خپروونکې :زماني ويب پاڼه

داکتر عبدالرحمن زمانى

غازى امان اهلل خان به ساعت يک بعد از ظهر روز  ٢جوزاى  ٨٠٣١مطابق با  ٢٠مى  ٨١٢١ذريعۀ موتر سرحد افغانستتتان در نتمتن
را عبور نموده و از خاک افغانستان بيرون شد.
الرد ايروين  Lord Irwinنائب السلطنۀ انگليس ها در هند با شنيدن اين خبر ،که معلوم ميشد بيصبرانه انتظارش را ميتشتشتيتد
بى اختيار فرياد کشيد »بالخره...از شر او خالص شديم « .او بعد به ياور خود ديشته کرد (اکنون از هيچ قسم رعتايتت بتاو دريت
نشود...نه بحيث يک پادشاه...بلشه بحيث يک پناهنده) ليشن به هيچ صورت اينجا مانده نميتواند ،بايد هرنه زودتر ختاک هتنتد
را ترک نمايد.
انگليس ها که اوضاع افغانستان را شتديتدا
تحت نظر داشتند و شايد منتتظتر پتيتشترفتت

هاى مدتى طول کشيد تا حشومت هند بعد از
مشوره با لندن راجع به طرز اعتالن ايتن ختبتر
تصميم بگيرد و فقط صبح روز  ٢٢متى ٨١٢١
مطابق با  ٦جوزاى  ٨٠٣١بود که مردم دنيتا از
طريق جرايد و آژانتس هتاى ختبتر رستانتى از
ختتارش شتتدن امتتان اهلل ختتان از افتتغتتانستتتتتان

هوتل مقر مرکز قوماندانى قواى غازى امان اهلل خان

اطالع حاصل کردند .به گفتۀ رشتيا شايد تصادفى نبوده باشد که نادرخان روز  ٦جوزا يعنى روز اعالن خروش امان اهلل ختان را از
افغانستان بدون کدام اساس تاريخى و توجيه منطقى بنام روز سالگرد استقالل افغانستان جشن ميگرفت.
پس درين جا سؤالى مطرح ميشود که نه اتفاقى سبب شد که غازى امان اهلل خان از جنگ دست کشيد ،يا به گفتۀ عدۀ ميتدان را
رها کرد و از افغانستان برآمد؟

غازى امان اهلل خان بروز  ٢جوزاى  ٨٠٣١مطابق با  ٢٠مى  ٨١٢١ذريعۀ موتر سرحد افغانستان را عتبتور کترد و در متقتابتل تتهتانتۀ
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سرحدى نمن خود را به سرحد دار انگليس معرفى نمود ،سرحد دار بالفاصله موضوع را به نمايتنتدۀ گتورنتر جتنترال بتلتونستتتان
اطالع داد .نمايندۀ گورنر جنرال بلونستان تلگراف مستقيم و اشد عاجل بنام نائب السلتطتنته الرد ايترويتن

 Lord Irwinبته

شيمله مخابره کرد .درين تلگرام نوشته شده بود :همين حاال خبر رسيد که شاه سابق افغانستان ساعت يک بعد از ظتهتر امتروز (
 ٢٠مى  ) ٨١٢١به همراهى سردار عنايت اهلل خان ،ملشه ثريا و اعضاى ديگر خانوادۀ شان ذريعۀ موتر به نتمتن رستيتده استت .بته
آنها در بنگلۀ سياسى که توسط نظاميان گورکه حفاظت ميشود ،جاداده شده است .آمدن آنها بدون اطالع قبلى بوده است.
الرد ايروين که بعد ها بنام الرد هيلفيک در زمان جنگ دوم جهانى بحيث وزير خارجۀ انگلستان شهرت زياد حتاصتل کترد ،و از
مدت سه سال به اينطرف اين وظيفۀ حساس را بعهده داشت ،بعد از خواندن اين خبر که معلوم ميشد بيصبرانه انتظارآنرا داشت،
بى اختيار فرياد کشيد «بالخره...از شر او خالص شديم »و بعد به ياور خود ديشته کرد (اکنتون از هتيتچ قستم رعتايتت بتاو دريت
نشود...نه بحيث يک پادشاه...بلشه بحيث يک پناهنده) ليشن به هيچ صورت اينجا مانده نميتواند ،بايد هرنه زودتر ختاک هتنتد
را ترک نمايد.
مدتى طول کشيد تا حشومت هند بعد از مشوره با لندن راجع به طرز اعالن اين خبر تصميم بگيرد و فقط صبح روز  ٢٢متى ٨١٢١
مطابق با  ٦جوزاى  ٨٠٣١بود که مردم دنيا از طريق جرايد و آژانس هاى خبر رسانى از ختارش شتدن امتان اهلل ختان از افتغتانستتتان
اطالع حاصل کردند .به گفتۀ رشتيا شايد تصادفى نبوده باشد که نادرخان روز  ٦جوزا يعنى روز اعالن خروش امان اهلل ختان را از

افغانستان بدون کدام اساس تاريخى و توجيه منطقى بنام روز سالگرد استقالل افغانستان جشن ميگرفت.
يشى از مأمورين دفتر هند بريتانوى در لندن در هفتۀ سوم ماه اپريل  ٨١٢١نوشت که بنظر ميرسد امان اهلل ختان نستبتت بته تتمتام
کانديدان ديگر نانس نسبتا بهترى را داشته باشد .راپور هاى انگليسى علت اين کاميابى و پيشرفت قواى امتانتى را بتيتشتتتر
نارضايتى و شرايط غير قابل تحمل تحت رژيم سقوى ميدانستند .مطابق اين راپور ها بعضى از افراد لششر سقوى مخفيانته بته
امان اهلل خان پيام هاى حمايتى ميفرستادند و آنهائى هم که به حمايتش از حبيب اهلل کلشانى ادامه ميدادنتد ،بتختاطتر احستاس
ترسى بود که از عواقب ششست او و سرنوشت خانه هايشان داشتند.
درين رابطه روايات و شايعات مختلفى وجود دارند .عدۀ عدم همشارى طرفداران امان هلل خان و اختالفات بين عبدالعتزيتز ختان

وزير حربيه و عبداالحد خان وزير داخله را در جنگ غزنى سبب بى اعتمادى غازى امان اهلل خان و ترک وطتنتش متيتدانتنتد .عتدۀ
ميگويند که سقوط هرات سبب شد تا غازى امان اهلل خان تصميم بگيرد حتى بدون برگشتن به قندهار مستقيما راه سرحتد را در
پيش گيرد .عدۀ ميگويند که قواى حضرت نورالمشايخ قبل از آنشه قواى حبيب اهلل خان کلشتانتى شتشتستت بتختورد ،بته کتمتک
رسيد و امان اهلل خان را ششست داد .راپور مستشار امور شرق انگليس ها ،شيخ محبوب على ،علت تصتمتيتم امتان اهلل ختان را
نتيجۀ مجلس سرى غازى امان اهلل خان با دوتن از مشاورين نزديک ومشوره هاى اين دو مشاور ،حسن جان (پسرکاکا و شتوهتر
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خواهر) و محمد يعقوب خان وزير دربار ،ميداند .شيخ محبوب على مينويسد که اين دو نفر به امان اهلل خان مشوره دادند تتا از
غزنى عقب نشينى نموده و خاک افغانستان را ترک کند .آنها در استدالل خود گفتند که افغانها از زحمات ده سالۀ شاه قتدردانتى
نشردند)٨( .
اما پوهاند عبدالحى حبيبى مشاهدات شخص خودش را در کتاب معروفش »جنبش مشروطيت در افغتانستتتان « ذکتر نتمتوده
مينويسد که  :شاه امان اهلل غازى پس از اغتشاش سقوى در لششر کشى بهار  ٨٠٣١از قندهار بطرف غزنى ،براى اعادۀ متجتدد
سلطنت ،قيادت ده هزار لششر قومى قندهارى و هزاره را داشت .ولى در بين مقر و غزنى هنگامى که برخى از عناصر مششوک با
اسناد پوليتيشل ايجنت انگليس دستگير شده و ثابت گرديد که دست بعضى از روحانى نمايان داختلتى هتم دختيتل استت کته
ميخواهند از اختالف قبيلوى (درانى و غلجى) کار بگيرد و براى شعله ور شدن آتش فساد  ،در حدود بيست تن از طاليه سواران
کشاف فراهى (درانى) را در منطقۀ سشونت غلجيان کشته و الش هاى کشتگان را دو پله نموده و بر پايه هاى کت کتردۀ تتلتيتفتون
«

انداخته و با خط بد آخندى بر کاغذکى نوشته بودند »

امان اهلل خان مرحوم نون اين منظر فجيع را ديد ،قندهاريان را بدور خود فراهم آورد و گفت  :اکنون ثابت شد که دشمتنتان اجتنتبتى
ميخواهند در بين قبايل ما فساد و جنگ اندازند ،تا ما به دست خود يشديگر را بششيم و سبب اين عمل ناجايز من خواهتم بتود،
که براى بازستانى تخت و تاش من کشت و خون روى خواهد داد .پس اى مردم عزيز من! به يقين بدانيد که من اين مناظتر دلشتشتن

جنگ داخلى و قبيلوى را تحمل کرده نميتوانم و نميخواهم شما براى بازگشت تخت و تاش من به ننين کار ها دستت يتازيتد! پتس
بايد از بين شما بروم ،تا من موجب ننين کشتار و خونريزى نباشم.
 ،به نام من ثبت ميشتود،

شما ملت عزيزم زنده و افغانستان باقى خواهد ماند،

در حالى که من از روز اول شاهى خود تعهد سپرده بودم ،که براى حفظ استقالل و تماميت مملشت و سعادت و وحدت شما متردم
افغانستان کار کنم.
ببينيد! علت بدبختى مردم ما در دوره هاى سابق تاريخ اين بود که شهزادگان براى بدست آوردن مقام شاهى با همديگر جنگ هتا
داشته اند ،و درين بين شما مردم را با يشديگر به جنگ و دشمنيها و عداوت هاى قبيلوى بر انگيخنته اند .من ميخواستتتم دورۀ
شاهى من ننين نباشدو به جاى اينشه مردم را به جنگ يشديگر سوق دهم ،بايد منادى دوستى و وحدت و سعادت و اخوت تتمتام
مردم افغانستان باشم.
نون اکنون ميبينم که شما به جنگ داخلى قبيلوى گرفتار مى آئيد ،اينک من ميخواهم ميدان را به مردم خود افغانستتان اعتم از
موافقان و مخالفان خود بگذارم .شما با يشديگر جور بيائيد .من مسؤليت جنگ خانگى شما را براى باز ستانى تتختت شتاهتى بته
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ذمت خود گرفته نمى توانم .يک اودر زادۀ من در پاره ننار رسيده و ديگر برادر روحانى من در همين جا نشسته و جنگ ختانتگتى
را در ميدهند .ولى من مرد اين کار نيستم و توصيۀ من به شما اينست که با همديگر کنار بيائيد اتفاق کنيد!
استقالل خود را نگهداريد! و وطن خود را به دشمنان خارجى مسپاريد! من فردى از شما هستم ،اگر شما سعادتتمتنتديتد ،عتيتن
سعادت و مسرت من است .ولى اگر اين ننين به خاک و خون بغلطيد ،موجب بدبختى و مالل دايمى من خواهد بود:
جنگ تو صلح و صلح تو جنگ است

من به قرباته ،اين نه نيرنگ است؟

ميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتروم ،تا تو نشنوى نامم

اگر از نتتتتتتام من  ،تو را ننگ است!

شاه نيشدل ،حساس و خيرخواه اين دو بيت واقف الهورى را با سوز دل ،اشک ريزان با صداى گرفته خواند و گتفتت ىفتى امتان
اهلل!)٢( ...

اعالميۀ غازى امان اهلل خان که بعد از ترک وطن در بمبئى به مطبوعات داده شد ،نيز گفتار استاد حبيبى را تأئيد ميشند .نتشتات
عمدۀ اين اعالميه که در ضميمۀ اول راپور جگړن ويشمن  ،Wickmanمأمور وظايف خاص انگليس هتا آمتده استت قترار ذيتل
ميباشد:
» شنيده ام که مردم تصور ميشنند من در نتيجۀ ششست قواى قندهار و پيروزى قواى بچۀ سقاو کشور را ترک گفته ام  .بتنتابتران
الزم ميدانم بصورت مختصر اعالم کنم که ننين ششستى بر قواى من تحميل نشده است  .باوجود جنگ شديد در غزنى ما هتيتچ
وقت ششست نخورده ايم .
بمجردى که من درک کردم بعضى از اقوام مثل اندړ ،بخش هاى از تره کى ها ،هوتشى ها و توخى ها مخالفت شتان را بتامتن
آغاز ميشنند ،من خودم عقب نشينى نموده و جنگ بيشتر را به اساس اصل صلح دوستى که من هميشه از مدت ها قبتل گترامتى
داشته ام ،متوقف ساختم « .من هيچ گاهى براى منفعت شخصى ام تمايلى به نابودى و بربادى ملت من نداشته و ندارم .
اين يک حقيقت است که از آغاز اغتشاش شينوار تا به انتشار آن به تمام واليات مشرقى و شمالى من به سربازانم امتر کتردم بته

هيچ جائى حمله نشنند ،و در عوض آن بصورت دوامدار نمايندگانى را نزد اغتشاشيون فرستاده و تا حد توان کوشيتدم مستايتل
را از طريق صلح حل و فصل کنم; و از طرق منطقى آنها را قناعت دهم که يک بار ديگر وفادارى خود را به من اعالم کنند .شتورش
آنها هيچ کدام اساس درستى نداشت .آنها مخالف افشار من بوده و آنرا متختالتف آرمتان هتاى اختالقتى ختود و عتنتعتنتات متلتى
ميدانستند .همۀ اين موارد در لويه جرگه مورد بحث قرار گرفت ،وبه اتفاق آرا توسط آن حتل و فصتل و تصتويتب شتد ،کته بته
اشتراک يک هزارو يشصدو هفت ( )٨٨٣٢نفر از نمايندگان تمام کشوردائر شده بود .اما از آنجائيشه تمام مشتوره هتا و اعتالمتيته
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هاى عفو عمومى من کدام تأثيرى نبخشيد ،و خيانت کسانى که در ابتدا عاملين توطئه بوده و پس از آن از فاش شدن اعتمتال
شيطانى خودميترسيدند ،ادامه يافت ،من وظيفۀ خود دانستم تا براى جلوگيرى از خونريزى بيشتر تخت و تاش را بته نتفتع بترادر
بزرگتر خود عنايت اهلل خان رها کنم « .
غازى امان اهلل خان در اعالميه اش بعد از ذکر مختصر رويداد هاى قندهار ،علت جتلتوس دوبتاره اش  ،اعتالم وفتادارى اقتوام
واليت مشرقى ،حمايت و تشويق رهبران اقوام مناطق بين قندهار و کابل ،تنظيم سربازان منظم و قومى و حترکتت شتان بتطترف
کابل ،پيشرفت بسوى غزنى و تسليمى و ششست قواى حبيب اهلل کلشانى در مُقر و وردک ،در بارۀ علت دست کشيدن از جنگ و
ترک وطن ميگويد که «با اتشا به همشارى و وعده هاى اقوامى که بين قندهار و غزنى زندگى ميشنند ،و دانستن اينشه تتعتداد
قواى سقوى در غزنى از يک هزار نفر تجاوز نميشند ،من بطرف غزنى پيش رفتم  .اما بمجردى که ما بته غتزنتى رستيتديتم  ،يتک
طغيان تازه و غير متوقع اندړى ،يک قسمتى از اقوام تره کى ،هوتشى و توخى بوقوع پيوست .لذا من براى بازيابى اوضاع  ،کته
رخ ديگرى اختيار کرده بود ،به مُقر ،محل فرماندهى خود ،برگشتم  .من کوشيدم غلط فهمى را از طرق مسالمت آميتز رفتع کتنتم،
اما اين سؤ تفاهم تا به قالت انتشار يافته و اقوام منطقه را متأثر ساخته بود .بعد از آن من به قتالت آمتدم تتا يتشتبتار ديتگتر ايتن
بدگمانى را از طريق ترغيب رفع کنم  .من با دانستن رازى درک کردم که يک خونريزى جديد بيتن اقتوام غتلتجتى و درانتى آغتاز
ميشود  .من هيچوقتى فقط براى حاصل کردن دوبارۀ قدرت و اختيار ،نميتوانستم به جنگ داخلى اجازه داده وسبب خونريتزى
شوم  .من با توجه به اين اصل تخت و تاش را رها نموده و افغانستان را ترک گفتم  .در تمام دوران اين کمپاين ،لششر من بتا قتوائتى
روبرو نشده بود که توان مقاومت را داشته باشد و يا از آن ششست خورده باشيم  .اگرنه اقوامى در مستيتر راه متا ،متختصتوصتا
اندړ ،سوگند و تعهد خود را ششستانده و تعداد بزرگ شان بر قواى ما حمله نمودند ،اما آنها بيش از يک يا دوساعتى بتمتقتابتل
ما مقاومت کرده نتوانستند ،در نهايت ششست خورده و فرار نمودند .اين نشان ميدهد که قواى ما هيچگاهى از دشمن ششتستت
نخورده و در يک عمليات واحد هم لششر من عقب نشينى ننموده و يک گام به عقب نرفته است .
من يشبار ديگر تشرار ميشنم که اين اصول و مخالفت من با خونريزى بود که من را مجبور ساختت از تتاش و تتختت انتشتار و از
کشورم خارش شوم من هيچ وقتى نخواسته ام که ملت افغان براى منافع شخصى من با هم جنگيده و تباه شود .

اين دليل آمدن غير مترقبۀ من به نمن بود .من بصورت قطعى آن شايعاتى را رد ميشنم که علت ترک کردن افغتانستتتان شتشتستت
قواى من بود .اين مطلقا بى اساس است ...اگرنه من شخصا مؤفق نشدم ،اصول من در افغانستان ناکام بوده نميتواند; نتون متن
مطمئن هستم که در دوران ده سال کار سخت و تالش ،من حد اقل مؤفق شدم ذهنيتى را ايجاد کنم که هيچ وقتت اجتازه نتختواهتد
داد افغانستان درين حالت باقى بماند.
لذا من ميدان را به آنهائى ماندم که دعواى قهرمانى دين را دارند ،و از آن براى منافع شخصى استفاده ميشنند و افتغتانستتتان
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را بدين حال و روز رسانده اند.
همه از حالت کابل و اينشه با دين و مذهب نه معاملۀ صورت ميگيرد ،بخوبى آگاه اند .بزودى فهميده ختواهتد شتد کته در پشتت
پرده بدون از اغراض شخصى و نادانى نيز ديگرى نيست ،در غير آن مسئلۀ دين با وضعيت و امور موجودۀ افغانستان هيچ نتوع
وجه مشترکى ندارد«)٠ ).
قابل يادآوريست که اشارۀ غازى امان اهلل خان به آغاز مخالفت بعضى از اقوام مثل اندړ ،بخش هاى از تره کى ها ،هتوتتشتى هتا و
توخى ها ،اشاره به توطئۀ ديگريست که در آن دشمنان غازى امان اهلل خان ميخواستند عالوه بر اختالفات بين درانى ها و غلجى

ها اختالفات ديرينۀ مردم هزاره و غلجى هاى غزنى را دامن زده ،آنها را در بين هم بجنگانند .به رويت اسناد آرشيف انگلستتان،
دو روز بعد از پيوستون دو ستون از لششريان به قواى غازى امان اهلل خان ،رسيدن لششر هاى هتزاره آغتاز شتد .دوهتزار نتفتر از
بهسود تحت قيادت گل محمدخان پسر ارباب بخت يار بود .يک هزار نفر تحت قيادت احمد عليتختان پستر متحتمتداهلل ختان از
بخش هاى محمدخواجه و نهار دشت هزاره هاى نهارباغ .هشت صد نفر از قسمت هاى سوخته و علودانى تتحتت قتيتادت متلتک
شاه پسند و ملک خان شيرين خان  .حدود دوهزار نفر تحت قيادت نياز محمد خان ،مهتر يوسف و بازمحمد خان خوش ابدال کته
از قريه هاى ناور ،سراب ،ترکان و کشرک بودند .پنجصد نفر بيات ،قياق ،درۀ سياه سنگ و احمده تحت قيادت متحتمتد نتاصتر
خان ،محمد سردار خان و احمد على خان بيات آمدند .تمام هزاره ها با اسلحۀ خودشان آمده بودند .روز بتعتد دوهتزار نتفتر هتزارۀ

جاغورى و مالستان تحت رهبرى حاجى محمد حسن خان و برات على و عبداهلل خان پسران شير عليخان جاغورى رسيدند.
رسيدن اين لششر بزرگ هزاره نفس تازۀ به قواى قندهارى رسانده و پيروزى غازى امان اهلل خان را سريعتر ساخته بود ،که دشمن
از هيله و توطئۀ ديگرى کار گرفت و آن استفاده از دشمنى ديرينۀ بود که بين هزاره ها و پشتون هاى غزنى وجود داشت  .بتمتجترد
رسيدن نيرو هاى هزاره ،خوانينى که مخالف غازى امان اهلل خان بودند ،مثل آخندزاده سربلند (مالى خدوخيل) ،و امين اهلل خان
و عبدالحشيم خان تره کى ،با گرفتن اوراقى که توسط محمد کريم حاکم حبيب اهلل کلشانى در غزنى آماده شده بود ،بر اسپ هاى
خود سوار و نزد اقوام اندړ ،تره کى و سليمانخيل رفتند .آنها با پخش شديد ترين تبليغات به مردم ميگفتند کته »اگتر امتان اهلل
خان کافر نميبود ،او هزاره ها ،دشمنان سنتى شانرا نميخواست .موجوديت اين دشمنان تنها يک معتنتى را دارد و آنتهتم ختورد

کردن پشتون ها توسط اقوام غير پشتون است)۴ ) «.

 - ٨اسناد استخبارات انگليس ،ص  ٦٣راپور شيخ محبوب على به حوالۀ ميرزا على احمتد ختان  ،تترجتمتۀ جتگتړن رابترت نتيتل
گيرلنگ سشات (مارچ L/P&S/20/B289. . )٨١٠٣
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 - ٢حبيبى ،عبدالحى ( .)٨٠٢٢جنبش مشروطيت در افغانستان .ناپ جديد ،صفحات  ٢٠٦تا .٢٠٢
- ٠ضميمۀ اول مشتوب شماره  ،٨٠٣مؤرخ  ٨٢جوالى جگړن ويشمن .
 - ۴اسناد استخبارات انگليس ،صفحات  ٧٢و  ٧١راپور شيخ محبوب على به حوالۀ ميرزا على احتمتد ختان  ،تترجتمتۀ جتگتړن
رابرت نيل گيرلنگ سشات (مارچ L/P&S/20/B289. . )٨١٠٣

غازى امان اهلل خان در راه قندهار و غزنى (سال )٨١٢١

You Tube Channel

Info@zamaniFamily.org

www.ZamaniFamily.org
www.ZamaniFamily.com

7
7

