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 ۸۱/۸۱/۱۸۸۸                   داکتر عبدالرحمن زمانى  

 

 توطئه هاى انگلیس علیه حکومت امانى
 ودومین سالگرد استرداد استقالل افغانستان به مناسبت نود

 

 نميخواستند شهزاده امان هللا خان جانشين امير حبيب هللا خان شود انگليس ها :قسمت اول

شهزاده امان هللا خان که یکى از ملى گرایان، تخت نشینى امان هللا خان را منافى مقاصد خود دانسته نمیخواستند ها انگلیس

 جانشین امیر حبیب هللا خان شود.  آزادى خواهان و اصالح طلبان پر شور بود،  

وج مبارزات ملى گرایان و نظریات و هاى در دست داشتند که از اراپور ۸١۸١از اوایل سال مامورین انگلیس حتى 

 افکار آزادى خواهى و ضد استعمارى شهزاده امان هللا خان، محبوبیت رو به ازدیاد و احتمال بقدرت رسیدن وى با وجود

که ولیعهد نبود و فرزند سوم امیر بود، آگاهى کامل میداد
i
اگرچه مرگ امیر حبیب هللا خان بصورت آنى و غیر مترقبه  .

کردند که در صورت تصادم بین ها میدانستند که ممکن قتل امیر نتیجۀ یک نوع مبارزه طلبى باشد. آنها پیشبینى میبود، آن

و ملى گرایان که از امان هللا خان طرفدارى  ها و روحانیون که از نصرهللا خان طرفدارى میکردندهاى مالنیرو

میکردند، نصرت و برترى را ملى گرایان حاصل خواهند کرد
ii
نها به همین دلیل برسمیت شناختن نصرهللا خان بحیث آ .

 امیر جدید را به تعویق انداختند.

و با نائب وقتى سردار نصرهللا خان یک روز بعد از شهادت امیر حبیب هللا خان سلطنت خود را در جالل آباد اعالن کرد 

لم و توأم با  صلح و رفیقانه آرزوى ما یک جانشین سابتماس شد. نائب السلطنه به لندن اطالع داد "السلطنۀ هند بریتانوى 

ترازو را نمیتوان  ر بخورد. زیرا پلۀیروز تغیه . اگر چه امیر قبلى مصمم به حفظ توازن بود، شاید این معیار روز باست

".  رفاقت نصرهللا خان یقیناً براى ما گران تمام خواهد شدیکسان نگهداشت
iii

  . 

امکانات اعالن جانشینى  امان هللا خان اطالعاتى داشتند،  لذا متوجه عواقب رفاقت  حبوبیت وچون انگلیس ها قبالً از م

بریتانیا به هند اطالع داد که  .  ورا به تعویق انداختد  برسمیت شناختن نصرهللا خان بحیث امیر جدیدنصرهللا خان بوده، 

د را خوب مستقر سازددر شناسائى حکومت جدید عجله نکنید تا آنکه نصرهللا خان خو"
iv

."  

حتى بعد از آنکه تمام همراهان امیر مقتول به کابل  وکیل انگلیس ها که هنگام ترور امیر حبیب هللا خان در جالل آباد بود

: دو هفتۀ اول  ماه اپریل خود نوشتاو خود در گزارش   برگشتند، به کابل برنگشت و مشغول فعالیت هاى تخریبى بود.

الل آباد را ترک کنم  یک مراسلۀ دوستانه با الفاظ ظریفانه از محمود طرزى گرفتم که آنرا بنام "ناظر "قبل از آنکه ج

بود. وى ضمن آنکه من را از تقررش به این مقام مطلع میساخت اظهار ى وزیر خارجه امضأ نموده جه" یعنخار

اپریل جالل آباد را ترک گفته   ٣ان  که، بتاریخ آرزومندى کرده بود که  هرچه زودتر به کابل برسم".  حافظ سیف هللا خ

اپریل به کابل رسید، در  ١( روز )مسافتى را که حد اکثر باید در دو روز طى میکرد(، بتاریخ ٦و بعد از مدت شش )

چرا بعد  ،همان راپور ادامه میدهد که "من  در راه کابل مکتوبى از امیر به امضاى خودش گرفتم که در آن پرسیده بود

. او گفته بود ین نفر هستم، به کابل برنگشته ام، که آخرتول از جالل آباد برگشته اند، مناز آنکه تمام همرکابان امیر مق

که باید بزودترین فرصت بطرف کابل حرکت کنم
v

      ." 

 :ت عنوان "معماى افغانستان"  نوشتتح ۸١۸١روزنامۀ تایمز  درشمارۀ مؤرخ چهارم مارچ 

 اجع به جانشینى  کابل در یک اعالمیۀ جدید و نسبتاً بد ترکیب خود که با قرائت حقایق جزئى آغاز  میشد،"دفتر هند ر

. ..  بصورت تعجب آور ى با این اشاره پایان یافت که  نصرهللا خان برادر امیر مقتول  حبیب هللا دیگر امیر جدید نیست

 را رد نموده، و امان هللا خان که سومین پسر امیر میباشد، در دفتر هند اظهار میدارد که مردم کابل جانشینى نصرهللا

.  بعد از آن بما گفته شد که نصرهللا به امان هللا تسلیم شده است.  توصیه میشود که  یتخت خود را امیر اعالن کرده استپا

 تا معلومات بعدى  نباید تصور کرد که قضیۀ جانشینى بصورت قطعى  فیصله شده است".

: "هر صبح یل انگلیس ها میخوانیم که میگویدا هلل وک نمونۀ دیگر از تخریبات را در یک راپور دىگر حافظ سیفیک 

و دسیسه کار تقبیح میکند، در بازار ها و بارک ها نمایان میشوند.   هاى  که  امان هللا را بحیث دروغگواعالنات و پوستر

محبوس اند،  هم  شایعات ضد امان هللا را پخش میکنند، که نصرهللا خان و عنایت هللا خانین عامل
vi

 ." 

وقتى پیش بینى انگلیس ها درست ثابت شد و جناح محافظه کار و سنت گرا به رهبرى سردار نصرهللا خان به شکست 

به   مواجه شد، دولت انگلیس  سعى ورزید که سردار نصرهللا خان و یا سردار عنایت هللا خان کمک آنها را قبول نموده

هند بریتانوى پناهنده شوند. انگلیس ها از قدیم کوشیده بودند فرد یا افراد مخالف از  فامیل سلطنتى را با خود به حیث 

گروگان یا پناهندۀ سیاسى نگهداشته باشند تا در صورت عدم اطاعت و سرکشى امیر کابل از آن به حیث  مدعى تخت 

وتاج استفاده نمایند
vii

   . 
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تخت نشینى امان هللا خان را مخالف مقاصد خود دانستند،  ، انگلیس ها ردار نصرهللا خان به کناره گیرىبا مجبور شدن س

تا افغانستان را مورد حمله قرار دهند، و به همین جهت قواى نظامى خود را در ایالت سرحدى  انۀ شدندبهصدد در  و

شمال غربى بسیج ساختند
viii

امان هللا  ۸١۸١مارچ  ٣نامۀ  زین و پروتوکول ها به.  آنها همچنان  با زیرپا گذاشتن موا

اپریل هم تنها از ضایعۀ بزرگ قتل فرمانروا صحبت  ۸١ندادند.  چیلمسفورد درین مکتوب اپریل جواب ۸١تا  خان

ا ینکه امان هللا خان از انتخابش بحیث امیر جدید به او اطالع داده اظهار امتنان نمود، ولى  در رابطه بانموده،  از

 تقاضاى استقالل هیچ ذکرى نکرد.

امان هللا خان براى آزمایش ذهنیت حکومت بریتانیا در هند نمایندۀ سیاسى خود "عبدالرحمن خان" را براى اشغال وظیفۀ 

سیاسى اش به هند اعزام داشت، وقتى او خود را بحیث نمایندۀ سیاسى امیر امان هللا خان به کمشنر عمومى ایالت شمال 

ى کرد، روز کیپل از او پرسید که "کدام امیر؟" و به این وسیله وانمود ساخت که حکومت او هنوز امیر را غربى معرف

به رسمیت نمیشناسد
ix

وقتى سکرتر امور هند دولت بریتانیا پیغام پادشاه آنکشور  ۸١۸١. حتى به تاریخ ششم ماه مى سال 

فرستاد،  در اخیر آن پیغام نوشت که این سند باید امان هللا را عنوانى امان هللا خان را به نائب السلطنۀ هند بریتانوى 

نه اینکه  اعلیحضرت  خطاب کند ،بحیث امیر
x
  :توجه کنید به متن تلگرام .

 ۸١۸١مى(  ۱ماه مى )دریافت  ٦"تلگرام  پى مؤرخ  

 ، لندنوزیر امور هند اعلیحضرت از :  

 سیاسى(، شیملهجاللتماب  نائب السلطنه )امور خارجه و شعبۀ  به :

قید، خبر مرگ پدر شما، امیر حبیب هللا خان ف - : "آغاز پیامشاه را به امان هللا مخابره کنیدلطفاً پیام آتى اعلیحضرت پاد

برایم شدیاً  ایشان. من به امیر فقید بحیث یک دوست حقیقى نگریسته،  و مرگ نابهنگام بدون تصنع من را متاثر ساخت

رقت آور بود. میخواهم  در رابطه با این خسارۀ جبران ناپذیرى که شما و کشور شما متحمل شده اید،  براى شما مراتب 

 ختم پیام. تسلیت خود را ابراز دارم.

دن این پیام این سند باید امان هللا را بحیث امیر نه اینکه  اعلیحضرت  خطاب کند. شما با مالحظۀ انکشافات اخیر در رسان

 از بصیرت خود استفاده خواهید نمود.

 اپریل شما". ۸٦در دوسیۀ جانشینى افغانستان، به جواب تلگرام مؤرخ  ۸٤٣شمارۀ مسلسل 

ذکر  انگلیس ها به تعقیب آن دست به پروپاگند و دسایس وسیعى علیه غازى امان هللا خان زدند که درقسمت هاى بعدى 

 .خواهد شد
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