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 به سقوط و عروج خانواده سردار یحیی خاننگاهی مختصر 

 ( دومچهل و )بخش 

 نقش انگلیسها در سقوط دورۀ امانی:  )ادامه(

دربارۀ دست  داکترعبدالرحمن زمانی در کتاب "بارنگری دورۀ امانی و توطئه های انگلیس"    –  3

داشتن انگلیس درسقوط دورۀ امانی به نکات مهمی اشاره می کند که به ذکرمختصر بعضی ازآنها در  
غازی امان هللا خان  که همیشه یک افغانستان قوی و  انگلیس می نویسد: »استعماراو  اینجا بسنده میشود. 

را برای سلطه و منافع سیاسی، اقتصادی و نظامی خود تهدید بزرگ میشمرد و از انواع توطئه ها و  
نیاورده بود، ازفرصت استفاده نموده در صدد    ت تالش های ترور و کشتن هم نتیجۀ مطلوب شانرا بدس 

وششی درپهلوی تشویق وتطمیع رهبران مذهبی ومخالفین دولت  برانداختن سلطنت وی برآمده ازهیچ ک
ازاقدامات    جمله اسناد آرشیف هند برتانویمآخذ معتبر ازبه استناد ازدرین راه دریغ نورزید.« زمانی  

ن دست یازیدند: موجودیت الرنس  آبرای براندازی سلطنت شاه امان هللا به  انگلیسها  ذیل یاد میکند که  
های بی پردۀ انگلیسها تحت نام سیاست    شکنی رو"، کا یس به نام مستعار"ایرمن شاجاسوس مشهورانگل

مخالفان  یبیطرف حملۀ  تحت  کابل  آمیزهنگامیکه  تهدید  اوراق  فروریختن  و  انگلیسی  پروازطیارات   ،
درقرارداشت،   بیسیم  تلگراف  دستگاه  انگلیس نصب  افغانستان،  سفارت  اجازۀ حکومت  مالقات    بدون 

ب کلک  اسفیرانگلیس  نمایندگان  حبیب هللا  سازی  دسیسه  انگلیسها،  توسط  کلکانی  تداوی حبیب هللا  انی، 
اسوسان دیگرانگلیس،اختفای  جوید آسترالیائی" و    "مسترانگلیس درکابل، فعالیت عبدالواحد شینواری یا 

وسیع علیه    ، پخش تبلیغات اسناد مبنی برکتمان دست داشتن انگلیس درتوطئه های ضد نهضت امانی
داکترعبدالرحمن: "بازنگری دورۀ    ، زمانی  -برای شرح مزید دیده شود  ) ملکه ثریا.  امان هللا خان و  

 ( 374 تا  357صفحه ، 1391امانی و توطئه های انگلیس"، جالل آباد، 

  ( Panialaتوطئۀ مسمی به "پنیاله" )  ،یکی ازموضوعات مهمی که داکترزمانی به شرح آن می پردازد 

اسمعیل دیره  درحواشی  محلیست  وآن  امانی    است  رژیم  براندازی  برای  طرحی  درآنجا  که  خان 
این توطئه می نویسد: »این   بود. او برطبق اسناد آرشیف هندبرتانوی در شرح  رویدست گرفته شده 
قبایل،   کمک  بودند،  سهیم  دولتی  عالیرتبه  مامورین  و  سرداران  پرنفوذ،  روحانیون  درآن  که  طرح 

چندتن از والیان وابسته به گروپ توطئه گران نیز  همکاری چندنفر ازصاحب منصبان ارشد اردو و  
، هدف آن طرح کودتایی بود که درجریان سفرغازی امان هللا خان به اروپا  درآن درنظرگرفته شده بود 

باید  کودتا  درین  بود.  شده  جدیدالتأسیس    خان  محمدولی   درنظرگرفته  فرق  اعضای  و  سلطنت  وکیل 
محمدنادرخان که درفرانسه بسر می برد،  اران سپهساالراقتدار بدست طرفد "استقالل و تجدد" دستگیر و

افزاید: می  زمانی  میکرد.«  شارژ  انتقال  گولد  جی  بی  که  بود  حدی  به  پنیاله  توطئه    دافیر »اهمیت 
  81شماره  تعین شده بود، در تلگرام   1928مارچ    8انگلیس در کابل با نزدیک شدن تاریخ عملیات که  

ه اهمیت موضوع تمام جریانات  ببرتانوی خواهش کرد که نظر حکومت هند فبروری خود از   28مورخ  

قول حاجی دوست  استخبارات بلوچستان ازمربوط به این توطئه به اطالع لندن رسانیده شود. در راپور
  حضرت صاحب شوربازار کابل سازمان محمد گفته شده است که این توطئه مالها توسط فضل عمر
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یافته است. ادعا میشود که وی در جملۀ اشخاص عمده دیگر با عبدالعزیز خان وزیرحربیه، شیراحمد  
قندهار   نائب الحکومهرئیس شورا که فعالً شاه امان هللا را همراهی میکند، محمدعثمان خان سابق  خان 

ه میشود  گفت  3  -2ایوب خان در دوران زندگی اش، درمکاتبه بوده است. درصفحات    ویکی از حامیان 

هدف   جدید آنها  که  فرقه  است)  برانداختن  وبوده  استقالل  آن  فرقۀ  بانی  و  عمومی  رئیس  که  تجدد 
بود  خان  امان هللا  غازی  توطئه)مندرج صفحۀ  ( اعلیحضرت  این  به  منتسب  برجسته  افغانهای  لست   .

  مارچ آغاز شود، شامل شاه محمود خان نائب الحکومه جالل آباد، برادر   8( که قرار بود قبل از  15

 نادرخان نیز بود.« 

درانش دوبار به مالقات غازی امان  ا»در دوران سفرغازی امان هللا خان سپهساالرمحمدنادرخان و بر
دیگرافغانستان هم شایعاتی پخش شد که گویا سپهساالرمحمدنادر    هللا خان رفتند  ونقاط  آباد  ودرجالل 

 برمیگردد.«  خان با غازی امان هللا خان آشتی نموده و بزودی به افغانستان 

زمانی دربارۀ ناکامی این توطئه می نویسد که: »توطئه کودتا با وصف تمام رازداری ها و کوشش  
افغانستان  توسط حکومت  آن  اخفای  و  موقع کشف شد. دست شاه محمودخان بصورت    های ستر  به 

و تعدادی هم    عامالنه ازکار گرفته شد و به کابل اعزام گردید و تعدادی از اعضای شبکه ازکاربرکنار 
برگشتش   تا  خان  امان هللا  غازی  هدایت  به  بنا  توطئه  این  کشف  با  اینکه  قرارگرفتند.  مراقبت  تحت 

ی غافل گیرشدند. آنها ازنداشتن معلومات کافی دربارۀ  سهیچکسی زندانی ویا کشته نشد، مامورین انگلی 
کودتا تلگرا  کشف  طی  کابل  مقیم  شارژدافیرانگلیس  بودند.  تشویش  شبه  مارچ    5مورخ    12ماره  م 

نادرخان با شاه و بازگشتش  د های آشتی محم هیکطرف آوازبه وزارت خارجه خود نوشت که از   1928

از قبل  حتی  افغانستان  و به  شاه  دیگر  بازگشت  نائب  ازطرف  از  برادرش  محمودخان  شاه  موقوفی 
راجع   لطفاً  است.  شده  شدید  نگرانی  باعث  اش  بیکاری  و  آباد  جالل  هر الحکومگی  نادرخان    به 

معلوماتی را که دارید، بما لطف کنید. دفترخارجه ازلندن به سفارت خود درکابل نوشت که: "معلومات  
محرمانۀ رسیده به ما نشان میدهد که نادرخان با دوبرادرش امان هللا را در روم مالقات کرد؛ پذیرائی  

ه و تاحال درآنجا میباشند."« )مأخذ  لذا با عجله به جنوب فرانسه برگشت  ،سرد سبب انزجار آنها شده 
 (362ـ  361باال، ... صفحه 

داکترزمانی دررابطه با نقش انگلیسها در سقوط دورۀ امانی ازحضورالرنس درمیرامشاه ]بعضی ها  
درکتاب سنزل نوید ذکر گردید.    آنرا میرانشاه می نویسند[ در وزیرستان شرح مشابهی دارد که قبالً 

»حک افزاید:  می  اززمانی  نمیتوانست  انگلستان  منکر  ومت  افغانستان  درسرحدات  الرنس  موجودیت 
شود، اما از دست داشتن او در رویدادهای افغانستان منکرشد.... دراسناد آرشیف انگلستان سندی که  

، مثل اسناد مستقیم دیگر دیده نشده است،  الرنس را درتوطئه ضد رژیم امانی ثابت سازد   ندست داشت
« زمانی ضمن آنکه  .دد موجود اند که دروغ و کتمان ادعاهای انگلیس را ثابت می سازند اما اسناد متع

به موجودیت بعضی اسناد دراین مورد اشاره میکند، می نویسد: »قابل یادآوریست که حتی نبودن سند  
تما  سترس  د اسناد محرمانۀ آرشیف انگلیس ب  م هم نمیتواند دلیل نبودن حقیقت یک موضوع باشد. اوالً 

محققین قرار داده نشده است و دراسناد موجودحتی نامهای افراد وخانواده های متعدد حذف شده اند،  
زیرا افشای آن یا منافع مشترک شانرا با خطر مواجه ساخته یا خطر رسوائی سیاسی را به بار آورده  

و متعددی  مذکوراسناد  درآرشیف  ثانیاً  میشود.  ازآنها  آینده  استفادۀ  مانع  دهندۀ  ویا  نشان  که  دارد  جود 
برای شرح مزید دیده شود:  تالشهای جعل سازی دراسناد وجلوگیری ازافشای حقایق را نشان میدهد.«)

 (367 - 362مأخذ فوق...، صفحه
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مداخله  تر زمانی  کدا یا عدم  بیطرفی  گویا  پالیسی  ستانه سقوط  آدر  درامورافغانستان  انگلیسها  دربارۀ 
 کلکانی می نویسد: »انگلیسها مدعی بودند که خواستار بی ثباتی و  رژیم امانی و شورش حبیب هللا

رامی در افغانستان نبوده و به سیاست عدم مداخله درامور افغانستان پابند میباشند. انگلیسها  آبرگشتن نا 
ادعا داشتند که تنها از بیرون خطوط میدان بازی ناظر اوضاع بوده میخواهند مطمئن باشند که اتحاد  

رهبری را برسمیت بشناسند    همان نیزعین پالیسی را تعقیب نماید و می گفتند که آماده هستند    یرو وش
  که قابلیت و استعداد مهارکردن یک افغانستان متحد و نیرومند و مستقل را داشته باشد. انگلیسها با این 

ود، با مدعیان دیگر  در واقع شناسائی خود را از رژیم امانی سلب و وی را که پادشاه افغانستان ب   کار
تاج و تخت مثل علی احمد خان، سردارمحمدعمرخان پسر سردار ایوب خان، حبیب هللا کلکانی، غوث  

 الدین خان و محمدنادرخان در یک سطح قرار دادند«

اند، به   از محرمیت برآمده  انگلیس که فعالً  افزاید: »به استناد اسناد محرمانه استخبارات  زمانی می 
مدنظر داشته و ترجیح  را  که در جملۀ مدعیان تاج و تخت افغانستان، انگلیسها نادرخان  یرسد  اثبات م 

میدادند. اما آنها درک نموده بودند که اگر بصورت آشکار از نادرخان حمایت کنند، این حمایت نسبت  
ارش  نفرت افغانها از استعمار انگلیس، چانس بقدرت رسیدن نادرخان را ازبین خواهد برد. همچنان سف

ادعای نقش بیطرفی بهانۀ خوبی بود برای جلوگیری از مداخلۀ اتحاد شوروی و بازی دادن مدعیان  
 ( 380دیگر قدرت مثل علی احمدخان، غوث الدین خان و حبیب هللا کلکانی.« )مأخذ باال...، صفحه

شواهد و قراین  رشیف آنها قابل دسترسی نیست، اما  آاگرچه سند رسمی مبنی برمداخالت انگلیسها در  
زمانی برای ثبوت آن  . داکتر واضح دال برواقعیت دست داشتن آنها در سقوط دورۀ امانی موجود است 

که مختصر آن    می پردازد انگلستان و دیگر مآخد معتبر  اسناد آرشیف محرمانه   مبنایربشرح نکاتی به  
شاور وبرگشت او به کابل و  رهائی حبیب هللا بسیار زودتر از موعد حبس او از زندان پ   -چنین است:  
جلوگیری ازانتقال اسلحه و مهماتی که شاه امان    -؛  پغمان و کوهدامندراو  آغاز حمالت  اطراف آن و

و آنهم در موقعیکه    ی رسیده بود کراچ آنوقت به بندر  هللا طی سفر خود در اروپا خریداری کرده و در
داشت  مبرم  نیاز  آن  به  قوآاز  -؛  شاه  حمالت  کابل  نجائیکه  در  برتانیه  سفارت  حواشی  از  سقوی  ای 

دولتی   وقوای  میگرفت  شهرصورت  سفارت  ناگزیر بطرف  به  صدمه  واردشدن  از  بخاطرجلوگیری 
کردند  اجتناب  توپخانه  ثقیل  خوا  ،ازحمالت  مذکور  ازسفارت  افغانستان  خارجه  تا  وزارت  برای  ست 

که درجوارارگ موقعیت داشت، به "هوتل ولی"  را  مرکز سفارت    ،حفظ جان و مصئونیت اعضای آن
دهد  اانتقال  پیشنهاد  ما سفیرانگلیس  ،  نکرد این  قبول  این وسیله  و    را  دولتی را علیه  با  قوای  عملیات 

ساخت  مواجه  با ضعف  م   -؛  شورشیها  در  واسناد  سفیرانگلیس  که  میدهد  نشان  هند  آرشیف  در  جود 
که خارج از شهر و درزیر تپه باغ باال   دوران اغتشاش دوبار با حبیب هللا کلکانی در سفارت انگلستان

است  نموده  مالقات  داشت،  بصوب  ع  -؛  موقعیت  ازکابل  او  خانواده  و  هللا  عنایت  شاه  درانتقال  جله 
بوسیلۀ طیاره های انگلیسی برطبق توافق بین شاه عنایت هللا و حبیب هللا با    نجا به چمن آپشاور و از

خالی  صادق مجددی تا هرچه زودتر میدان را برای سلطه حبیب هللا درکابل    وساطت حضرت محمد 
قبالً   سازد  آن  مفصل  گزارش  درداخل   -؛  ذکرشد(  )چنانچه  بیسم  تلگرام  دستگاه  یک  نصب  همچنان 

سفارت انگلیس تا تبادلۀ اطالعات مستقیماً بوسیلۀ اعضای سفارت با خارج صورت گیرد، درحالیکه  
ها به مقامات  سانگلی  -؛  رت میگرفت قبالً این اطالعات ازطریق دستگاه تلگرافی دولت افغانستان صو

نالیست  ور ایالت سرحدی شمال غربی محرمانه هدایت دادند تا تلگرام های ژایالتی بلوچستان، پنجاب و
و راج ها  و   عمطبوعات  اخبار  از  به  و  سانسور  را  افغانستان  برتانیه  اوضاع  پالیسی  خالف  نشرات 

به اساس پالیسی سختگیرانه انگلیس در مخفی نگهداشتن کمک های شان به مخالفین    -؛  جلوگیری کنند 
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ور مستقیم خودداری کرده، کوشیدند تا اسلحه را به قیمت بسیار  ط از دادن اسلحه برژیم امانی، آنها  
ارزان و ناچیز در کوتل کوهات به اختیار مخالفان قرار دهند. )برای شرح مزید درهریک از موارد  

ک براسناد فوق  مبتنی  انگلستان  ه  شود:  دیگرمعتبر مآخذ  وآرشیف  دیده  باال....ازمیباشند،  ه  صفحمأخذ 
 ( 400تا   381

دردویک  لو  –  4 افغانس  کتابآدامک  خارجی  در"روابط  بیست" تان  قرن  اول  نقش  در  نیمه  مورد 

ی می پردازد تبه شرح نکا و رویکار آوردن حبیب هللا کلکانی بقدرت   انگلیس ها در سقوط دورۀ امانی
  دراینجا با اختصار تذکار می یابد. او می نویسد: »پدیده های هولناک درکابل شک و تردید را به که  

سلطنت افغانستان دست  سقوط امان هللا و گماشتن حبیب هللا بر سریراوج کمال آن رسانید که برتانیا در
و بیطرفی  اعالن  برتانیا  حکومت  داشت.  درقوی  را  خود  مداخله  اعالم    افغانستان  داخلیامورعدم 

افوا  ، مگرداشت  تا جلو  داشت، میخواست  برتانیا  امان هللا و  تحریکات را    هباهمه مهارتیکه  از خلع 
سعی کرد  و آنهمه مساعی او شک و تردید را رفع نکرد. برتانیا    موفق نشد ترک دادن کشور بگیرد،  

شد  شناخت پادشاه افغانستان خواه امان هللا یا عنایت هللا و یا این مبارز تاجک بابصورت بیطرفانه در
بود  . اگرچه هیچگونه شواهدی در دست ند یث هواخواه بچه سقاو شناخته شحد، اما بازهم به  کنل  عم

پالیسی و روش برتانیا را بصورت واضح و خشونت آمیز سازد و نه در  برعلیه امان هللا وانمود  که 
مخصو و  ها  برتانوی  آنهم  با  میخورد،  نظر  به  سندی  چنان  هند  و  برتانیا  اوراق  و  هنصدفاتر  د  اً 

 غیرشعوری خوش و مسرور بودند.«   برتانوی از همچو سرنوشت امان هللا بصورت 

آدامک می افزاید: »بادرنظرداشت این حقیقت که چندماه قبل امان هللا مهمان عزیز و گرامی پادشاه  
  آن   وو در ارسال سالحها به او کمک و معاونت نمود    برتانیا بود و تحایفی که برتانیا به او اعطا کرد 

قتدار افغان رسیده بود. مگر اختیار کردن یک روش بسیار  امدار سرآنوقت به هند برای زمادر  سالحها
گرفتن کمکهای   ازمحروم ساختن امان هللانازک وهمچو یک فرصت حساس و ضیق بیطرفی برتانیا در
عیف ساختن امان هللا میباشد و بلکه قرار معلوم از ارسال آن عمداً ممانعت  ض الزم و به موقع دال بر  
و تختش استفاده میکرد و برای وی کمک می نمود، لهذا  ر جنگ محافظت تاج  شد تا امان هللا از آن د 

 «  .او از آنجهت ضعیف ساخته شد 

پالیسی برتانیا توسط دفتر امورخارجه آن در لندن چنان تعریف شده است که آنها  آدامک می افزاید: »
میکن فقط "حکومت   را کمک  سراقتدار"  و  اطال قوی  همفریز  به  لندن  راستا  این  در  و  :    ع ند  که  داد 

ازطرفین را کمک    یمسایل داخلی افغانستان یک حکومت اعلیحضرت پادشاه برتانیا تمایل ندارد که در"
. فاتح  بحال خود بگذارید رسیدن بقدرت در کشور نمائید، بلکه آنها را در رقابت و ادعای شان برای  

درسراسرآرزو خواهد  و  بخشد  تقویت  را  تا حکومت مرکزی خود  پخش    داشت  نفوذ خود را  کشور 
ن ارائه خواهد  آ تان به  تمایل دوستانه خود را جهت تقویه مردم افغانسنماید و درآن فرصت حکومت ما  

داشت و چنان کمک و معاونتی به آن یکی داده خواهد شد که کشور خود را سر ازنو تعمیر کند و  
جنگ داخلی  عدم مداخله درو  ی : »اعالم بیطرفکهآدامک در این ارتباط تصریح میکند    انکشاف دهد.«

   ، اما تطبیق این پالیسی و روش امر چیز دیگر است.« افغانستان یک چیز است 

بیطرف موضوع  ظاهراً  برتانیا  چرا  کرد،  اینکه  مطرح  را  افغانستان  امورداخلی  در  مداخله  عدم  و  ی 
لحوظات بس مهمی که درترکیب این پالیسی  بیان میکند و می نویسد: »م  از دو نقطه نظرآدامک آنرا  

ه ظهور میرسید: اول عکس العمل قبایل  بود که شاید از دو منبع ب  هایی   برتانیا نهفته بود، عکس العمل
افغانستان را حلقه کرده  به حیث یک کمربند  که  العمل روسیه    آزاد  دوم عکس  هند،  و مسلمانان  اند 
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شوروی که شاید آنها از مداخله برتانیا مشکوک می شدند و در پاسخ نقش فعال تری را درین جنگ  
سمی برتانیا موافقه داشتند که نه قبایل سرحد آزادهند و نه شوروی درین  بازی میکردند. اشخاص ر 
نموده اند و پالیسی برتانیا هم به آن اصرار ورزیده که کاری نکند تا باعث  جنگ اشتغال و اشتراک  
 ا بیغرض ]بیطرف[ باشند.« ت نستند دااشتراک به این جنگ شود. بنابرآن بهترتحریک و تشویق آنها در

یی خود به  پا مثل دیگر نویسندگان به این موضوع اشاره میکند که: »امان هللا دراثنای سفر ارو   آدامک
زیاد  یک   های  وعده  همچنان  و  بود  کرده  ارسال  و  خریداری  حربی  تجهیزات  و  اسلحه  زیاد  پیمانه 

ن به هند رسیده  آایش داده شده بود که یک قسمت زیاد  سالحهای الزمه و تجهیزات جنگی و دفاعی بر
نجا که امان  آمبرم و عاجل داشت، مگر از  به آن حکومت امانی ضرورت   معطل شده بود. درحالیکه

افغانستان را برسمیت نشناخته بود، به والیت  [ برتانیا تا آنوقت حکومت جدید  داد   ]استعفیشد هللا تسلیم  
رتانیا ترک کردن حکومت امان هللا و برتخت نشستن عنایت هللا را  ه نشد. بدیگری جز کابل انتقال داد 

در دیگر  قدرتهای  سایر  مانند  برتانیا  داشت میدانست،  سفارت  هللا    متکی و  کابل  حبیب  نیک  اراده  به 
ملحوظ سالحهای را    سیب برسانند. به این آفاظت آن بود تا نگذارد که جنگجویان به آن ضرر و  درح

ه آن دسترسی نداشت.  ان هللا خریداری کرد و در بندر کراچی معطل ماند و حکومت افغانستان بکه ام
امان هللا   هوائی  قوای  برای  که  بود  داده  قرار  ممنوع  را  طیاره  مواد سوخت  همچنان صدور  برتانیا 

 ضرورت عاجل بود.«  

رنس  از یک نامه المطالبی نوشته و بخصوص  وزیرستان    عالوتاً آدامک درباره موجودیت الرنس در 
که    تذکار میدهد   بود،( نوشته  1306جوزا    14)  1927جون    10  خبه تاری   " مارش  که عنوانی "ادوارد 

یی گزارش میدهد که در مطبوعات  صدای هاحتی در کابل نیز بوده است. همچنان آدامک ازسرو  او  
افغانستان  و جنگ در  ارتباط با نا آرامی ها دیت الرنس و فعالیت های او دربین المللی در مورد موجو
مانی یادآور میشود که  درعین زمان از فعالیت تبلیغاتی علیه رژیم ابودند و  در انوقت به نشر رسیده  

خان   امان هللا  علیه  سازی  ذهنیت  در  و  افتاده  براه  مخالفین  انتشارازطرف  ازجمله  داشتند،  و    نقش 
لبا در  که  ثریا  ملکه  های  کوچس  توزیع عکس  توسط  بیشتر  و  بود  چاپ رسیده  به  نشینی  های  یشب 
مان هللا خان برانگیزند و  تا تعصبات مذهبی مردم را برعلیه اغلزائی به داخل افغانستان برده می شد  

انتشار می  مطبوعات هند  که درخان را    با امان هللا ت شوربازار  احضراخبار مربوط به مخالفت  نیز
این دلیل صرف نظر میشود که در    یافت، بیان میدارد. از شرح مزید هریک از موضاعات فوق به 

  -دیده شود  مزید شرح برای ) گردد. می آن باعث طوالت کالم مجدد کارذ نیز گزارش یافته و ت  مآخذ قبلی
در افغانستان  خارجی  "روابط  لودویک:  م آدامک،  بیست"،  قرن  اول  محمدفانیمه  پوهاند  ل  ضترجم: 

 (223ـ  216، صفحه1377صاحبزاده، پشاور، چاپ دوم 

 )ادامه دارد( 
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