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 ۴۱/۴۱/۱۱۴۱                     داکتر عبدالرحمن زمانى

 :توطئه هاى انگلیس علیه حکومت امانى
 کامیابى توطئه ها و ماستر پالن انگلیس

 (و آخرى ٠۱قسمت )
 قندهار و پردۀ اخير درامۀ غم انگيز

(  نفرى را از قواى ٠۱۱۱غازى امان هللا خان بعد از تشکیل حکومت مؤقت در قندهار  توانست یک قوۀ هشت هزار )
حمل  ٢) ۴١۱١مارچ   ۱٢و قطعات امدادى که از گرشک و فراه خواسته شده بود،  تشکیل دهد. او بتاریخ قندهار 
نیز او را  ( به همکارى دسته هاى داوطلب شهر و اطراف قندهار در حالیکه برادرش سردار عنایت هللا خان۴٠۱٠

همراهى مینمود، از قندهار به استقامت کابل مارش کرد، و عبداالحد خان وردک )مایار( وزیر داخله هم با یک قطعۀ 
 کشاف پیش فرستاده شد تا مردم را در مسیر راه به همکارى آماده کند.  

عسکر داوطلب هزاره به  حمل خبر تسلیمى یک تولى عسکر حبیب هللا رسید، و به تعقیب آن یک دسته ۴١بتاریخ 
حمل هم سه هزار  ۱٠قواى  شاه پیوست، و متعاقباً یک دستۀ عساکر حبیب هللا بدست قشون شاه اسیر گردید.  بتاریخ 

نفر هزاره با مردم قره باغ به استقبال شاه شتافتند.  لشکر امان هللا خان  بعد از بیست روز  بدون مواجه شدن با 
مدافعه میشد،   رسیده و شهر غزنى را که توسط دوهزار نفر از قواى حبیب هللا کلکانى مشکالت قابل توجه به غزنى

حمل سردار محمد امین خان و خواجه هدایت هللا خان  )رئیس و معاون تنظیمیۀ  ۱١تحت محاصره قرار داد.  در 
 (۴)ند.هزاره جات( با دوهزار مرد مسلح هزاره به اردوى شاه پیوست

درین موقع راجع به اینکه  آیا شهر را در محاصره گذاشته بدون فوت وقت جانب کابل حرکت نمایند و خود را به قواى 
وردک و هزاره که در عرض راه انتظار رسیدن شان را داشتند برسانند و از آنجا مستقیم بر کابل حمله کنند، و یا 

اطمینان خاطر به مارش خود به طرف کابل ادامه دهند، بین صاحب  اینکه اولتر کار غزنى را تمام نموده بعد با
منصبان  و مشاورین مغرض و ملکى شاه مناقشه صورت گرفت . صاحب منصبان جوان که تحصیل یافتۀ خارج 
بودند، نظر اول را ترجیح میدادند، ولى  نظریۀ دوم قبول شد و مشاورین  مغرض،  شاه را در جنگ غزنى معطل 

  (۱) .نگهداشتند

معطل شدن شاه در جنگ غزنى و توجه تمام قوا به قلعۀ کوچک ولى مستحکم غزنى به مخالفین فرصت داد تا از 
یکطرف قواى تازه دم و امدادى حبیب هللا از طریق لوگر به غزنى اعزام گردد، و از طرف دیگر پنج هزار نفر مرد 

، که  به سرعت خود را از هند به منطقۀ ارگون رسانده و نظر به  مسلح  از مریدان سلیمانخیل حضرت  نورالمشایخ
 مخالفت هاى گذشته مشغول تبلیغات علیه امان هللا خان بود،  فرصت حمله از پشت سر بر  اردوى  او را پیدا کنند.

 شدت فعاليت هاى تخريبى و تالش هاى ترور امان هللا خان

ریبى  و تبلیغاتى علیه غازى امان هللا خان شدت یافت، بلکه انگلیس ها امان هللا خان درین دوران نتنها فعالیت هاى تخ
را توسط جاسوسان خودقدم به قدم تعقیب میکردند، و براى خنثى کردن نقشه هاى او چند بار کوشیدند او را ترور و از 

 سر راه خود بردارند:

 قیام دعوت نمود، اما دستگیر و اعدام شد.حمل یک افسر نظامى مقیم قالت عساکر را به  ۴٠بتاریخ 

حمل یکنفر جاسوس دیگر خارجى  توقیف و به جرم  ۴٠در همین وقت یکنفر مالى نو وارد از هند دستگیر و بتاریخ 
خود معترف و بال وقفه اعدام گردید.  این دو  شخص مجهول الهویه  در روز هاى محاصرۀ غزنى داخل اردوگاه  شده 
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ار گرفتند.  از  نزد یک نفر  آنها که  پولندى االصل بود، گذرنامه از سرحد هند با یکمقدار پول هندى ومورد اشتباه قر
 و از نزد 

دیگرش که افغان بود، کارد کالنى پیدا شد که میخواست  توسط  آن بر شخص امان هللا خان به بهانۀ تقدیم عریضه 
 حمله کند.

به خیمۀ شاه شتافت و با تبرچۀ که داشت « درانى و غلجى»حمل هم یکنفر مال بنام عرض مطلب در موضوع  ۱٠در 
قصد حمله به شاه نمود اما دستگیر و تفتیش شد.  از پوش کتابى که داشت یک تصدیقنامۀ انگلیسى بدست افتاد و خودش 

 با 
 همان تبرچۀ که در دست داشت اعدام گردید.  

 

 

 

 سقوط هرات  

طورى که قبالً ذکر شد بعد از بیعت دوبارۀ مردم به غازى امان هللا خان در قندهار، انتقال مرکز از قندهار به هرات  
قندهارى ها با این یکى از اجزأ مهم پالن طرح شده او بود. اما این  پالن بدو دلیل برهم خورد. دلیل اول آن مخالفت 

پالن بود. مردم قندهار این تصمیم غازى  امان هللا خان  را عالمۀ عدم اعتماد و یک نوع تحقیر بخود تلقى نموده با 
اصرار زیاد شاه را مجبور ساختند تا پالنش را به تعویق بیاندازد.  دلیل دوم  تغیر اوضاع هرات بود. هرات که درین 

کشور حایز اهمیت خاصى  بود،  طرف توجه جدى مخالفین و دشمنان قرار گرفت.  وقت نسبت به سایر والیات 
دشمنان غازى امان هللا خان مؤفق شدند با استفاده از اختالفات مذهبى بین شیعه و سنى  آنها را بجان هم اندازند که در 

دو فریق در وقت کمى خاموش نتیجۀ آن تعدادى از هردو طرف کشته شدند. گرچه این فتنه به کوشش هاى  بزرگان هر
ساخته شد، اما بزودى  تمرد و بغاوت عساکر علیه صاحب منصبان شان اوضاع را بوخامت کشانید.  سید قاسم خان 
رشتیا میگوید که دلیل ظاهرى این تمرد انتخاب قطعاتى بود که باید به قندهار میرفتند و چون در آن وقت در فرقۀ 

ر وجود داشت، یکى محمد غوث خان مشهور که یکى از صاحب منصبان سابقه هرات برخالف معمول دو فرقه مش
دار و کار آزمودۀ کشور بود و دیگرى عبدالرحمن خان  داماد سردار محمد ابراهیم خان نائب الحکومه که  محمد 
 ابراهیم خان سعى داشت امر منظورى او را به عوض محمد غوث خان از مرکز حاصل نماید و درین وقت فرصت

بدست آمده بود که دامادش را در هرات نگهداشته و غند اعزامى با محمد غوث خان عازم قندهار گردد.  طبیعى است 
که این جانبدارى هم وسیلۀ برافروختگى عساکر و صاحب منصبان گردیده زمینه را براى دست هاى  مخفى  که در 

به تمرد و قیام تحریک نمایند و چون عبدالرحمن خان  پشت پرده مشغول کار بودند، آماده ساخت تا قطعات اعزامى را
فرقه مشر در مقابل بى اطاعتى یکى از قطعات از خشونت کار گرفت فى المحل از طرف عساکر یاغى به قتل رسید و 

 زمانیکه محمدابراهیم خان نائب الحکومه  شخصاً بدون ترتیبات به محل واقعه رفت او را هم با داماد دیگرش محمد 

قر مرکز قوماندانى قواى غازى امان هللا خانهوتل م  
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امیر که مدیر خارجه بود، مورد حمله قرار داده و قطعه قطعه کردند. و در خالل هرج و مرجى که بعد ازین  صدیق
با رتبۀ نائب ساالرى  از  واقعه در هرات رخ داد، عبدالرحیم خان غندمشر کوهستانى که  ازطرف حبیب هللا کلکانى

و به میمنه رسیده بود، با شنیدن خبر واقعات اخیر بسرعت جانب هرات حرکت  طریق مزار به طرف هرات اعزام شده
خان که درهمین وقت از لندن رسیده بود، موقع خود را تحکیم نموده بتواند و یا محمد  کرد و پیش از آنکه شجاع الدوله

خود و اعادۀ معنویات آنها فرصت یافته باشد به غوث خان فرقه مشر به تنظیم مجدد عساکر ازهم پاشیدۀ تحت فرمان 
دروازۀ هرات رسید و در حالى که امان هللا خان در  غزنى مشغول جنگ و پیشروى بود، هرات بدست قواى مخالف 

 افتاد.

 

 

 

 چرا غازى امان هللا خان کشور را ترک کرد؟

هللا خان باوجودایجادمشکالت و توطئه هاى مخالفین داخلى و خارجى  دست آورد هاى خوبى داشت .  غازى امان 
را نه پذیرفته و حاکم او را رد کرده بودند، تحت قیادت کریم خان  مردم وردک که از آغاز حکومت حبیب هللا کلکانى

حى دشت توپ با قواى حبیب هللا کلکانى  رزمیده و با گرفتن هفت صد نفر وردکى و کرنیل عبدهللا خان مایار در نوا
اسیر و زخمى آنها را به عقب زدند. مردم هزاره  جات هم  جداً طرفدار شاه امان هللا خان بوده  در جنگ هاى غزنى و 

افغان  که براى تحصیل هزاره جات بمقابل قواى حبیب هللا کلکانى از خود رشادت نشان دادند.  یک گروپ از جوانان 
در امور نظامى به ترکیه رفته بودند، هم  برگشته وتحت قیادت غالم جیالنى خان  به نیروهاى امان هللا خان  پیوستند. 

ز ، سفیر افغانى  در مسکو،  با یک دسته از صاحب منصبان افغانى که اآنها اطالع دادند که  غالم نبى خان چرخى
ترکیه و روسیه و دیگر کشور هاى اروپائى باو پیوسته بودند براى تصرف مزارشریف حرکت کرده است. آنها از 

 خان به هرات نیز اطالع دادند. رسیدن شجاع الدوله
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نوشت که بنظر میرسد امان هللا خان نسبت  ۴١۱١یکى از مأمورین  دفتر هند بریتانوى در لندن در هفتۀ سوم ماه اپریل 
به تمام کاندیدان دیگر چانس نسبتاً بهترى را داشته باشد.   راپور هاى  انگلیسى علت این کامیابى و پیشرفت قواى 

حمل  تحت رژیم سقوى میدانستند. مطابق این راپور ها بعضى از افراد امانى را بیشتر نارضایتى  و شرایط غیر قابل ت
 لشکر سقوى مخفیانه به امان هللا خان پیام هاى حمایتى میفرستادند و آنهائى هم که  به  حمایتش  از حبیب هللا کلکانى

 سرنوشت خانه هایشان داشتند.   ادامه میدادند، بخاطر احساس ترسى بود که از عواقب شکست او و 

پس درین جا سؤالى مطرح میشود  که چه اتفاقى  سبب شد که غازى امان هللا خان از جنگ دست کشید، یا به گفتۀ عدۀ 
 میدان را رها کرد و از افغانستان برآمد؟

و اختالفات بین  درین رابطه روایات  و شایعات مختلفى وجود دارند. عدۀ عدم همکارى طرفداران امان هلل خان
را در جنگ غزنى سبب بى اعتمادى غازى امان هللا خان و  و عبداالحد خان وزیر داخله عبدالعزیز خان وزیر حربیه

تصمیم بگیرد حتى بدون برگشتن  میدانند. عدۀ میگویند که سقوط هرات  سبب شد تا غازى امان هللا خان ترک وطنش 
قبل از آنکه قواى حبیب هللا  به قندهار مستقیماً راه سرحد را در پیش گیرد.  عدۀ میگویند که قواى حضرت نورالمشایخ

 خان کلکانى شکست بخورد، به کمک رسید و امان هللا خان را شکست داد. راپور مستشار امور شرق انگلیس ها، شیخ
محبوب على، علت  تصمیم امان هللا خان را نتیجۀ مجلس سرى غازى امان هللا خان با دوتن از مشاورین نزدیک 
ومشوره هاى  این دو مشاور،  حسن جان )پسرکاکا و شوهر خواهر( و محمد یعقوب خان وزیر دربار،  میداند.  شیخ 

دادند تا از غزنى عقب نشینى نموده و خاک افغانستان را محبوب على مینویسد که  این دو نفر به امان هللا خان مشوره 
     (٠)ترک کند. آنها در استدالل خود گفتند که افغانها از زحمات ده سالۀ  شاه قدردانى نکردند. 

ذکر «  جنبش مشروطیت در افغانستان»مشاهدات  شخص خودش  را در کتاب معروفش  حبیبىعبدالحى پوهاند اما 
از قندهار بطرف    ۴٠۱٠شاه امان هللا غازى  پس از اغتشاش سقوى در لشکر کشى  بهار :  نموده مینویسد که 

غزنى، براى اعادۀ مجدد سلطنت،  قیادت ده هزار لشکر قومى قندهارى و هزاره را داشت.  ولى در بین مقر و غزنى 
ثابت گردید که دست بعضى از  هنگامى که برخى از عناصر مشکوک با اسناد پولیتیکل ایجنت انگلیس دستگیر شده و
( کار بگیرد و براى شعله ور ىروحانى نمایان داخلى  هم  دخیل است  که میخواهند از اختالف قبیلوى )درانى و غلج

سکونت غلجیان کشته و  ۀ)درانى( را در منطق ىشدن آتش فساد ، در حدود بیست تن از طالیه سواران کشاف فراه
وده و بر پایه هاى کج کردۀ تلیفون انداخته و با خط بد آخندى بر کاغذکى نوشته بودند : الش هاى کشتگان را دو پله نم

  «اين مهمانى اقوام غلجى براى درانيان و پادشاه است!»

اکنون ثابت شد که : امان هللا خان مرحوم چون این منظر فجیع را دید، قندهاریان را بدور خود فراهم آورد و گفت 
ین عمل اهند در بین قبایل ما فساد و جنگ اندازند، تا ما به دست خود یکدیگر را بکشیم و سبب دشمنان اجنبى میخوا

پس اى مردم عزیز من! به  ناجایز من خواهم بود، که براى بازستانى تخت و تاج من کشت و خون روى خواهد داد.
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نمیتوانم و نمیخواهم شما براى بازگشت تخت یقین بدانید که من این مناظر دلشکن جنگ داخلى و قبیلوى را تحمل کرده 
 پس باید از بین شما بروم، تا من موجب چنین کشتار و خونریزى نباشم. و تاج من به چنین کار ها دست یازید!

شما ملت عزيزم زنده و افغانستان باقى خواهد ماند، ولى  روسياهى ابدى مسؤليت اين هنگامۀ ناشايست ، به نام من 
حالى که من از روز اول شاهى خود تعهد سپرده بودم، که براى حفظ استقالل و تماميت مملکت و  ثبت ميشود، در

 . سعادت و وحدت شما مردم افغانستان کار کنم

ببینید! علت بدبختى مردم ما در دوره هاى سابق تاریخ این بود  که شهزادگان براى بدست آوردن مقام شاهى با همدیگر 
رین بین شما مردم را با یکدیگر به جنگ و دشمنیها و عداوت هاى قبیلوى بر انگیخنته اند. من جنگ ها داشته اند، و د

میخواستم دورۀ شاهى من چنین نباشدو به جاى اینکه مردم را به جنگ یکدیگر سوق دهم، باید منادى دوستى و وحدت 
 و سعادت و اخوت تمام مردم افغانستان باشم.

مى آئید، اینک من میخواهم میدان را به مردم خود افغانستان  رجنگ داخلى قبیلوى گرفتاچون اکنون میبینم که شما به 
ان خود بگذارم. شما با یکدیگر جور بیائید. من مسؤلیت جنگ خانگى شما را براى باز ستانى خالفاعم از موافقان و م

ه و دیگر برادر روحانى من در همین تخت شاهى به ذمت خود گرفته  نمى توانم. یک اودر زادۀ من در پاره چنار رسید
جا نشسته و جنگ خانگى را در میدهند. ولى من مرد این کار نیستم و توصیۀ من به شما اینست که با همدیگر کنار 

 بیائید اتفاق کنید!

د، استقالل خود را نگهدارید!  و وطن خود را به دشمنان خارجى مسپارید! من فردى از شما هستم، اگر شما سعادتمندی
عین سعادت و مسرت من است. ولى اگر این چنین به خاک و خون بغلطید، موجب بدبختى و مالل دایمى من خواهد 

 بود:

 من به قرباته، اين چه نيرنگ است؟  جنگ تو صلح و صلح تو جنگ است
 اگر از نــام من ، تو را ننگ است!  ميــــــــــــــــــروم، تا تو نشنوى نامم

 

اس  و خیرخواه این دو بیت واقف الهورى را با سوز دل، اشک ریزان  با صداى گرفته خواند و گفت شاه نیکدل، حس
 (٠)"فى امان هللا!... 

 متن  اعالميۀ غازى امان هللا خان

اعالمیۀ غازى امان هللا خان که بعد از ترک وطن در بمبئى به مطبوعات داده شد، نیز  گفتار استاد حبیبى را تأئید 
، مأمور وظایف خاص انگلیس   Wickmanمیکند. نکات عمدۀ این اعالمیه که در ضمیمۀ اول راپور جگړن ویکمن 

 ها آمده است قرار ذیل میباشد:

ميکنند من در نتيجۀ شکست قواى قندهار و پيروزى قواى بچۀ سقاو کشور را ترک گفته شنيده ام که مردم  تصور » 
ام .  بنابران  الزم ميدانم بصورت مختصر اعالم  کنم که چنين شکستى بر قواى من تحميل نشده است .  باوجود 

راى جلوگيرى از جنگ شديد در غزنى ما هيچ وقت شکست نخورده ايم . علت برگشت من به قندهار، آرزوى من ب
.  بمجردى که من درک کردم  بعضى از اقوام مثل اندړ، بخش هاى از خونريزى  بين اقوام افغان درانى و غلجى بود

تره کى ها، هوتکى ها و توخى ها مخالفت شان را بامن آغاز میکنند، من  خودم عقب نشینى نموده و جنگ بیشتر را به 
من هیچ  گاهى براى »ز مدت ها قبل گرامى داشته ام،  متوقف ساختم . اساس  اصل صلح دوستى که من  همیشه ا

 منفعت شخصى ام  تمایلى به نابودى و بربادى ملت من  نداشته  و ندارم . 

این یک حقیقت است که  از  آغاز اغتشاش شینوار تا به انتشار آن به تمام والیات مشرقى و شمالى من به سربازانم »
حمله نکنند، و در عوض آن  بصورت دوامدار نمایندگانى را نزد اغتشاشیون فرستاده  و تا حد  امر کردم به هیچ جائى

توان کوشیدم مسایل را از طریق صلح حل و فصل کنم، و از طرق منطقى آنها را قناعت دهم که یک بار دیگر 
مخالف افکار من بوده و آنرا وفادارى خود را به من اعالم کنند. شورش آنها هیچ کدام اساس درستى نداشت.  آنها 
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مخالف  آرمان هاى اخالقى خود و عنعنات ملى میدانستند. همۀ این موارد در لویه جرگه  مورد بحث قرار گرفت، وبه 
( نفر از نمایندگان ۴۴۱١اتفاق  آرا توسط آن حل و فصل و تصویب شد،  که به اشتراک یک هزارو یکصدو هفت )

ز آنجائیکه تمام مشوره ها و اعالمیه هاى عفو عمومى من  کدام تأثیرى نبخشید، و خیانت تمام کشوردائر شده بود. اما ا
کسانی که  در ابتدا عاملین  توطئه بوده و پس از آن  از فاش شدن   اعمال شیطانی خودمیترسیدند، ادامه یافت،  من 

رها  برادر بزرگتر خود عنایت هللا خان وظیفۀ خود دانستم تا براى جلوگیرى از خونریزى بیشتر تخت و تاج را به نفع
 «کنم . 

غازى امان هللا خان در اعالمیه اش بعد از ذکر مختصر رویداد هاى قندهار، علت جلوس دوباره اش ، اعالم وفادارى 
ان منظم و قومى  و اقوام  والیت مشرقى، حمایت و تشویق رهبران اقوام  مناطق بین قندهار و کابل، تنظیم سرباز

در ُمقر و وردک، در بارۀ  حرکت شان بطرف کابل، پیشرفت بسوى غزنى و تسلیمى و شکست قواى حبیب هللا کلکانى
با اتکا به همکارى و وعده هاى اقوامى که بین قندهار و غزنى »علت دست کشیدن از جنگ و ترک وطن  میگوید که 

و دانستن اینکه  تعداد قواى سقوى در غزنى از یک هزار نفر تجاوز نمیکند، من بطرف غزنى پیش زندگى میکنند، 
رفتم .  اما بمجردى که ما به غزنى رسیدیم ، یک  طغیان تازه و غیر متوقع اندړى، یک قسمتى از اقوام تره کى، 

ختیار کرده بود، به ُمقر، محل هوتکى و توخى  بوقوع پیوست. لذا من براى بازیابى اوضاع ، که رخ دیگرى ا
فرماندهى خود، برگشتم . من کوشیدم غلط فهمى را از طرق مسالمت آمیز رفع کنم، اما این سؤ تفاهم تا به قالت انتشار 
یافته و اقوام منطقه را متأثر ساخته بود. بعد از آن من به قالت آمدم تا یکبار دیگر این بدگمانى را از طریق ترغیب 

من  با دانستن رازى درک کردم که  یک خونریزى جدید بین اقوام غلجى و درانى  آغاز میشود . من رفع کنم . 
هیچوقتى  فقط براى حاصل کردن  دوبارۀ  قدرت و اختیار، نمیتوانستم  به جنگ داخلى اجازه داده  وسبب خونریزى 

ترک گفتم . در تمام دوران این کمپاین، لشکر شوم . من با توجه به این اصل تخت و تاج را رها نموده و افغانستان را 
من با قوائى روبرو نشده بود که  توان مقاومت را داشته باشد و یا از آن شکست خورده باشیم  . اگرچه اقوامى در 
مسیر راه ما، مخصوصاً اندړ، سوگند و تعهد خود را شکستانده و تعداد بزرگ شان بر قواى ما حمله نمودند، اما آنها 

از یک یا دوساعتى  بمقابل ما مقاومت کرده نتوانستند، در نهایت شکست خورده و فرار نمودند. این نشان میدهد بیش 
که قواى ما هیچگاهى از دشمن شکست نخورده  و در یک عملیات واحد هم  لشکر من عقب نشینى ننموده و یک گام 

 به عقب نرفته است .              

م که  این اصول  و مخالفت من با خونریزى بود که  من را مجبور ساخت از تاج و تخت من یکبار دیگر تکرار میکن
انکار  و از کشورم  خارج شوم  من هیچ وقتى نخواسته ام که ملت افغان  براى منافع شخصى من با هم  جنگیده و تباه 

 . شود 

ا رد میکنم که  علت ترک کردن افغانستان این دلیل آمدن غیر مترقبۀ من به چمن بود. من بصورت قطعى آن شایعاتى ر
شکست قواى من بود. این مطلقاً بى اساس است... اگرچه من شخصاً مؤفق نشدم، اصول من در افغانستان ناکام بوده 
نمیتواند; چون من مطمئن هستم که در دوران ده سال کار سخت و تالش، من حد اقل مؤفق شدم ذهنیتى را ایجاد کنم که 

 زه نخواهد داد افغانستان درین حالت باقى بماند.هیچ وقت اجا

لذا من میدان را به آنهائى ماندم که  دعواى قهرمانى  دین  را دارند، و از  آن  براى منافع شخصى استفاده میکنند و 
 افغانستان را بدین حال و روز رسانده اند.

بخوبى آگاه اند. بزودى فهمیده خواهد شد که در  همه از حالت کابل و اینکه با دین و مذهب چه معاملۀ صورت میگیرد،
پشت پرده بدون از اغراض شخصى و نادانى چیز دیگرى نیست، در غیر آن  مسئلۀ دین با وضعیت و امور موجودۀ 

      (٢)« افغانستان هیچ نوع وجه مشترکى ندارد.

اقوام مثل اندړ، بخش هاى از تره کى ها، قابل یادآوریست که اشارۀ غازى امان هللا خان به آغاز مخالفت بعضى از 
هوتکى ها و توخى ها، اشاره به توطئۀ  دیگریست که در آن دشمنان غازى امان هللا خان میخواستند عالوه بر اختالفات 
بین درانى ها و غلجى ها اختالفات دیرینۀ  مردم هزاره و غلجى هاى غزنى را دامن زده، آنها را در بین هم بجنگانند.  

رویت اسناد آرشیف انگلستان، دو روز بعد از پیوستون دو ستون از لشکریان به قواى غازى امان هللا خان، رسیدن  به
لشکر هاى هزاره آغاز شد. دوهزار نفر از بهسود تحت قیادت گل محمدخان پسر ارباب  بخت یار بود. یک هزار نفر 
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حمدخواجه و چهار دشت  هزاره هاى چهارباغ. هشت صد تحت قیادت احمد علیخان پسر محمدهللا خان  از بخش هاى م
نفر از قسمت هاى سوخته و علودانى تحت قیادت ملک شاه پسند و ملک خان شیرین خان . حدود دوهزار نفر تحت 

قیادت نیاز محمد خان، مهتر یوسف و بازمحمد خان خوش ابدال  که از قریه هاى ناور، سراب، ترکان و ککرک بودند.  
و احمد على خان  ر بیات، قیاق، درۀ سیاه سنگ و  احمده تحت قیادت  محمد ناصر خان، محمد سردار خانپنجصد نف

بیات آمدند.  تمام هزاره ها با اسلحۀ خودشان آمده بودند. روز بعد دوهزار نفر هزارۀ جاغورى و مالستان تحت رهبرى 
 خان پسران شیر علیخان جاغورى رسیدند.حاجى محمد حسن خان و برات على و عبدهللا 

رسیدن این  لشکر بزرگ هزاره نفس تازۀ به قواى قندهارى رسانده و پیروزى غازى امان هللا خان را سریعتر ساخته 
بود، که دشمن از هیله و توطئۀ دیگرى کار گرفت و آن استفاده از دشمنى  دیرینۀ  بود که بین هزاره ها و پشتون هاى 

داشت .  بمجرد رسیدن نیرو هاى هزاره،  خوانینى که مخالف غازى امان هللا خان بودند، مثل آخندزاده غزنى وجود 
سربلند )مالى خدوخیل(، و امین هللا خان و عبدالحکیم خان تره کى، با گرفتن اوراقى که توسط محمد کریم حاکم حبیب 

ود،  بر اسپ هاى خود سوار و نزد  اقوام اندړ، تره کى و سلیمانخیل رفتند. آنها با در غزنى  آماده شده ب هللا کلکانى
اگر امان هللا خان کافر نمیبود، او هزاره ها، دشمنان سنتى شانرا »پخش شدید ترین تبلیغات به مردم میگفتند که 

ها توسط اقوام غیر پشتون است نمیخواست. موجودیت این دشمنان تنها یک معنى را دارد و آنهم  خورد کردن پشتون 
». (٦)    

 عبور امان هللا خان از سرحد افغانستان 

ذریعۀ موتر سرحد افغانستان را عبور کرد و در  ۴١۱١مى  ۱٠مطابق با  ۴٠۱٠جوزاى  ۱غازى امان هللا خان بروز 
ضوع را به نمایندۀ گورنر مقابل تهانۀ سرحدى چمن خود را به سرحد دار انگلیس معرفى نمود، سرحد دار بالفاصله مو

الرد جنرال بلوچستان اطالع داد.  نمایندۀ گورنر جنرال بلوچستان  تلگراف مستقیم و اشد عاجل بنام نائب السلطنه 
مخابره کرد.  درین تلگرام نوشته شده بود: همین حاال خبر رسید که شاه سابق  به شيمله  Lord Irwinايروين   

و اعضاى  ، ملکه ثریا(  به همراهى سردار عنایت هللا خان۴١۱١مى  ۱٠افغانستان ساعت یک بعد از ظهر امروز )
.  به آنها در بنگلۀ سیاسى که توسط نظامیان گورکه حفاظت میشود، دیگر خانوادۀ شان ذریعۀ موتر به چمن رسیده است

 جاداده شده است.  آمدن آنها بدون اطالع قبلى بوده است.

الرد ایروین که بعد ها بنام الرد هیلفیک در زمان جنگ دوم جهانى بحیث وزیر خارجۀ انگلستان شهرت زیاد حاصل 
حساس را بعهده داشت، بعد از خواندن این خبر که معلوم میشد کرد، و از مدت سه سال به اینطرف این وظیفۀ 
و بعد به یاور خود دیکته کرد « بالخره...از شر او خالص شدیم»بیصبرانه انتظارآنرا داشت، بى اختیار فریاد کشید 

ورت اینجا )اکنون از هیچ قسم رعایت باو دریغ نشود...نه بحیث یک پادشاه...بلکه بحیث یک پناهنده( لیکن به هیچ ص
 مانده نمیتواند، باید هرچه زودتر خاک هند را ترک نماید.

مدتى طول کشید تا حکومت هند بعد از مشوره با لندن راجع به طرز اعالن این خبر تصمیم بگیرد و فقط صبح روز 
ج شدن بود که مردم دنیا از طریق جراید و آژانس هاى خبر رسانى از خار ۴٠۱٠جوزاى  ٦مطابق با  ۴١۱١مى  ۱١

جوزا  ٦امان هللا خان از افغانستان  اطالع حاصل کردند.  به گفتۀ رشتیا شاید تصادفى نبوده باشد که نادرخان روز 
یعنى روز اعالن خروج امان هللا خان را از افغانستان بدون کدام اساس تاریخى و توجیه منطقى بنام روز سالگرد 

 استقالل افغانستان جشن میگرفت. 

 )پایان(

 

 

 يادداشت ها و مأخذ:

 .٠٠٠ص ، )جلد اول( افغانستان در مسیر تاریخ.   (۴٠٦٦، میر غالم محمد )غبار.   1



 

 

 8تر 8 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 .٠٠ص نادر چگونه به پادشاهى رسید؟ ،  .  (۴٠١٠رشتیا، سید قاسم  ). ۱

، ترجمۀ جگړن   راپور شیخ محبوب على به حوالۀ  میرزا على احمد خان ٦۱. اسناد استخبارات انگلیس، ص  ٠
 .L/P&S/20/B289( . ۴١٠۱رابرت نیل گیرلنگ سکات )مارچ  

 .۱٠١تا  ۱٠٦، صفحات (. جنبش مشروطیت در افغانستان. چاپ جدید۴٠١۱حبیبى، عبدالحى ).  ٠

 جوالى جگړن ویکمن . ۴١، مؤرخ ۴٠۱. ضمیمۀ اول مکتوب شماره  ٢

، ترجمۀ   راپور شیخ محبوب على به حوالۀ  میرزا على احمد خان ٢٠و  ٢١. اسناد استخبارات انگلیس، صفحات ٦
 .L/P&S/20/B289( . ۴١٠۱جگړن رابرت نیل گیرلنگ سکات )مارچ  

 

 

 


