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 ۲۰۲۱متر  دس  ۲۷                                 داکتر عبدالرحمن زمان  

 

محبوبيت غازی امان اهلل خان در اوج اغتشاش هم سد راه  پالنهای انگليس و سپه ساالر  

 نادرخان بود 

 از البالی اسناد آرشيف انگلستان( ) 

 

علت اصلی ترک وطن غالزی احالن اهلل االن  ک  حدعی ااد هواداران و طرفداران سپه  سالرر حمدد االدراالن    از  ۀعد

   تال از دسپپت دادن حمبوتش   تال حخاللفت حردم روترو شپپد   و تود. گويال او  در تشن حردم  ازدسپپت دادن حمبوتش    

هند تري الاوی   ۀاسپپنالد حمرحالا . درين راتط  چند سپپند از درشپپش  و از افغالاسپپ الن تردحد   رهال کردجنگ را حشدان 

. اسپپپپنپالدی کپ  تراای ادعپالی فوم اهپپپپالن حشپدهپد کپ  ت ی  تقپد از رف ن تپ   نپدهپالر هم  در لنپدن را تدپديم حشمنم

در حمبوتشپت روتپ  افياي  غپالزی احپالن اهلل اپالن حپالای تيرگی تود در را   کشپالد  کردن حپالسپپپپ ر کان اا لش  هپال  

 .  درت ۀتر اريم االن رسه  سالرر حمدد االدرسالادن و اصب کردن 

 سند اول :  

»فقاللشت هالی تداليت  گيارش داد ک    ۱۹۲۹فبروری  ۶ت  تالريخ   ، کهپالور  یشپدال  غرت   یاياللت سپرتد  یکدهپنر عالل 

 یشپپپپرع  یف وا هپالتپال صپپپپدور  و گروپ هپالی حا هپال    از احپالن اهلل اپالن در  لدرو تري پالاشپال  هنپد تري پالاویه اداحپ  دارد

و ی  کمشمممممممممممممت  عا  ا ال     ۶مؤ خ    ۱۱۴. )تلگرام شمممممممممممممما    فر اشسپپپت   الاهلل کاعام کرد  ااد ک  شپپپال  احالن  یح قدد فتر

 رسحدی شمال غرنر ، پشاو (. 

 :   دومسند 

ت  دف ر االرج  در در حم وب عالجلی    ۱۹۲۹حالرچ   ۱۴ت  تالريخ   کهپالور   ، یشپدال  غرت   یاياللت سپرتد  یکدهپنر عالل 

ت  افی احالن  علش  اا لش  هاله   سپپت ک  اايجالر اتسپپالسپپالت  شهال از هد  حنالتی تالک  گيارش» اوشپپت ک   جديد یدهل 

 .در تال  گس رش است  باليل سرتد دزاده اود حال  لي بال النشو هم در ح یو شر   یجنوت   التيهم در ور االن اهلل 

اعام  االن احالن اهلل  یتراتدالي   را  اوست تمت فهالر  رار گرف   است تال دشمالرا   ح قدد  ا وامتوسط   االدراالن

 .صورت داهال ت  او کدک اخواهند کرد نيا رشکند، در غ

 ترادر اپالدراپالنه تپ  هپالشپپپپم اپالن  ی   وم حهدنپديشواوئ   یيشرهبران هر دو تخ  تئتدپالم  ،   در رلهورعشن شپپپپمپل    تپ 

 اواهند کرد.  تيتدال االن تالزگرداادن احالن اهلل ۀحبالرزاطاع داداد ک  داهال فدط از او در 

 اهلل   بشپ ز شپپپپر تباجپالت  ا  یرا  ترا  نيته راحپالن اهلل اپالن  تپالزگردااپدن  وا قپال     اسپپپپت کپ   نيتر اعدوحی  اع دپالد  چون  

 اهلل بشاز تب  ی ياالرضپال  لشت  دل  هپ رشت االن  ت  افی احالن اهلل عم  القدل     نيرسپد ک  ا  یاظر ح ت ،  اسپت کلمالایه  
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آ شيف هند بريتانوی    ۀ) اسناد محرمان  . او تالشد  ميرژ تمت   تالکم    یاظد   یت و   یعدوح تشوضق اراتی  و    کلمالایه

، پشممماو  ار دفتر دا جر د  ده     –  ۶۴۸د  لندن، مکتوب عاجل شمممما      عا  ا ال  رسحدی شممممال غرنر
نی ايس کمشمممت 

 . ۱۹۲۹ما چ  ۱۴جد د، مؤ خ 

 :   سومسند 

کان هالی حمدداالدراالن حطالتق ت  تدسپشم او الت تقشن شپد  کش  ادشرفت. کدهپنر اا لش  هال در کهپالور  ت  حرکي  

در دهلی جديد و حأحورين اا لشسپپی در تلوچسپپ الن اطاع داد ک   سپپفشر اا لسپپ الن ترای افغالاسپپ النه  و هدفريي 

ت جنوتی و شپر ی و هدننالن  باليل دزاد اشپالر  راکور هالی رسپشد  از تدالم حنالتی  ت  تغشر االگهالای اوضپالع  در وريال»

ادود ، و اتسپپالسپپالت حردم ت  افی احالن اهلل االن  رو ت  ازديالد اسپپت. االدراالن توسپپط ا وام حخ ل  اوسپپت تمت  

فهپپپپالر اسپپپپت تپال طرفپداری اش را دشپپپپمپالرا از احپالن اهلل اپالن اعام  دارد، در غشر دن داهپال تپ  او کدپک اخواهنپد کرد.  

تخ  هالی »تشيی  و »اوييی  حهدند هم در »رلهور   تصپپورت  الطی ت  هالشپپم االن گف   ااد ک  شپپبش  ت  دن رهبران  

آ شممممميف هند بريتانوی د    ۀ) اسمممممناد محرمان   سپلطنت احالن اهلل االن ت  وی کدک اواهند کرد.   ۀداهال تنهال تهپر  اعالد

، پشممممماو  ار دفتر دا جر   ۱۹۲۹ما چ   ۱۴مؤ خ  ايس  -۱۱۴۴تلگرام شمممممما    لندن،   عا  ا ال  رسحدی شممممممال غرنر
کمشمممممت 

 (برای هند د  لندن . 

 :   چهارمسند 

ک  تنظر حشرسپد احالن اهلل االن اسپبت   نداوشپ   ۱۹۲۹سپوم حال  اکريل  ۀحأحورين  دف ر هند تري الاوی در لندن در هف 

اا لشسپی علت اين کالحشالتی و کشهپرفت  ت  تدالم کالاديدان دي ر چالا  اسپب ال  ته ری را داشپ   تالشپد.   راکور هالی 

تمت رژيم سپپدوی حشدااسپپ ند. حطالتق اين راکور هال    مدل وای احالای را تشهپپ ر االرضپپالي ی  و شپپرايط غشر  التل ت

تقضی از افراد لهمر سدوی حخفشالا  ت  احالن اهلل االن کشالم هالی تدالي ی حشفرس الداد و داهالئی هم ک   ت   تدالي    

از تبشب اهلل کلمالای اداح  حشداداد، تخالطر اتسپپپالر ترسپپپی تود ک  از عوا ب شپپپمسپپپت او و سپپپراوشپپپت االا  

، ازنگري دو  ) هاليهالن داش ند.     (۴۵۶امان  و توطئر های انگليس صفحر  ۀعبدالرحمن زمان 

 ۀدرين جال سپاالی حطر  حشهپود  ک  چ  اتفال ی  سپبب شپد ک  غالزی احالن اهلل االن از جنگ دسپت کهپشد، يال ت  گف 

 حشدان را رهال کرد و از افغالاس الن تردحد؟ ۀعد

دش  را در ک الب حقروف  »جنب  حهپپپروطشت در حهپپپالهدات  شپپپخ  او  درين راتط   کوهالاد عبدالمی تبشبی

از    ۱٣٠٨ک  :  شپال  احالن اهلل غالزی  ک  از اغ هپالش سپدوی در لهپمر کهپی  تهالر  افغالاسپ الن   ککر ادود  حشنويسپد  

را داشپپت.  ولی   ر حجدد سپپلطنت،   شالدت د  هيار لهپپمر  وحی  ندهالری و هيا ۀ ندهالر تطری غيای، ترای اعالد

در تشن حدر و غيای هن الحی ک  ترای از عنالصپپر حهپپموک تال اسپپنالد کولش شمل ايجنت اا لش  دسپپ  شر شپپد  و 

  ثالتت گرديد ک  دسپپت تقضپپی از روتالای اداليالن داالی  هم  داشل اسپپت  ک  حشخواهند از اا ای  بشلوی  دراای 

و غلجی( کالر ت شرد و ترای شپپپقل  ور شپپپدن دت  فسپپپالد ، در تدود تشسپپپت تن از طاي  سپپپواران کهپپپالی فراهی  

تلشفون   ۀسپموات غلجشالن کهپ   و رش هالی کهپ  الن را دو کل  ادود  و تر کالي  هالی کر کرد ۀ دراای( را در حنطد

  «!ام غلجى براى درانيان و پادشاه است اين مهمانى اقوااداا   و تال اط تد داندی تر کالغذکی اوش   توداد : »
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اهلل االن حرتوم چون اين حنظر فجشی را ديد،  ندهالريالن را تدور اود فراهم دورد و گفت : اکنون ثالتت شپپد ک   احالن

دشپدنالن اجنبی حشخواهند در تشن  باليل حال فسپالد و جنگ اادازاد، تال حال ت  دسپت اود يمدي ر را تمهپشم و سپبب 

اواهم تود، کپ  ترای تپالزسپپپپ پالای تخپت و تپالو حن کهپپپپت و اون روی اواهپد داد. ک  ای حردم  اين عدپل اپالجپاليي حن  

عييي حن! تپ  يدشن تپدااشپد کپ  حن اين حنپالشر دلهپپپپمن جنپگ داالی و  بشلوی را تمدپل کرد  ادش واام و ادشخواهم 

ال حن حوجب چنشن شپپپدال ترای تالزگهپپپت تخت و تالو حن ت  چنشن کالر هال دسپپپت يالزيد! ک  تاليد از تشن شپپپدال تروم، ت

 .که الر و اوارييی ابالشم

االشاليست ، ت    ۀحلت عيييم زاد  و افغالاس الن تال ی اواهد حالاد، ولی  روسشالهی اتدی حسالشت اين هن الح شدال

االم حن ثبت حشهود، در تاللی ک  حن از روز او  شالهی اود تقهد سهرد  تودم، ک  ترای تفظ اس دا  و تدالحشت  

  .ال حردم افغالاس الن کالر کنمحدلمت و سقالدت و وتدت شد 

! علت تدتخ ی حردم حال در دور  هالی سپالتق تالريخ اين تود  ک  شپهيادگالن ترای تدسپت دوردن حدالم شپالهی تال تبشنشد

هددي ر جنگ هال داشپ   ااد، و درين تشن شپدال حردم را تال يمدي ر ت  جنگ و دشپدنشهال و عداوت هالی  بشلوی تر 

حردم را ت  جنگ يمدي ر سپپوم دهم،    ينم شپپالهی حن چنشن ابالشپپدو ت  جالی ا  ۀحشخواسپپ م دوراا شخن   ااد. حن 

 .تاليد حنالدی دوس ی و وتدت و سقالدت و ااوت تدالم حردم افغالاس الن تالشم

اکنون حشبشنم کپ  شپپپپدپال تپ  جنپگ داالی  بشلوی گرف پالر حی دئشپد، اينپک حن حشخواهم حشپدان را تپ  حردم اود   چون

حوافدالن و حخاللفالن اود ت ذارم. شپدال تال يمدي ر جور تشالئشد. حن حسپالشت جنگ االا ی شپدال  افغالاسپ الن اعم از

حن در کپالر  چنپالر رسپپپپشپد  و دي ر    ۀزاد ررا ترای تپالز سپپپپ پالای تخپت شپپپپالهی تپ  کحپت اود گرف پ   ادی تواام. يپک اود

حن ت   ۀاشسپ م و توصپش  ترادر روتالای حن در هدشن جال اهپسپ   و جنگ االا ی را در حشدهند. ولی حن حرد اين کالر

 !شدال اينست ک  تال هددي ر کنالر تشالئشد اتفالم کنشد

اود را ا هداريد!  و وطن اود را ت  دشدنالن االرجی حسهالريد! حن فردی از شدال هس م، اگر شدال   اس دا 

سقالدتدنديد، عشن سقالدت و حسرت حن است. ولی اگر اين چنشن ت  االک و اون تغلطشد، حوجب تدتخ ی و  

 :ايدی حن اواهد تودحا  د

 ت، اين چ  اشراگ است؟ا حن ت   رتال  تو صلح و صلح تو جنگ است  جنگ

 !اگر از اپپپپپپالم حن ، تو را انگ است  تال تو اهنوی االحم  حشپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپروم،

اشمد ، تسالر  و اشراوا  اين دو تشت وا   رهوری را تال سوز د ، اشک رييان  تال صدای گرف   اوااد و  شال 

، عبدالىح )گفت "فی احالن اهلل وطي  د  افغانستان. ١٣٧٢! )حبيبر  . (٢٣٧تا   ٢٣٦صفحات  (. جنبش مشر

 :   پنجمسند 

غپالزی احپالن اهلل اپالن کپ  تقپد از ترک وطن در تدبئی تپ  حطبوعپالت داد  شپپپپد، اشي  گف پالر اسپپپپ پالد تبشبی را  ۀاعاحشپ 

، حپأحور وشپالي    Wickman ويمدن  نړاو  راکور ج   ۀاين اعاحشپ  کپ  در ضپپپپدشدپ   ۀتپأئشپد حشمنپد. امپالت عدپد

 :االص اا لش  هال دحد  است  رار کيل حشبالشد
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 : غازى امان الله خان  ۀاعالمي  متن

سدالو کهور را ترک   ۀشمست  وای  ندهالر و کشروزی  وای تن  ۀشنشد  ام ک  حردم  تصور حشمنند حن در ا شج»

   . اهد  است  تر  وای حن تمدشل  تنالتران  رزم حشداام تصورت حخ صر اعام  کنم ک  چنشن شمس ی    . ام  گف   

اخو ترای تالوجود جنگ شديد در غيای حال هشچ و ت شمست  ت   ندهالر، درزوی حن  ترگهت حن  . علت  ايم  رد  

 ،ړجلوگشری از اوارييی  تشن ا وام افغالن دراای و غلجی تود.  تدجردی ک  حن درک کردم  تقضی از ا وام حثل ااد

تخ  هالی از تر  کی هال، هوتمی هال و توای هال حخاللفت شالن را تالحن دغالز حشمنند، حن  اودم عدب اهشنی ادود   

  و جنگ تشه ر را ت  اسالر  اصل صلح دوس ی ک  حن  هدشه  از حدت هال  بل گراحی داش   ام،  ح و   سالا م . 

  . لت من  نداشته  و ندارممن هيچ  گاهى براى منفعت شخصى ام  تمايلى به نابودى و بربادى م

يک تدشدت است ک   از  دغالز اغ هالش ششنوار تال ت  اا هالر دن ت  تدالم وريالت حهر ی و شداللی حن ت  سرتالزاام    اين

احر کردم ت  هشچ جالئی تدل  امنند، و در عوض دن  تصورت دواحدار اداليندگالای را ايد اغ هالششون فرس الد   و  

از طريق صلح تل و فصل کنم; و از طرم حنطدی داهال را  نالعت دهم ک  يک تالر دي ر  تال تد توان کوششدم حساليل را  

وفالداری اود را ت  حن اعام کنند. شورش داهال هشچ کدام اسالر درس ی اداشت.  داهال حخالل  افمالر حن تود  و  

حورد تمث  رار   اين حوارد در لوي  جرگ     ۀدارا حخالل   درحالن هالی ااا ی اود و عنقنالت حلی حشدااس ند. هد 

( افر از ۱۱٠٧درا توسط دن تل و فصل و تصويب شد،  ک  ت  اش راک يک هيارو يمصدو هفت      اتفالمگرفت، وت   

اداليندگالن تدالم کهوردائر شد  تود. احال از داجالئشم  تدالم حهور  هال و اعاحش  هالی عفو عدوحی حن  کدام تأثشری  

کسالا  اشالات  و  عالحلشن  یابخهشد،  ات دا  در  دن      ک    از  ک   و  تود   ش  ازتوطئ   اعدال   شدن      ی طالا شفالش 

اود دااس م تال ترای جلوگشری از اوارييی تشه ر تخت و تالو را ت  افی    ۀاودحش رسشداد، اداح  يالفت،  حن وششف

  . ترادر تيرگ ر اود عناليت اهلل االن رهال کنم

احپالن اهلل اپالن در اعاحشپ  اش تقپد از ککر حخ صپپپپر رويپداد هپالی  نپدهپالر، علپت جلور دوتپالر  اش ، اعام    غپالزی

وفالداری ا وام  وريت حهپر ی، تداليت و تهپويق رهبران ا وام  حنالطق تشن  ندهالر و کالتل، تنظشم سپرتالزان حنظم 

وای تبشب اهلل کلمالای در حُدر   سپتو  وحی  و ترکت شپالن تطری کالتل، کشهپرفت تسپوی غيای و تسپلشدی و شپم

تال اتمال ت  هدمالری و وعد  هالی ا واحی علت دسپپت کهپپشدن از جنگ و ترک وطن  حش ويد ک  »  ۀو وردک، در تالر

کپ  تشن  نپدهپالر و غيای زاپدگی حشمننپد، و دااسپپپپ ن اينمپ   تقپداد  وای سپپپپدوی در غيای از يپک هيار افر تجپالوز 

تدجردی کپ  حپال تپ  غيای رسپپپپشپديم ، يپک  طغشپالن تپالز  و غشر ح و ی   ادشمنپد، حن تطری غيای کش  رف م .  احپال

يپک  سپپپپد ی از ا وام تر  کی، هوتمی و توای  تو وع کشوسپپپپت. لپذا حن ترای تپالزيپالتی اوضپپپپالع ، کپ  ر    ی،ړااپد

دي ری اا شالر کرد  تود، ت  حُدر، حمل فرحالادهی اود، ترگهپپپ م . حن کوشپپپشدم غلط فهدی را از طرم حسپپپاللدت  

کنم، احپال اين سپپپپا تفپالهم تپال تپ   ات اا هپپپپالر يپالف پ  و ا وام حنطدپ  را ح پأثر سپپپپالا پ  تود. تقپد از دن حن تپ    رفیدحشي  

 ات دحپدم تپال يمبپالر دي ر اين تپدگدپالای را از طريق ترغشپب رفی کنم . حن  تپال دااسپپپپ ن رازی درک کردم کپ   يپک 

 درت و   ۀفدط ترای تالصپپپل کردن  دوتالر   یاوارييی جديد تشن ا وام غلجی و دراای  دغالز حشهپپپود . حن هشنو 

اا شالر، ادش وااسپپ م  ت  جنگ داالی اجالز  داد   وسپپبب اوارييی شپپوم . حن تال توج  ت  اين اصپپل تخت و تالو را 
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 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

رهال ادود  و افغالاسپپپ الن را ترک گف م . در تدالم دوران اين کدهالين، لهپپپمر حن تال  وائی روترو اهپپپد  تود ک   توان 

 ،ړد و يال از دن شپپمسپپت اورد  تالشپپشم  . اگرچ  ا واحی در حسپپشر را  حال، حخصپپوصپپال  اادحدالوحت را داشپپ   تالشپپ 

سپپپپوگنپد و تقهپد اود را شپپپپمسپپپپ پالاپد  و تقپداد تيرح شپپپپالن تر  وای حپال تدلپ  ادوداپد، احپال داهپال تش  از يپک يپال 

دهد ک  حش ندوسپپالع ی  تددالتل حال حدالوحت کرد  ا وااسپپ ند، در اهاليت شپپمسپپت اورد  و فرار ادوداد. اين اهپپال

 وای حال هشن الهی از دشپدن شپمسپت اخورد   و در يک عدلشالت واتد هم  لهپمر حن عدب اهپشنی اندود  و يک 

               . گالم ت  عدب ارف   است

يکبار ديگر تکرار ميکنم که  اين اصوول  و مخالفت من با خونريىى بود که  من را مجبور سواخت از تاو و تخت انکار  و از  من
دليل   اين . من هيچ وقتى نخواسته ام که ملت افغان  براى منافع شخصى من با هم  جنگيده و تباه شود  .ارو شومکشورم  خ

من به چمن بود. من بصوور  قععى آن شوايعاتى را رد ميکنم که  علت ترک کردن افغاناوتان شوکاوت  ۀآمدن غير مترقب
قواى من بود. اين معلقًا بى اسوا  اسوت... اگرچه من شوخصوًا منفد نشودمل اصوول من در افغاناوتان ناکام بوده نميتواند   

نفد شودم ههنيتى را ايجاد کنم که هيچ وقت چون من معمئن هاوتم که در دوران ده سوال کار سوخت و تالمل من اد اقل م
من ميودان را بوه آنهوامى موانودم کوه  دعواى قهرموانى  دين  را    لواا  .اجوازه نخواهود داد افغواناوتوان درين اوالوت بواقى بموانود

از االت کابل و   همه  .دارندل و از  آن  براى منافع شوخصوى اسوتفاده ميکنند و افغاناوتان را بدين اال و روز رسوانده اند
صوور  ميگيردل بخوبى آگاه اند. بىودى فهميده خواهد شود که در پشوت پرده بدون از  ۀاينکه با دين و ماهب چه معامل

افغاناوتان هيچ نو  وجه    ۀدين با وضوعيت و امور موجود  ۀاغراض شوخصوى و نادانى چيى ديگرى نياوتل در غير آن  ماوئل
، ازنگري دو  )مشترکى ندارد.«         (۴۵۸ن  و توطئر های انگليس صفحر اما ۀعبدالرحمن زمان 

 بعامن
کی اي  کدهنر عاللی اياللت   – ۶۴٨درشش  هند تري الاوی در لندن، حم وب عالجل شدالر   ۀاسنالد حمرحالا  −

 .  ۱۹۲۹حالرچ  ۱۴سرتدی شدال  غرتی، کهالور ت  دف ر االرج  در دهلی جديد، حار  

، کهالور(. دوسش  اسنالد   یشدال  غرت  یاياللت سرتد یکدهنر عالل   یفبرور ۶اين حار    – ۱۱۴تل رام شدالر   −

 ..L/P&S/10/1301 و حمرم شدالر  یسشالس

اياللت   یاي  کدهنر عالل  یک – ۶۴٨در لندن، حم وب عالجل شدالر   تري الاوی هند درشش  ۀاسنالد حمرحالا  −

  .۱۹۲۹حالرچ  ۱۴جديد، حار   یکهالور ت  دف ر االرج  در دهل  ،یشدال  غرت  یسرتد

  یکدهنر عالل  ۱۹۲۹حالرچ  ۱۴اي  حار  -۱۱۴۴در لندن، تل رام شدالر   تري الاوی هند درشش  ۀاسنالد حمرحالا  −

 .هند در لندن یکهالور ت  دف ر االرج  ترا ،ی شدال  غرت  یاياللت سرتد

 .۴۵۶اا لش  صفم   یو توطئ  هال احالای ۀالزا ري دورت   . عبدالرتدن ،ی زحالا  −

 . ۲٣٧تال  ۲٣۶(. جنب  حهروطشت در افغالاس الن. چالپ جديد، صفمالت ۱٣٧۲تبشبی، عبدالمی    −

 .۴۵٨اا لش  صفم   یو توطئ  هال  احالای ۀالزا ري دور، ت عبدالرتدن  ،ی زحالا  −

 ، حأحور وشالي  االص اا لش  هال  Wickman ويمدن نړاو  راکور ج  ۀضدشد  −

  کاليالن(
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