدرت څخه د گوښه کیدو او عنایت هللا خان ته د چارو د سپارلو په هکله وینا وکړه ،او حاضرینو ته یې وا
ورکړ تر څو د جهل او وحشت سره د مبارزې او نظم او امنیت د اعادې دپار د هغه او هغه د ورور تر منځه یو تن انتخاب کړي
 .دخلکو لیوالتیا بیا هم خپله امان هللا خان ته وه ،او سره لدې چې د هغه څخه یې یو څه شکایتونه او گیلې درلودې ،بیا یې د هغه د
واکمنۍ هرکلې وکړ ،او هغه ته یې دخپل مالتړ اطمینان ورکړ )۳(.
د هغې په سبا ،پاچا په سالمخانه کې یو مجلس جوړ او خپله نوې کابینه وټاکله چې په هغې کې عبدالعزیز خان ته د حربیې د
وزارت مسئولیت او غالم صدیق خان څرخی ته دباندنیو چارو د وزارت مسئولیت ورکړل شو .میرزا محمد عمر خان هم د
حضور دمنشى او میرزا على احمدخان مهمند دشورا د منشى په توگه وټاکل شول  .د کورنیو چارو وزیر عبداالحد خان،
مأمورینو او خلکو ته د امان هللا خان د بیا پاچاکیدو او سردار عنایت هللا خان د استعفا خبر ورکړ .د دولتې ادارو نوي تشکیالت
جوړ او د هغو د بودجې په تصویب کولو سره د حکومت څرخونو بیا حرکت او فعالیت پیل کړ  .د باندنیو چارو وزیر ،غالم
صدیق خان څرخى ،هم د تلگراف په ذریعه د افغاني سفارتونو له الرې دنیا ته د غازي امان هللا خان د بیا پاچا کیدو خبر
ورکړ)۴(.
وروسته له هغې چه غازی امان هللا خان له قندهار او افغانستان څخه ووت ،میرزا علی احمد خان هم د خپلې کورنۍ سره کوټې
ته الړ .هغه په  ۱٩۳۰کال کې بیرته کابل ته راستون شو او تر  ۱٩۳٥کاله پورې په غزني کې بیکاره اوسیدو ،د ۱٩۳٧-۱٩۳٦
کلونو تر منځ یې په غزني کې د عسکري قواوو د آذوقې قرارداد درلود .د  ۱٩۳٨کال د سپتمبر په میاشت کې د دولت د مخالفو
سلیمانخیلو سره د ملگرتوب په شک تر څارنې الندې ؤ ،او په پاې کې په  ۱٩۳٩کال کې د کار موندلو دپاره کابل ته الړ او د یوه
مخور په سپارښتنه د فوائد عامې په څانگه کې مقرر شو.
څرنگه چې میرزا علی احمد خان یواځې د یوې لنډې مودې دپاره مخکې لدې چې غازي امان هللا خان هیواد پریږدي ،په نوو
تشکیالتو کې د شورا د منشي په توگه وټاکل شو ،نو جناب پوهاند صاحب کاکړ دا دعوه نشي کوالې چې هغه به د امانی دورې
په هکله د کره او زیاتو معلوماتو خاوند وي .یواځې امکان لري چې شیخ محبوب علی خان د خپل رپوټ په یوه برخه کې ،هغه
هم د  ۱٩۲٩کال په لومړیو میاشتو کې د قندهار ،غزنی او مقر په پیښو کې د میرزا على احمد خان د معلوماتو څخه چې شخصا
هلته حاضر ؤ ،استفاده کړي وي.
نو د پورتنیو معلوماتو په رڼا کې د ډاکټر صاحب کاکړ د کتاب د تر ټولو نوي او معتبر مأخذ په هکله دې نتیجې ته رسیدلې شو
چې د هغوې د ادعا په خالف :





لومړې ،دا لیکنه د منشي علي احمد خان نه ده .
دوهم ،میرزا علی احمد خان نه خو د غازي امان هللا خان د دربار منشی ؤ ،او نه یې هم د خپل موقف په اساس
کره او دقیق معلومات درلودلې شو.
دریم ،د کاکړ صاحب د ادعا په خالف دا معلومات یواځې په هغه کتاب پورې منحصره ندي.

د پاڼو شمیره :له  3تر4
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




څلورم ،دا کتاب په حقیقت کې د انگریزانو د استخباراتو یوه لیکنه ده او د بریتانوي هند په دفتر پورې اړه لري.
پنځم ،د هغه اصلی لیکونکې شیخ محبوب علی خان ،په کابل کې د انگریزانو په سفارت کې د ختیځو چارو سکرتر
دئ .

څرنگه چې په دتاریخ لیکنې په اساساتو کې د معتبره او لومړي الس اسنادو څخه کار اخیستل مهم دي ،نو آیا کولې شو چې د
امانی دورې په هکله د پوهاند صاحب کاکړ کتاب د اعتبار وړ وگڼو؟
آیا پر داسې لیکنو او اسنادو والړ د«پاچا امان هللا واکمنۍ ته یوه نوې کتنه» کتاب په رښتیا هم د تاریخ څیړونکو ،شاگردانو او
مینه والو ته په افغاني تاریخي څیړنو کې یوه په زړه پورې اضافه گڼالې شو؟

(د دوهمې برخې پای)

مأخذ
.1
.2
.3
.4

دانگریزي استخباراتو محرمانه اسناد ،د بریتانوي هندآرشیف ۲۱۲ ،ایف شمیر دوسیه ۱٩۳۰ ،کال.
مجددى ،فضل غنى ( ۳۰۰ ،)۱٩٩٧و  ۳۰۱مخونه .
رشتیا ،سید قاسم ( ۳٨ ،)۱۳٧٨مخ.
د شیخ علي محبوب د فارسي څخه د تورن رابرت نوئل گیرلینگ سکاټ ژباړل شوې ،د انگریزانو استخباراتي
رپوټ L/P&S/20/B289
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