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 ۲۴فبروری ۲۰۱۵

داکترعبدالرحمن زمانی

مروری بر کتاب دور ٔه امانی پوهاند کاکر
(قسمت دوم)

 .2نویسنده اصلی راپور انگلیس ها شیخ محبوب علی میباشد
مأمورین انگلیسى در سفارت و قونسلگرى هاى شان در افغانستان در پهلوی وظایف دیگر مشغول عملیات وسیع جمع
آورى اطالعات و معلومات استخباراتى نیز بودند .سفیر انگلیس در کابل ،فرانسیس همفریز (Sir Francis
) ،Humphrysیکى از طراحان و مهره هاى عمدۀ توطئه هاى انگلیس علیه رژیم امانى بود .او قبل از آن بین سالهاى
 ۱٩۰٤تا  ۱٩۱٧در پوست هاى مختلف سیاسى ایالت سرحدى شمال غربى کار کرده و در سال  ۱٩۱٨هم براى مدتى
در قواى هوائى شاهنشاهى نو تأسیس انگلستان در هند بریتانوى مأموریت داشت  .او بعد از آن بحیث پولیتیکل ایجنت
خیبر و معاون وزارت خارجۀ حکومت هند بریتانوى کار کرده و با امور افغانستان و خصوصیات افغانها آشنائى کامل
داشت  .همفریز بعد از استقالل افغانستان و معاهدۀ  ۲۲نومبر سال  ۱٩۲۱اولین سفیر انگلستان در کابل تعین و از
تاریخ  ۲٧جنورى  ۱٩۲۲تا ختم حکومت غازى امان هللا خان و مؤفقیت توطئه هایش در آنجا بود .خانم همفریز دختر
«هیرالد ارتر دین» اولین کمشنر عمومى ایالت سرحدى شمال غربى بود.
یکى از فعالترین مأمورین هندى سفیر همفریز شیخ محبوب على بود که مثل خود همفریز در خدمات سیاسى هند
بریتانوى سابقه دار بوده و تحت نام آتشه یا سکرتر امور شرق در سفارت انگلستان در کابل ماهانه مبلغ شش هزار
( )٦۰۰۰روپیه را ،که در آن زمان مبلغ بسیار گزافى بود ،براى تمویل فعالیت هاى استخباراتى خرچ میکرد )۱(.به
گفتۀ استاد فضل غنى مجددى چنانچه حضرت صاحب محمد صادق مجددى نوشته است سکرتر شرقى سفارت انگلستان
در کابل با حبیب هللا خان [کلکانى] ارتباط داشته است  .و در دسمبر  ۱٩۲٨او را درشفاځانۀ سفارت انگلستان معالجه
نمود)۲( .

سفیر همفریز ،سکرتر شرقى شیخ محبوب على و چندنفر از اعضاى دیگر سفارت انگلیس در کابل
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قونسل هاى انگلیس در جالل آباد و قندهار هم تحت اثر شیخ محبوب على براى پیاده نمودن توطئه هاى انگلیس اجراى
وظیفه مینمودند ،اما وظیفۀ جهانگیر خان قونسل جالل آباد مهمتر و حساس تر بود ،چنانچه در اغتشاش شینوار رول
مهمى را ایفا نمود.

سکرتر شرقى خان بهادر شیخ محبوب على بعدا بحیث پولیتیکل ایجنت و بدون ریش و لنگى در بین قبایل آزاد
طوریکه از اسناد آرشیف انگلستان دیده شد ،شیخ محبوب على نویسنده اصلی راپور «سقوط امان هللا» ،مهمترین ماخذ
کتاب داکتر صاحب کاکر بوده و ایشان آنرا بصورت نادرست به شخصی به اسم منشى على احمد خان نسبت داده شده
است .
حاال که با چهره نویسننننده اصنننلی این راپور اسنننتخبارات انگلیس ،یعنی شنننیخ محبوب علی خان ،سنننکرتر امور شنننرقى
انگلیس در کابل آشننننا شننندیم ،می بینیم که این منشنننی علی احمد خان ،منشنننی دربار غازی امان هللا خان کی بود و تا چه
حدی دارای معلومات دقیق بوده میتوانست .

 .3میرزاعلى احمد خان مومند از غزنى نه منشی دربار بود و نه هم دارای معلومات دقیق بوده میتوانست
برویت اسنادمحرمانه آرشیف هند بریتانوی از دوسیه ? Who is whoیا «کی کیست؟» میرزا على احمد خان پسر
فقیر احمد خان باشندۀ غزنى در اوایل دولت امانى قراردادى شعبۀ گمرک بود .بعدا بحیث منشى شخصى حاکم غزنى
ایفاى وظیفه نموده ،و بعد از آن مؤفق شد بحیث منشى نائب الحکومه هاى جالل آباد ،مزار شریف و قندهار براى مدت
نه ( )٩سال کار کند .میرزا على احمد خان در عهد امانی بعد از آنکه غازی امان هللا خان از امور کار های قندهار
وارسی نمود ،مورد تقدیر اعلیحضرت قرار گرفته و مؤفق به دریافت نشان ستور شده و بحیث مامور سرحدات قندهار
تعین شد.
میرزا على احمد خان تنها در دوران اغتشاش به اصطالح سقوى ،وقتى غازى امان هللا شاه به قندهار رفت ،بحیث
سرمنشى شورا تعین و به وظیفه اش تا خروج اعلیحضرت امان هللا شاه از افغانستان برای چند ماه محدودی ادامه داد.
جریان ازین قرار بود که غازى امان هللا خان بعد از آنکه با عدۀ معدودى از وزرا و مشاورین خود بتاریخ  ۲٤جدى
( ۱٣۰٧مطابق با  ۱٤جنورى  )۱٩۲٩به قندهار رفت ،تا معلوم شدن سرنوشت برادرش ،سردار عنایت هللا خان ،بدون
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تماس با مردم منتظر ماند .بعد از رسیدن عنایت هللا خان به قندهار ،هردوبرادر در برندۀ ارگ قندهار مقابل مردم شهر
و اطراف آن قرار گرفتند و غازى امان هللا خان پس از شرح واقعات اخیر و توجیهات نادرستى که از اصالحات
وطنخواهانۀ او توسط مغرضین داخلى و دشمنان خارجى بعمل آمده بود و علت کناره گیرى خودش و انتظارى که از
رویکار آمدن عنای ت هللا خان در راه خاتمه دادن به خانه جنگى و جلوگیرى از کشت و خون مردمان بیگناه داشت،
اکنون به حاضرین اختیار داد تا براى ادامۀ مبارزه علیه جهل و وحشت و اعادۀ نظم و امنیت از بین او و برادرش یکى
را انتخاب کنند .تمایل مردم باز هم به شخص امان هللا خان بیشتر بود ،و مردم قندهار با وجود شکایات و گله هائى که
از او داشتند ،از اعادۀ سلطنت غازى امان هللا خان بخوشى استقبال نمودند و از همراهى خود به او اطمینان دادند)٣( .
فرداى آن ،شاه مجلسى را در سالمخانه دائر و کابینۀ جدید را تعین کرد که در آن به عبدالعزیز خان مسئولیت وزارت
حربیه و به غالم صدیق خان چرخی مسئولیت وزارت خارجه داده شده ،میرزا محمد عمر خان بحیث منشى حضور
و میرزا على احمدخان مهمند بحیث منشى شورا تعین شدند .عبداالحد خان وزیر داخله  ،مأمورین و مردم را از
پادشاهى دوبارۀ امان هللا خان و استعفاى سردار عنایت هللا خان مطلع ساخت  .تشکیالت جدید دوائر دولتى و بودجۀ
آنها تصویب و یکبار دیگر چرخ هاى حکومت به حرکت و فعالیت درآمده و نقشه هاى اینده طرح گردید .غالم صدیق
خان چرخى ،وزیر خارجه ،هم ذریعۀ تلگراف از طریق سفارت خانه هاى افغانى جلوس مجدد غازى امان هللا خان را
به دنیا اعالم کرد)۴(.
بعد از آنکه غازی امان هللا خان قندهار و افغانستان را ترک کرد ،میرزا علی احمد خان نیز با فامیلش به کویته رفت.
او در سال  ۱٩٣۰دوباره به کابل برگشت .تا سال  ۱٩٣٥بیکار در غزنى بسر برد .در سالهاى  ۱٩٣٧-۱٩٣٦در غزنى
قرارداد آذوقۀ قواى عسکرى را داشت  .در سپتمبر  ۱٩٣٨به گمان همکارى با سلیمانخیل مخالف دولت ،تحت مراقبت
قرار گرفت  .باالخره در سال  ۱٩٣٩در تالش کار به کابل رفت و به کمک و سفارش یک شخص متنفذ در شعبۀ فوائد
عامه مقرر شد.
چون میرزا علی احمد خان تنها براى چند روز محدود ،قبل از آنکه اعلیحضرت امان هللا شاه کشور را ترک کند ،یعنى
وقتى در قندهار از استعفاى برادرش سردار عنایت هللا خان و رفتنش به پشاور آگاهى یافته و تصمیم گرفت دوباره بحیث
پادشاه افغانستان شناخته شود ،در تشکیالت جدید بحیث منشى شورا تعین شد ،که آنهم چند ماهی بیش دوام نکرد ،جناب
پوهاند صاحب کاکرنمیتواند ادعا کندکه میرزا علی احمد خان ،بحیث منشى شورا در رابطه با دوره امانی داراى معلومات
مؤثق و کافى بوده باشد .تنها میتوان گفت که شیخ محبوب علی خان در قسمتى از راپورش که مربوط به اوایل سال
 ۱٩۲٩و جریانات قندهار ،غزنی و مقرمیباشد ،از معلومات میرزا على احمد خان که شخصا در آن جریانات حضور
داشت ،استفاده نموده و معلوماتش در همان محدوده دقیق بوده باشد.
لهذا قراریکه دیده شد ،در رابطه با جدیدترین و معتبر ترین منبع و مأخذ کتاب داکتر صاحب کاکر به این نتیجه میرسیم
که برخالف ادعای شان :
 .1اول  ،این اثر نوشته منشی علی احمد خان نیست .
 .2دوم ،میرزا علی احمد خان نه منشی دربار غازی امان هللا خان بود و نه هم دارای معلومات دقیق بوده میتوانست
 .3سوم ،برخالف ادعای آقای کاکر این معلومات منحصر به آن کتاب نمیباشد.
 .4چهارم ،این کتاب در حقیقت یکی از راپورهای استخبارات انگلیس ها بوده و مربوط به دفتر اسناد محرمانه هند
بریتانوی میباشد.
 .5پنجم ،نویسنده اصلی این راپور شیخ محبوب علی خان ،سکرتر امور شرقی انگلیس ها در سفارت کابل میباشد.
از آنجائیکه اتکا به منابع معتمد و دست اول از اساسات مهم تاریخنگاری بشمار میرود ،آیا میتوان به کتاب دوره امانی
پوهاند صاحب کاکر اعتباری قایل شد؟
آیا کتاب «نگاه جدیدی به حاکمیت شاه امان هللا» با استناد بر چنین منبع را میتوان اثری دانست که در روشنی منابع جدید
راجع به دوره امانی ،برای محققین  ،شاگردان و عالقمندان تاریخ دارای نکات جدیدی باشد؟
(پایان قسمت دوم)

مأخذ
 .1اسناد محرمانۀ استخبارات انگلیس ،آرشیف هند بریتانوى ،دوسیۀ شماره  ۲۱۲ایف ،سال .۱٩٣۰
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 .2مجددى ،فضل غنى ( ،)۱٩٩٧صفحات  ٣۰۰و .٣۰۱
 .3رشتیا ،سید قاسم ( ،)۱٣٧٨ص .٣٨
 .4اسناد محرمانۀ آرشیف انگلستان ،راپور شیخ محبوب على ،سکرتر امور شرقى سفارت انگلستان در کابل،
L/P&S/20/B289
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