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 ۲۶/۱۰/۲۰۲۰                                                                 کاندید اکادمیسین سیستانی

  امان هللاشاه علیه سوء قصد  بار۲۶
 مدخل: 

،تالش برای حذف فزیکی قابل توجه یکی از مسایل دربررسی زندگانی سیاسی غازی امان هللا خان، 
شده وهم توسط جواسیس او است که پس از سلطنتش هم از سوی مدعیان سلطنت سازماندهی 

 واجنتهای انگلیس صورت گرفته تا اورا از میان بردارند وترور کنند.

سوال پیدا میشود که آیا شاه امان هللا شاهی خشن ومستبد وعیاشی  
بار تالش  ۲۶مثل پدرخود بود که برای از بین بردنش بیش از 

 صورت گرفت ؟

ش، شاهی تاریخ گواهی میدهد که، شاه امان هللا برعکس پدر
پرشور و  بان، دموکرات،روشنفکر وآزادیخواهروؤف، مهر

استقالل افغانستان بود وبه همین خاطر همزمان با اعالم عاشق 
سلطنت خود، دم از استقالل کامل افغانستان زد واستعمار انگلیس 
را که تا آنروز آفتاب در مستعمراتش غروب نمیکرد، به مصاف 

زات مدرن جنگی ونیروی نظامی فراخواند وبا وجود فقدان تجهی
کافی جنگ استقالل را آغاز کرد و پس ازیک ماه نبرد انگلیس 
را ودار به معاهده صلح راولپندی و برسمیت شناختن استقالل 

 سیاسی  کشورنمود.

هایی که  برخالف آن» ،نویسندۀ امریکائی مینویسد:لئون پوالدا

هللا خان آدم شجاع و نترسی بود. او حتی در  مانکنند امیر آدم ترسو بود، باید گفت که ا گمان می

باکانه حاضر  های او مخالف بودند بی با سیاست  هایی که علیه او شورش کرده و جرگه و نشست آن

 رفت که آنها امیر را هدف قرار بدهند. در حالی که بیم آن می ،پرداخت شد و به ایراد سخنرانی می می

طرف کابل روان بود مورد حمله مسلحانه قرار گرفت.  موتر خود بهباری زمانی که از پغمان تنها با 

کننده را که تنها یک نفر  ها چند نفر هستند موتر را توقف داده حمله کننده که او بداند حمله بدون این

فلسفه سیاست او، تا حد ممکن  .کند بود دستگیر نموده و در مسیر راه به پوسته پولیس تسلیم می

خشونت در مقابل شهروندان کشور خودش بود، سیاستی که به هیچ وجه با  عدم به کارگیری

 سیاست جدش، امیر عبدالرحمن خان همخوانی نداشت.

  توان بدون شک آغازگر فصل نو و تجددخواهی در تاریخ افغانستان دانست. گام هللا خان را می امان

 اسی و اجتماعی افغانستان را شد، ساختارهای سی های را که او برداشت، در صورتی که عملی می

 1« داد. های با افتخار و متمدن منطقه قرار می دگرگون ساخته، افغانستان را امروز در زمره ملت

درمورد امان هللا خان  مى ( آتش در افغانستاندرکتاب خود) محقق امریکائی، ریه تالی استوارت،
هللا تماس با ایشان دشواربود، اما امان اامیران سابقه افغانستان متکبرو مغروربودند و  » نویسد:

                                            
1
  ۱۳۹۸الرحمن اتل، راه مدنیت، اسد  ترجمه: مجیبفصل ناتمام،،لیون بی پوالدا - 
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خان برعکس شخصیت دموکرات داشت و مانند هارون الرشید اکثراًبدون ]گارد[ محافظ دربازارهاى 
شهرگردش میکرد و بامردم مخلوط و محشورمیگردید. از تشریفات بدش مى آمد و خود را مانند 

خان یک ملى گراى وطن دوست و هللا افغانهاى دیگرحساب میکرد و احساس برترى نمى نمود. امان 
پشتى بان آزادى شرق بود و خیلى ها شهرت یافت و محافظه کاران را به وحشت انداخت. او صادق 

   2 « بود و در عصرى ساختن کشورش خیلى ها جدى گردید.

خان یک حکمرانى بود که هللا امان » اینطور مینویسد:  جای دیگری از کتابش درخانم ریا تالی       

درشرق دیده شده بود و نه درغرب . هیچ پادشاهى بدون بادى گارد و کش و فش ) تشریفات  نه

خان هرجا میرفت و بامردم ملحق میگردید. هللا اما برعکس امان  خاص امنیتى( جایى نمى رفت.

درجاده خان باشد. شاید وى را هللا افغانها فکرمیکردند شخصى که در پهلوى شان ایستاده شاید امان 

و سخن زدن است. فامیل وى بر او اعتراض میکردند که  کردن صحبت که با مردى در حالببینند 

خان دیوانه وار به هللا خان میگفت: ملت بادى گاردمن است. امان هللا )مواظب خودش باشد( امان 

مردم افغانستان عشق داشت، اما تصور هم نمى کردکه عین عشق و عالقه را مردم به وى نشان 

طرز پیش آمد وى را خوش نداشتند عده قلیلى بیش نبودند که اکثریت مردم آنها را  آنهایى که بدهند.

چندین مرتبه علیه وى سوء قصدنمودند، در راه پغمان سوء قصد کننده را  3…از صحنه بیرون کردند

خواست خودش )محمداختر(خودش دستگیرنمود. یکى از سوء قصد کنندگان که یک چشم داشت 

تصورکن که خودت خان میخواست او را عفوکند، از او پرسید: هللا د، شاه امان رابکشد ولى موفق نش

پادشاه بودى و در مقابل چنین توطئه ئى مانند خودت چه اقدام میکردى ؟ وى جواب داد: من توطئه 

خان دوباره پرسیدکه هرگاه تراعفوکنم ، باز کوشش میکنى که مرا به هللا گر را اعدام میکردم. امان 

خان با غم و غصه امر اعدام وى را هللا ؟ توطئه گر یک چشمه گفت : بلى، بعد امان قتل برسانى 

 معهذا دشمنان او در همسوئی با استعمار تالش ورزیدند تا او را ازصحنه زندگی حذف کنند. «4داد.

مرحوم پوپلزائی درکتاب خود)سلطنت شاه امان هللا واستقالل مجدد افغانستان( خبرمیدهد که در پایان 
ستین ماه سلطنت امان هللا خان توطئه ای کشف شد که دشمنان قصد کرده بودند تا از راه مسموم نخ

 ساختن غذا شاه را از بین ببرند.

من خود وعده داده ام  حیات خود را در »پوپلزائی میگوید، وقتی شاه ازاین توطئه مطلع گردید گفت:
  5 «!کشته شوم،یا شمشیر مدافعه استقالل فدا می کنم،وفرقی نمیکند بوسیلۀ زهر

پوپلزائی این توطئه را مربوط به همان شبکه ای میداند که چهارماه بعد میخواستند شاه را در محل بند 
درهرحال این مساله سبب پریشانی  قرغه ترورکنند ولی قبل از اقدام دستگیر ومحکوم به اعدام شدند.

نظام الدین خان )پسرمامای خود را( عالوه  اطرافیان ومنسوبین شاه گردید و علیاحضرت مادر شاه،
بروظیفۀ ناظمی وسرشته داری دربار،رئیس پیشخدمتان حضور مقررکردتا سه وقته غذای شاه را قبل 

 ازگذاشتن  روی میز غذاخوری، کنترول وامتحان کند وبعد صرف شود. 
 

 :بند قرغه دربرشاه امان هللا  سوء قصدواما 
 

 جون ۳۰/ق۱۲۲۷رمضان ۳۰ ش ]شام روز ۱۲۹۸برج سرطان سال ر د:»که  پوپلزائی مینویسد

                                            
 (۱۳۸٠)چاپ پشاور ٢٠٥تالی استوارت، آتش در افغانستان ، ص ریا - 2

3
   ٢٥،٢٠۴صص  آتش در افغانستان، - 

4
   ٢٥،٧آتش در افغانستان، صص  - 
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و به دست خود  درین وقتی که اعلیحضرت غازی به یک عده رجال دربار نشان وفا اعطاء م[۱۹۱۹
در حالی که بعموم محبوسین امر عفو و تخفیف معیاد فرمود،  ...دشان الصاق نمو به سینه های

ز حبس رها و برای نائب السلطنه اجازه داد تا با عائله خود سردار عنایت هللا خان معین السلطنه را ا
مندان خود را میتواند  بدون قید و تکلیف و اما در داخل ارگ بگذراند  و هم دوستان و اخالص
 بپذیرد و تا آنکه این اندازهٔ لطف و ترحم موجب یک فتنهٔ خیلی بزرگ گردید.

که عیال نائب السلطنه و هوا خواه اعادهٔ « وهاتبنت سردار نور احمد خان امین الوج» عالیه بیگم
حضرت امان هللا شاه  سلطنت شوهر خود بود، جمعیتی از نوکران نائب السلطنه را بر علیه اعلی

تحریک بقتل نمود، نفری سوء قصد موقع حمله در داخل شهر نیافته، عزیمت اعلیحضرت را در ایام 
 شدت تابستان بطرف پغمان انتظار می بردند. 

گروهی که اسپ به پغمان رفته بود،  یدرماه سنبله که شاه به سوارپوپلزائی در ادامه میگوید:
توسط  ترورستان گرفتند، اما پالن ، نیدر بند قرغه کممحمداختر برای ترور شاه آماده کرده بود 

 یتفنگ وزخم ریبعد از رد وبدل ف محاصره شدند و یکشف وازجانب عساکر دولت یاستخبارات امان
کارمندان  از یبه ترور شاه شده بودند همگوآماده حاضر  افرادی که . رشدندیگشدن چند تن دست

 سیخوشنو یشاعرومنش بیرزانایوم یعلوم میعبدالرح یخان بشمول قار رنصرهللایوهواداران ام
 بودند. 
ند به القضات به جرم خود اعتراف کردند وگفت یبعد از استنطاق درحضور شاه وقاض رشدگانیدستگ
محمداختر،  یریدستگ یعساکر برا یزده اند.وقت یکار نیمحمداختر دست به چن ییورهنما کیتحر

  نمود. یخودکش گچهو با تفن دیمحمداختراز ترس وعاقبت کار خود ترس دند،یخانه او را بمحاصره کش
خان را از  توطئه بود که شاه دوباره سردار نصرهللا نیاز کشف ا بعد" :دیگویدرادامه م یپوپلزائ

 نیمحرکه ا یپوپلزائ" فرستاد فرستاد وبراو سخت گرفت تا درگذشت. لیسراچه ارگ به برج جرثق
  6 .داندیالسلطنه م بیخانم نا گمیب هیعال سوء قصد را

"محمد اختر : سدینویدانسته م سیانگلبتحریک توسط محمداختر،  را ترور شاه امان هللااقدام غبار،  اما
 یاسیو س یاالطالعات بود که خودش و خاندانش با استعداد ادب نید صفر خان امخان پسر ناظر محم

. ناظر محمد صفر خان از همکاران وفادار نائب رفتندیبشمار م سیسرسخت استعمار انگل نیاز مخالف
پسرش محمدانورخان بسمل جزء مشروطه خواهان .بود دهیمحبوس گرد کباریسبب  نیالسلطنه به هم
هللا  بیحب ریسراوسان حضور ام یزندان ارگ شده و برادرش محمد اختر خان دهباش افغانستان داخل

 نیصاحباما نائب السلطنه محمد اختر خان را در آغوش گرفت و جزء م .خان از خدمت طرد شده بود
االطالعات مقرر کرد و  امور سرحدات آزاد  نیخود قرار داد و بعد ها او را در عوض پدرش ام

معزول نمود،  یخاندان را از خدمات دولت نیامان هللا خان ا ریدر دست او گذاشت. امافغانستان را 
امان هللا خان  ریام یمترق میبود، طرفدار رژ میمعهذا محمد انور خان بسمل که از مشروطه خواهان قد

و به ازپشاور وارد کابل شد  نیبنام مالء عمادالد یمسلمان هندوستان کیناگهان  یفضائ نیبود. در چن
شناخت و معموال خودش را از  یآدم زرنگ و چاالک از قبل افغانستان را م نیآغاز کرد. ا تیفعال

محمد اختر خان را  جیو به تدر دیاو باز ]بکابل[ رس نکیبکابل مربوط نموده بود..... ا یراه جاسوس
است،  سودینشستن بدر افغانستان  کاریآورد که ب الیخ نیکه در سراسر سرحدات آزاد مشهور بود،به ا

ظلم  هیمحمد اختر خان حاضر شد او قض نکهیهم یکرد، ول تیدر سرحدات آزاد رفت و فعال یستیبا
 یسر تیجمع کی لیمحمد اخترخان به تشک جهی. در نتدیکش شیامان هللا خان را بر نائب السلطنه پ

نجات  جهی خان و در نتامان هللا ریکشتن ام تیجمع نیپرداخت.....مرام ا یاشخاص یمتشکل از تعداد
 که  دیمحمداختر گرفتار وشاه شخصاً از او پرس»که  دیگویمدر ادامه  غبار 7 «دادن نائب السلطنه بود.

                                            
 ،بخش اول٢٠۱-۱۹۶ص پوپلزائی،سلطنت شاه امان  هللا واستقالل مجدد افغانتسان،- 6

 ٧۴٧غبار، ص  - 7

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 8تر 4 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

  8 «.خواهم کشترااشمردجواب داد: اگر رها شوم بازهم ؟ م یکنیباز چه م یاگر رها شو
 

 تحقیقات داکتر زمانی دراین زمینه :شمه یی از 

در « بازنگری دورۀ امانی وتوطئه های انگلیس»درکتاب گران سنگ خود داکتر عبدالرحمن زمانی
جالبی کرده است و اسناد  استخباراتی زیادی را ثبت باره تالش برای کشتن شاه امان هللا تحقیقات 

وتحلیل نموده که آن کشور از کابل تا لندن واز لندن تا قاهره واز قاهره تا عربستان سعودی واز 
عربستان سعودی تا ترکیه و برلین و ایتالیا ، جواسیس متعددی بشمول سفیران واجنتان خود رابرای 

اشته  بود تا غازی امان هللا را ترورکنند، این درحالی بودکه نادرشاه تعقیب وکنترول شاه امان هللا گم
وبعد هاشم خان نیز برای ترور شاه درخارج از کشور به اعزام سریاور ومحافظ وسفیر 

از قبیل سید شریف کنری یاور نادرشاه،هللا نواز خان سفیر واحمدعلی خان لودین خود ووزیرمختار
خاص هاشم خان برای ترور شاه امان هللا گماشته شده بودند ، ولی وزیرمختار وعبدالحکیم محافظ 

اکثریت این تالش های درخارج توسط سرویس های جاسوسی روسیه کشف وبه موقع به دولت ایتالیا 
 خبرداده میشد ودولت ایتالیا هم درحفاظت  شاه امان هللا کوتاهی نمیکرد.

از البالى راپور »مینگارد: دریکجا  ای انگلیس(کتاب )بازنگری دورۀ امانی وتوطئه هداکترزمانی 
 ١٩۲٠تا مارچ  ١٩١٩هاى محرمانۀ  استخبارات انگلیس معلوم میشود که  طى شش ماه بین اکتوبر 

ماه اکتوبر  ت . سؤ قصد اول به تاریخ هفتم سه سؤ قصد ناکام برجان  امان هللا خان صورت گرفته اس
م به تاریخ  و سومى آن ه  ١٩۲٠فبرورى   د از آن  به تاریخ   پانزدهم صورت گرفت، بع ١٩١٩

 .١٩۲٠پانزدهم  مارچ 
از کابل  اطالع داد که  ١٩۲٠آگست  ۲٦شعبۀ استخبارات ایالت سرحدى شمال غربى در ختم هفتۀ   

سؤقصد دیگرى بر جان غازى امان هللا خان صورت گرفته است . این پانزدهمین  بار است که 
رد.  این راپور از بین بردن قریب الوقوع  غازى امان هللا خان را یوف مورد سؤقصد قرار میگموص

پیش بینى نموده مى افزاید که " انتظار عمومى اینست که دیرى نخواهد گذشت که جاى وى را عنایت 
سؤ  ١٥ماه اول سلطنت  ١٧تنها در  به رویت  این سند استخبارات بریتانیا، 9خواهد گرفت".  هللا خان

یک سؤ  درهرماه  قصد علیه  امان هللا شاه غازى صورت گرفته است، یعنى بصورت اوسط تقریبا  
 10«قصد. 

مورد ١۳٠۸حمل  ۲۸بقول غبار،شاه امان هللا هنگام پیش روی لشکر قومی قندهار بسوی غزنی، در 

به بهانه عرض حال مردم غلزائی خود را سوء قصد قرار گرفت.یک جاسوس انگلیسی در لباس مال 

به خیمه شاه رساند ومیخواست با تبر شاه را نابود کند ولی دستگیرشد واز الی کتابی که بهمراه داشت 

  .11یک تصدیق انگلیسی کشف وجابجا اعدام شد. 

ین کرد هزاری افغانی برای ترور شاه امان هللا خان تعی ١۶٠حبیب هللا مشهور به بچۀ سقو نیز جایزه 

» سقو:بچۀ ،مینویسد که ١٩۲٩اپریل  ١۵مطابق  ١۳٠۸حمل  ۲۶در ذیل وقایع وفیض محمدکاتب 

موسی خان قندهاری رئیس شرکت تجارت افغان وآلمان را با هفت نفر دیگر از قندهاریان به قتل امان 

را هالک  را تطمیع و مامور کرد که او هللا خان برانگیخته و به مژده و نوید عطای زیادی ایشان

 شاه از کشور خارج گردید. اما قبل از آنکه موسی خان به این نیت خود موفق گردد،12 «سازند.

                                            
 ٧۴۹غبار، ص  - 8

9
 .۱۹٢٠آگست  ٢٦شعبۀ استخبارات ایالت سرحدى شمال غربى براى ختم هفتۀ   ۳٥. یادداشت محرمانۀ شماره  

10
 490،مسکا،ص2013داکتر عبدالرحمن زمانی،بازنگری دورۀ امانی وتوطئه های انگلیس،چاپ - 

11
 ۸۳۳،ص ۱غبار،ج - 

12
 143فیض محمدکاتب،تذکراالنقالب ، ص  - 
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 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

بقول سردار کبیرهللا سراج برادرزادۀ شاه امان هللا، نادرشاه باری ترتیبات ترور شاه امان هللا را 

خان چرخی را با ]کسی که غالم نبی سیدشریف خان  درایتالیا گرفت واین وظیفه را به یاور خود

هللا سپرد تا به ایتالیا رفته شاه امان های عسکرخود در پیش زینه های قصر دلکشا  کشته بود[،ه سرنیز

را ترور کند. سید شریف یاور به ایتالیا رفت وتقاضای اجازه مالقات با شاه امان هللا را کرد، اما قبل 

نادرشاه که د به پولیس ایتالیا اعتراف کرد کشف شد که بع ششاه امان هللا تفنگچه ای از نزدباازدیدار 

او را برای ترور شاه امان هللا به این کشور فرستاده است واگر موفق به دیدار او میشد، مجبوربود 

 مطابق دستور نادرخان عمل کند.

پس از مرگ نادرشاه، صدراعظم هاشم خان نیز در صدد از میان بردن شاه امان هللا درخارج 
ابتدا هللا نوازخان خان را به حیث سفیر درآلمان فرستاد و میخواست شاه امان هللا را کشوربرآمد. او 

ترورکند، ولی پولیس ایتالیا همراهان هللا نواز را تالشی و از نزد شان سالح بدست آمد و بعد از 
شم خان تحقیق معلوم گردید که برای ترورشاه امان هللا توظیف شده بودند. به تعقیب هللا نوازخان، ها

احمدعلی خان لودین را بحیث سکرتر سفارت روم فرستاد  ولی او هم موفق نگردید شاه را ترور 
نماید. بارسوم هاشم محافظ شخصی خودعبدالحکیم را به روم فرستاد، ولی او نیز درترورشاه ناکام 

ۀ حج شاه بار سوء قصد علیه شاه امان هللا صورت گرفته بود. درسفرادای فریض ۲۴شد.تا این وقت
نیز ترور شاه از سوی اجنت های اعزام شده  سردار هاشم خان صدراعظم به  ١٩۳۴امان هللا درسال 

مکه وهم ازسوی اجنتان انگلیس منظورگردیده بود ولی موفق به تطبیق آن نشدند. تا باالخره شاه را 
بعد از آنکه  »غبار بقول  در ایتالیا توسط زهرمسموم ساختند که نزدیک بود بمیرد. ١٩۴۸در

دشمنانش به او زهر دادند، دیگر تعادل فکرى و جسمى او برهم خورد و نمى توانست کارى از پیش 
  13«ببرد.

 : نادر شاه قتلبعد از اقدامات سردار محمد هاشم خان»

 Majorجگړن فرویل  » )بازنگری دورۀ امانی وتوطئه های انگلیس(مینگارد:داکتر زمانی درکتاب

Farwell) ) آتشۀ نظامى سفارت انگلیس در کابل  خبر کشته شدن محمد نادرشاه را به دولتش اطالع
[ در محفل ١٩۳۳نومبر ] ۸بعد ازظهر  ٤٥و  ۲اعلیحضرت نادرشاه حوالى ساعت » داده نوشت که 

 به قتل رسید.    14چائى که توسط وزارت معارف تهیه شده بود، توسط یک متعلم مکتب آلمانى

اتل پسر خدمتگار مرحوم غالم نبى خان  بوده و بنظر میرسد که این جرم  براى انتقام  از اعدام غالم ق
  نبى  ]خان چرخى [  باشد، که یکسال  قبل به همین تاریخ  صورت گرفته باشد.

و متنفذین محلى بشمول  فورا  بعد از قتل تمام اعضاى خانوادۀ شاهى موجود در کابل،  شاه محمود خان
حضرت  شوربازار  را جمع نموده  و محمد ظاهرشاه را بحیث پادشاه اعالم کرد.  گفته میشود که  

نومبر انجام  ٩تخت به خود شاه محمود خان پیشکش شد، اما وى قبول نکرد...  مراسم  تدفین  صبح 
ابت محمد ظاهر خان و شاه یافت .  هیئت دپلوماتیک و یک جمعیت بزرگ  حضور داشتند، اما غی

 . 15 «ان در مراسم تدفین نقش بارز داشتهللا  نواز خخان مشهودبود. محمود

 خبر داغ  ١٩۳۳نومبر  ۸به تاریخ  پادشاه افغانستان محمد نادر شاه،  کشته شدن نا به هنگام  اطالع 

. امان هللا خان، بردند هجوم  امان هللا خان به اقامتگاه  غازى  م، خبرنگاران ور جهانی گردید. در 
در حالی « رویتر»روز دیگر ناگزیر گردید با خبرنگاران مصاحبه نماید. او در گفتگو با خبرگزاری 

هرگاه مردم افغانستان آرزومند »که  را همراهی می کرد، گفت هللا وى  که پسر بزرگش هدایت
                                            

13
    ۱٢٤، ص ٢، ج  غبار - 

14
. منظور مکتب امانى است که تحت ریاست آلمان ها قرارداشت .  بعدد از تخدت نشدینى محمددنادر خدان و کمپداین ازبدین بدردن اسدم و نشدان  

 د.  امان هللا خان مثل مکتب امانیه،  اسم مکتب امانى  هم  تبدیل شد. بعد از آن این مکاتب به نام هاى استقالل  و نجات  یاد میشدن
15
 . ۱۹۳۳نومبر  ۹براى آخر هفتۀ   ٤٥. اسناد محرمانۀ آرشیف هند بریتانوى ، یادداشت شماره  
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م با همه توان به کشور خود بازگشت من با برنامه اصالحات و ترقی ام باشند، همواره آماده هست
نمی تواند از مرگ نادرشاه تا اندازه یی احساس رضایت مندی »افزود که  وى . 16«خدمت نمایم

او از دادن   «.نکند، مگر در عین زمان متاسف است از این که پادشاه افغانستان کشته شده است
 رد. پاسخ به پرسش در باره بازگشت ممکنه اش به افغانستان، خود داری ک

ساله(  در موجودیت کاکاهاى  ١٩پس از کشته شدن محمد نادر شاه، گرچه پسرش محمد ظاهر شاه )
به تخت نشست،   و سردار شاه ولى خان ، سردار شاه محمود خانقدرتمندش سردار محمد هاشم خان

عمال ، و یی خیل رسیدهحی  خاندان به ریاست بود که  صدر اعظم هاشم خاناما سردار محمد 
.  سردارمحمد هاشم خان به کمک انگلیس ها از مشکالت داخلى و خارجى فرمانروای کشور گردید

ایکه  حکومت جدیدبه میراث برده بود، آگاه میشد.  این مشکالت  در امور داخلى شامل  عناصر 
و خانوادۀ چرخى،  زى امان هللا خان، جمعیت "جوانان افغان"، حامیان محمود طرزىطرفدار غا

 روحانیون پر نفوذ،   و جامعۀ قبایلى متنفر از انگلیس بود.       

 صدراعظم براى  تحکیم  سلطۀ خاندانى در دست گرفت شامل ازبین اقداماتى که  محمد هاشم خان
بردن یا خنثى ساختن مخالفین عمده، ایجاد کنترول مؤثر تر بر اقوام )خصوصا  اقوام مشرقى و 
جنوبى(، کسب حمایت یا بى طرفى غلجى ها، و انکشاف مخابرات و مواصالت بمنظور تماس با 

 اوضاع در  والیات کشور و در صورت لزوم نقل و حرکت  قواى نظامى بود .    

هللا خان و گروپش را که " امانیست" خوانده میشدند،  تحت نظارت شدید انگلیس ها غازى امان 
رساندند. هاشم خان  داشتند. و ازدیاد فعالیت ها و تالش هاى  شانرا به آگاهى  سردار محمد هاشم خان

ین  بردن  هم براى انتقام خون برادرش و هم براى زدایش تهدید خاندان حاکم، دو گروه را برای از ب
   .غازى امان هللا خان و چهره هاى  سرشناس  حواریون او سازمان داد

دسمبر  ۲٠یک سند دفتر استخبارات وزارت داخلۀ هند بریتانوى نشان میدهد که  هللا نواز خان  بتاریخ 
  17بمقصد سفر به اروپا، ویزۀ ترانزیت هند را بدست آورده است. ١٩۳۳

مأموریت محرمانۀ نادرشاه را در  ١٩۳۲از خان، کسى که  در سال سند دیگر حاکیست که هللا نو
 .   18اروپا به عهده داشت، یک بار دیگر به اروپا آمده و فعال  در برلین میباشد

ین طرح اطالع یافتند، دولت روسیه که در رقابت شدید با از شوروی  استخباراتىسازمان های وقتى 
 از غازى امان هللا خان حمایت نموده و براى حفظ جان وى انگلیس ها قرار داشت، تصمیم گرفت تا 

 رند. یرا  روی دست گ الزمه   بیراتد

سفارت شوروی از کمیساریای خلق در امور خارجی رهنمود گرفت تا شاه  ١٩۳٤در ماه جنوری 
معاون کمیساریای خلق در امور خارجی ، را از تهدیدی که متوجه اوست، آگاه سازد. قره خان سابق 

 ،نادر شاهمحمد یاور خاص  ، 19م رساند که هللا نواز خان وسفیر شوروی در ر، به آگاهی پوتومکین

                                            
16

 (.) به حوالۀ تیخانف ۱٠٧، صفحۀ ۱۳٢، کارتن ٤، دوسیۀ مخصوص ٥۳٢.  آرشیف دولتی تاریخ اجتماعی و سیاسی روسیه، فوند  
17
 دفتر استخبارات وزارت داخله  ) انتیلیجنت بیوروى هوم دیپارتمنت(.  P.F./31/20اره ، شم۱۹۳٤جنورى  ۳. مکتوب محرمانۀ مؤرخ  
18
 .۱۹۳٤مارچ  ۸مؤرخ  L/P&J (S)/229.  اسناد آرشیف هند بریتانوى  
19
، خانددان نندوازن  و ادمدک ، پوهاندد حبیبدى ، ظفدر حسدن ایبدک.  هللا نواز خان ملتانى به استناد اسناد آرشیف هندد بریتدانوى، آقایدان غبدار 

سابقۀ طوالنى در خدمت حکومت انگلیس داشت . در دورۀ امانى یک شخصیت مشدکو  بدود. هللا ندواز خدان کده از هدواداران سدر سدخت ندادر 

( را تحت تعقیب داشدته باشدد، زیدرا حکومدت شاه بود، در اوایل سلطنت محمد نادر شاه به غزنى فرستاده شد تا شیرآغا مجددى  ) نورالمشایخ

از وقت بر شیرآغا مجددى چندان اعتماد نداشت . هللا نواز خان بحیث یاور اول محمد نادرشاه  و به تعقیب آن به صفت وزیر مقرر شدد. هللا ندو

اى قاتدل سدردار محمدد عزیدز در بدرلین  از راه هند بریتانوى بدا آزادى تدام بده اروپدا رفدت .  بدراى گفتگدو در موضدوع  جدز ۱۹۳٢خان در سال 

بحیدث سددفیر ) وزیدر مختدار( افغانسدتان  در بددرلین  ۱۹٤٥و  ۱۹۳٥شدرکت نمدود. مددتى وزیدر  دربددار و وزیدر فوائدد عامده بددود. بدین سدالهاى 

 ا تعقیب میکرد.و هواداران دیگر غازى امان هللا خان ر  ایفاى وظیفه نموده  و غالم صدیق خان چرخى
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به اروپا گسیل گردیده  خان با گرفتن وظیفه سازماندهی کشتن امان هللا]سید شریف پسرخاله نادرشاه[ 
 .20است

 خونی خود، فرمان داد تا در پهلوی گسیلبرای اطمینان بیشتر در نابود ساختن حتمی دشمن  هاشم خان
تصمیم گرفته بود برای خان را به مکه بفرستند. چون امان هللا  خاص به اروپا، گروه دیگری  افراد

 حج برود.ۀ انجام فریض

 اینکه چگونه دستگاه هاى استخباراتى و دیپلوماتیک انگلیسى  فعالیت ها و حرکات غازى امان هللا 

براى بدست آوردن اطالعات از چه شیوه  ،و حامیانش را تحت نظارت داشتند  هخان ، اعضاى خانواد
هاى استفاده میکردند;  این  اطالعات حاصله چگونه کار گماشتگان دولت را آسان میساخت;  و 

الخره  این حامیان و اطرافیان غازى امان هللا خان چه کسانى بودند،  در صفحات بعدى  ذکر خواهد اب
ا به یک نمونۀ از گزارشات استخبارات  انگلیس  اشاره میکنیم که  خوانندگان محترم شد.  درین ج

صدراعظم  و دیگر بازماندگان بر سر  خود مقاصد نهانى وتأثیرات روانى  آنرا بر محمد هاشم خان
 اقتدار خانوادۀ محمد نادرشاه درک کرده میتوانند. 

مربوط به امور افغان ها ذکر شده است  که غالم  ١٩۳٤جنورى  ١٩در راپور بسیار محرمانۀ    
از چند هفته بدینسو در روم بوده و بصورت منظم  همنشین  شاه سابق، غازى  صدیق خان چرخى

رحقیقت امان هللا خان، میباشد. اخیرالذکر کامال  امیدوار است که تابستان  امسال در کابل خواهد بود; د
وى منتظر کشته شدن برادران نادرشاه است که محتاطانه  طرح ریزى شده است . گفته میشود که 
ترتیبات ذرایع قناعت بخش ارتباط با عناصر "جوانان افغان"  در افغانستان ، کسانى که  براى  

ر را به سرنگونى رژیم موجود توطئه میکنند، گرفته شده است .  غالم صدیق خان مسئولیت این کا
عهده داشته و چند پایه ماشین چاپ )حد اقل سه پایه( براى کمک به انقالبیون به افغانستان فرستاده 
شده است. این راپور عالوه میکند :  امان هللا خان انتظار دارد که در صورت مساعد شدن وقت 

عا دارد که با پادشاه رفتنش، ایتالیا در فراهمى زمینۀ سفر از طریق  روسیه کمک خواهد کرد.  وى اد
ایتالیا روابط دوستانه دارد، و وزارت خارجۀ ایتالیا در حال حاضر عالقمندى نشان داده  است 

خاطر برادرش از امان هللا خان و برا که سرسختانه می کوشید  شوروی ها همه اقدامات هاشم خان...
این تالش هاى مسکو تا اندازۀ در ناکامى  شکست   ، وحواریون او انتقام بگیرد، زیر ترصد داشتند

لیس واز سوی پ خان و افرادش  هللا نواز خان نقش داشت . مثال   امان هللاترور غازى  کوشش هاى 
  .21کاری که سر به رسوایی جهانی زد، و سالح های شان ضبط گردیددستگیر ایتالیا 

خانوادۀ  شاه مقتول نگردیده  و یکبار دیگر در ماه مى  اما این ناکامى  هللا نواز خان مانع انتقام جوئى 
به روم فرستادند، تا به هر قیمتى که  سکرتر سفارت افغانستان  حیثبه را احمد علی خان    ١٩۳٤
، محافظ خاص خوداینبار   هاشم خان را به سر برساند.  سپرده شده به هللا نواز خان  ۀوظیفشده،  
ممکن است این احمد على خان همان احمد م فرستاد. وبه ر « اقدام» این  برای انجامنیز  را ، حکیم

 على خان لودین، رئیس اردو باشد که بعدا  بحیث وزیر مختار افغانستان در برلین تعین شد.  

در زمینه دست یافته، آن را از طریق سفارت « گرانبهایی»بار دیگر استخبارات شوروی به اطالعات 
امنیتی را در زمینه  الزم  بیراامان هللا گذاشت که بی درنگ تد غازى  م به دسترسوروی در رشو

 روی دست گرفت. 

 سیاست قدرت هاى بزرگ در خاور شناس روسى و نویسندۀ  کتاب ، تیخانفبه گفتۀ داکتر یورى 
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 8تر 8 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

میزان مشارکت سازمان های است اکنون ناممکن  ()نبرد افغانى استالین افغانستان و قبایل پشتون
 حدس  در آن برهه را  روشن ساخت. مگر می توانیم خان اطالعاتی شوروی در تامین امنیت امان هللا 

اکتفا نکرده م واین سازمان ها تنها به رساندن اطالعات محرم از کابل به ر کامال  امکان داردبزنیم که 
ناگزیر گردیدند   ١٩۳٤سال  ایتالیا در مخصوص  لیس و سرویس های وکه پ معلوم میشود . باشند

در تیخانف میگوید که  مساعی همه جانبه یی را برای نگهبانی از امان هللا خان روی دست بگیرند. 
نتیجه، وابستگان و همخاندانی های نادرشاه با پی بردن به بیهودگی تالش های خود ناگزیر گردیدند 

که تالش های مبنی بر مسموم اروپا را از سر خود بکشند. با آنبرنامه رسیدن به حساب امان هللا در 
  22 «ادامه یافتند. ١٩۳۸ ساختن او در مکه تا سال 

بعد از  »غبار بقول موفق شدند به امان هللا خان زهر بخورانند. ١٩۴۸باالخره اجنتان انگلیس درسال 
خورد و نمى توانست کارى از  آنکه دشمنانش به او زهر دادند، دیگر تعادل فکرى و جسمى او برهم

. امان هللا خان اگرچه  ازاین مسمومیت نجات یافت ولی دیگر جسم وروانش بشدت  23« پیش ببرد.
دیگر از شوق  صدمه دید، وچهره اش تغییر کرد واو را خیلی مسن تر از سن حقیقی اش نشان میداد.

 وذوق سلطنت افتاد وبیعت نامه خود را عنوانی ظاهرشاه فرستاد.

بدین سان شاه امان هللا بیش از همه رهبران سیاسی شرق مورد پیگرد  دشمنان خود قرار داشته 
است،واین دشمنان عبارت بودند از عالیه بیگم خانم سردارنصرهللا خان،محمداختر)امین االطالعات 
ت سردارنصرهللا خان(،نادرشاه، وبرادر او محمدهاشم خان صدراعظم ،حبیب هللا بچۀ سقو ودرپش

 .      سرهمگی انگلیس بود که داغ استقالل سیاسی افغانستان او را تا این حد هار ساخته بود

 پایان
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