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 ۲۱/۶۰/۱۶۲۱                  داکتر عبدالرحمن زمانى

 توطئه هاى انگلیس علیه حکومت امانى
 (١٩قسمت )

 

 ترور شخصیت و سؤ قصد بر جان غازى امان هللا خان بعد از ترک وطن نیز ادامه داشت   

موم دولت بریتانیا حتى بعد از آنکه  غازى امان هللا خان  کشور را ترک  کرد، از نظارت، تعقیب  و تالش هاى مس

.  مأمورین استخبارات انگلیس  وى را هم در ایتالیا و هم خارج از ایتالیا مثل سایه کشتن وى دست برنداشت کردن  و

غازى امان هللا خان   ١٩٩١تعقیب میکردند. در یکى از اسناد محرمانۀ استخبارات انگلیس از  سفر ماه فبرورى سال 

انقره مسمى شدند،  گزارش داده شده  است. مأمورین انگلیسى به قسطنطنیه  و انگوره، که بعداً به نامهاى استانبول و 

اعتراف نموده اند که در پیدا کردن هدف  این  سفر ناکام مانده  و حدس زده اند که ممکن هدف وى  (١)درین گزارش

ایتالیا جمع آورى پول و یا تصمیم  بودوباش در ترکیه بوده باشد.  این گزارش حاکیست که وى در آخر ماه دوباره به 

 برگشته است.

در همین گزارش از اقدامات وتالش هاى  حکومت هند بریتانوى  یاد آورى شده است که به تعقیب  نشر نامۀ غازى 

در  جریدۀ زمیندار  منتشرۀ الهور صورت گرفته است.  نائیب السلطنۀ  ١٩٩١امان هللا خان به تاریخ  پنجم ماه مارچ 

مخصوص، انتشار چنین مواد را منع قرار داد، و با مقامات دولت افغانستان در هند بریتانوى طى صدور یک فرمان 

 جلوگیرى از ورود کاپى کاى آن نشریه و پخش تبلیغات  براى خنثى کردن  همکارى نمود.

تا جائیکه به توطئه هاى ترور غازى امان هللا خان درین دورۀ دورى از وطن ارتباط میگیرد،  به دو نمونۀ  ذیل 

 ات انگلیس ها در مکۀ معظمه و اقدامات سردار محمد هاشم خان در آروپا  اکتفا میکنیم . اقدام

 ١٩٩١سال ( ٢)اقدامات انگلیس ها حین شرکت غازى امان هلل خان در مراسم حج

جلب میکنیم  که  بین  ( ٩)درین رابطه توجه خوانندگان محترم را به چند سندمحرمانه از آرشیف دفتر هند بریتانوى

کمشنر  Percy Loraineبریتانیا در جدۀ عربستان سعودى، پیرسى لوراین   سفیر   Andrew Ryanندریو ریان ا

وزیر مختار انگلیس در کابل، رابرت  Richard Roy Maconachieعالى بریتانیا در قاهرۀ مصر،  مکوناچى 

از دفتر خارجه،   Arthur Hendersonسفیر انگلیس  در ایتالیا، آرتر هیندرسن   Robert Graham گراهام 

 نائیب السطنۀ هند بریتانوى در دهلى جدید و وزیر دولت براى امور هند بریتانوى  ردوبدل شده اند. 

این اسنادنه تنها عمق ترس وبیم مقامات انگلیسى  از فعالیت هاى غازى امان هللا خان  و بکار انداختن دستگاه وسیع و 

گشت وى به منطقه و افغانستان را نشان میدهد، بلکه چشم آنعده از هموطنان مانرا عریض  آنها براى جلوگیرى از بر

نیز باز خواهد کرد که  فکر میکنند قهرمان آزادى افغانستان، غازى امان هللا خان ، بعد از  پناهندگى در ایتالیا قهرمانى 

دى سکوت کرد، در برابر کشتار و یاران  جان بر کف خویش را فراموش کرد، در برابر استبداد دوره هاى بع

هواداران و یارانش بى تفاوت ماند، و از مصاحبه با خبرنگاران فرار کرد.  این اسناد گفتار دختر غازى امان هللا خان، 

هندیه دافغانستان،  را هم که میگوید، خانواده اش  در تبعید با مشکالت شدید اقتصادى دچار بوده   است، تائید نموده، 

، و متهم نمودن  غازى امان هللا خان ریا را از  رژیم بعدى روشن ساختهضاى  عواید دارائى  شخصى ملکه  ثعلت  تقا

به بزدلى و سازش با انگلیس ها را رد میکند.  در البالى این اسناد ذیل که بدون هیچ تبصرۀ  براى قضاوت خود 

 تالیا نیز پرده برداشته میشود.خوانندگان گرامى تقدیم میشوند، از فشار انگلیس ها بر دولت ای
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 سفیر انگلستان در جده  به دفتر خارجه : ١٩٩١اپریل  ١١مؤرخ  ٩٩.  تلگرام شماره ١

سفیر بریتانیا در  عربستان سعودى به آرتر هیندرسن    Andrew Ryanدرین تلگرام محرمانه،  اندریو ریان 

Arthur Henderson     یباتى  را گرفته ام تا در بارۀ حرکات شاه سابق من  ترت»در دفتر خارجه مینویسد که

افغانستان  زودترین اطالعات   را بدست آورم .  شما مشکالت کشف  فعالیت هاى مخفى در مکه  را درک میکنید. 

بصورت عادى  راجع به درست بودن آوازه هاى امدن شاه ( ١)من  امروز  صبح طى یک صحبت  از  یوسف یاسین 

. وى در جواب گفت که امان هللا  تصمیمش  را در یک مکتوبى اعالم کرده است . پرسیدم  ه حج، سابق افغانستان ب

وى خودش عالوه کرد که  ]شاه عبدالعزیز[ ابن  سعود شرکت حاکم فعلى افغانستان  ]محمد نادرشاه[ رادر مراسم حج  

شود. این به اساس اصول قبول شدۀ است که   ترجیح میدهد، اما بنا به دالیل مذهبى  نمیتواند مانع شرکت  امان هللا

من  از نمیتوان  از اجازۀ دخول هیچ مسلمى به اماکن مقدس جلوگیرى کرد. وى از هیئتى از کابل هم ذکر کرد.  

آشکار ساختن هر نوع عالقۀ خاص به  امور افغانستان اجتناب ورزیدم .  من راجع به خطر اعالم رسمى  پالیسى    یا 

سناد قبلى ندارم .  بنا بران، تا انکشافات بعدى  ویا در صورت طوالنى شدن اقامت وى ، الزم افتد،  من ترور کدام ا

 «   پیشکش آنرا به حکومت حجاز خوب نمیدانم .  ترور در دوران مراسم حج  بعید به نظر میرسد

 فتر خارجه:کمشنر عالى بریتانیا در قاهره به د ١٩٩١اپریل  ١١، مؤرخ ١١١. تلگرام  شماره ٢

 ٩صبح »نوشت که    Arthur Hendersonبه آرتر هیندرسن    Percy Loraineدرین تلگرام  پیرسى لوریان   

اپریل امان هللا، شاه سابق افغانستان، در پورت سعید پیاده شده، و به همراهى یک مأمور پولیس  با قطار چاشت روانۀ 

سفیر افغان در انگوره،  ( ٥)ودند. چهار افغان دیگر، غالم نبى"سویز" شد. احمد]؟[ طرزى  و ادیب خان با وى ب

اپریل از الکسندریه وارد سویز شده و توسط امان هللا  ١١و فضل احمد،   بتاریخ   (٧)، عبدالعزیز(٦)شجاع الدوله

 پذیرائى شدند. 

افغانستان برگردد، امان ، که آیا وى تصمیم گرفته است به (١)در جواب  یک سؤال دو نفر مصرى، هردو نفر  "وفدى

هللا گفت که وى  براى جلوگیرى از خونریزى  مردم، کناره گیرى کرد. وى عالوه کرد که برگشت وى به افغانستان ، 

مربوط به ارادۀ مردم است، که در مدت کمتر از شش ماه درین باره تصمیم خواهند گرفت. وى اظهار داشت که 

و تنها براى حج است .    اما یک افغان در سویز اظهار عقیده نموده گفت  سفرش به حجاز هیچ مقصد سیاسى نداشته

 که  امان هللا نیت  دارد با آن  رهبران افغان مالقات کند، که احتماالً براى مالقات با وى به حجاز مى آیند. 

خارى "طایف" امروز توقع میرود که امان هللا و همچنان چهار افغانى که در پرگراف دوم  ذکر شدند، توسط کشتى ب

 «.بطرف جده حرکت کنند. از تماس با سفیر ]افغانستان[ در قاهره کدام راپورى داده نشده است. کاپى به جده

 Arthurاپریل  مکوناچى سفیر انگلستان در کابل به   آرتر هیندرسن   ١٥، مؤرخ ٧٩. تلگرام شماره ٩

Henderson   : در دفتر خارجه 

نوشته شده است، سفیر انگلستان در کابل از اقدامات  غیر مترقبۀ  غازى   ٩٧ب تلگرام شماره درین تلگرام که به جوا

 امان هللا خان بیم داشته، خواهان مراقبت شدید وى   بوده  براى توجیه  دالیل آتى را ذکر نموده مینویسد :

 ه [ دست به قمار بزند.] خطر بزرگ را قبول نمود  ١٩١٩وى قادر است  از جان گذشته  مثل ]جنگ [ سال 

تایخ  ٦٩بنظر نادرشاه ، اگر  وى به سرحد هند برسد، چانسش بسیار هم بد نخواهد بود، رجوع شود به ارسالى شماره 

 سپتمبر من . ٩
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، در حالت فعلى هم  خبررسانان  برایش راجع به احساسات قبایل به نفع وى و تأثیرات پروپاگند ١٩١٩مثل سال 

 ى مبالغه آمیز میفرستند. راپور ها( ٩)الهور

فقر شاید او را بیشتر به ماجراجوئى آماده سازد، تا ازین حالت برآمده ، و ممکن  از منابع روسى برایش پول  داده 

 شود.

اقدامات حکومت  ایتالیا و عالقه به پنهانکارى خودش، مشکوک بنظر میرسند، خصوصاً با درنظرداشت راپور دریافت 

مارچ  توسط حکومت هند که در آن  در رابطه با امان هللا  توافق سرى بین ایتالیا و روسیه، و ماه  ١٢شدۀ تاریخ  

 توطئۀ روسیه در ایالت سرحدى شمال غربى به نفع امان هللا ذکر شده است. 

اپریل کمشنر عالى ایالت سرحدى شمال غربى ، معتقد است که جنبش سرخپوشان ]خان[  ١مؤرخ  ٧٢٩تلگرام شماره 

 الغفار ]خان [  با قضیۀ امان هللا ارتباط نزدیک دارد.عبد

 این واقعیت که امان هللا همین حاال با پاسپورت داراى نام مستعار سفر میکند، تبدیل ان و ناپدید شدنش را آسان میسازد.

 در روشنى  ]نکات[  فوق، من تدابیر احتیاطى ذیل را سفارش میکنم :

 مراقبت شدید وى در حجازبراى جلوگیرى از ناپدید شدنش،  

 «  و اگر وى ناپدید شود، بررسى کردن دقیق حجاجى که از حجاز بطرف شرق سفر میکنند.

 نائب السلطنه هند براى  سکرتر  دولت در امور هند   ١٩٩١اپریل سال   ١٩، مؤرخ ١١٢٢.  تلگرام شماره ١

ما مشکات  کشف فعالیت »امور هند مینویسد که  وایسراى هند بریتانوى درین تلگرام به وزیر دولت انگلستان براى

اما آنچه واقعاً اهمیت حیاتى دارد، معلومات راجع به حرکت امان هللا هاى مخفى در مکه  و اهمیت آنرا درک  میکنیم، 

ک بوده و اینکه  تا وقتى وى در حجاز باشد،  نباید از نظارت ما دور و ناپدید شود. اگر وى حجاز را از طریق بحر تر

کند، ما براى بست آوردن  جزئیات   مکمل ، مثل  اسم فرضى، تغیر لباس ، تاریخ، کشتى، منزل مقصود، و 

مصارف   وقوع  سوال پیش داورى  راجع  به  بدونکه ما اطمینان داریم، همراهانش  سپاسگزار  شماخواهیم بود.  

 .«)کاپى به کابل(  ى صورت خواهد گرفت  .تالشنوع   هر براى بدست آورد  اطالعات دقیق  این نقاط ،  درگیر،  

 اپریل اندریو ریان سفیر انگلستان در جده به آرتر هیندرسن در دفتر خارجه ١٩، مؤرخ ٩٩. تلگرام شماره ٥

ماه اپریل به جده رسیده و  ١١درین تلگرام   سفیر انگلیس اطالع میدهد که  غازى امان هللا خان  و همراهانش  صبح 

آنها لباس حج  ]احرام[ پوشیده بودند و از ایشان استقبال شاندارى » روانۀ مکه شدند. تلگرام مى افزاید که  بعد از ظهر

به  ساختمان لنگرگاه کشتى رفت   (١١)هبعمل آمد، که در آن چندین نفر از مأمورین عالیرتبه هم سهم گرفتند.  فواد همز

راهان شاه سابق، چندین حاجى دیگر افغان هم  در همان کشتى  رفته،  و والى جده بداخل کشتى رفت .  بغیر از هم

رسیدند.  کپتان کشتى گفت که  شاه در دوران سفر به مکالمه عالقه نداشته خاموش بود.  سفیر سابق افغانستان در 

ر رژیم در هم بود، وى برادر غالم نبى است ، که بعد از تغی  (١١)ترکیه ، که سال گذشته هم اینجا بود، غالم جیالنى

 « کابل ، به عوض وى تعین شد

گرچه استقبال  ]از شاه سابق[ شاندار بود، اما من فکر میکنم که  نباید به آن   بى جهت » سفیر انگلیس  مینویسد که 

اهمیت زیادى را  قایل شد. فواد شب گذشته  اشارتاً گفت :   گرچه بعضى اوقات، مثل  رویداد فعلى که هیئت کابل هم 

ابن سعود تصمیم است، شرم آور است، اما حکومت حجاز  باید در چنین موقعى استقبال مینمود.   وى گفت که  رسیده
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داشت دیروز به جده بیاید، اما زیارت کردنش را بخاطرى به تعویق انداخت  تا  فکر نشود که  به مالقات امان هللا آمده 

 «.          است

 ل نائب السطنۀ هند به  وزیر دولت در امور هنداپری ٢١مؤرخ  ١١٢٩. تلگرام شماره ٦

ما اعتراف میکنیم که این همراهى  شخصیت هاى برجستۀ  که به رژیم » درین تلگرام  وایسراى هند مینویسد که 

گذشته ارتباط نزدیک دارند، بطرف حجاز، به این سؤ ظن  مى افزاید که شاید شاه سابق دست به کدام اقدام فورى 

کن است  که از نظر سیاسى وى  این کار را بعد از اداى مراسم حج  انجام دهد. درینصورت، وى قادر بزند، اما مم

 ذالحجه میباشد( مکه را ترک بگوید. ١١اپریل مصادف با  ٢٩نخواهد بود قبل از  اواخر ماه اپریل  )

و یا راه بحرى  پیش برود. اگر   اگر بعد از آن وى بکوشد به افغانستان برسد، او شاید یا از راه زمینى  طرف شمال

وى مسیر زمینى را انتخاب کند، مجبور است از عراق یا پارس، و یا هردو بگذرد.  حکومت اعلیحضرت راجع به 

اینکه  در عراق  چه میتواند و چه را باید انجام دهد، بهترین قضاوت را خواهد کرد، اما ما فکر نمى کنیم که تالش 

پارس ممکن و یا مطلوب باشد.  اما اگر وى  با کشتى از یکى از بنادر سواحل عربى خلیج  مداخله  در حرکت وى در 

عازم پارس شود،  او باید حتماً به بحرین برود، و اگر قابل قبول باشد، باید  از پیشرفت وى   در آن نقطه  ممانعت 

 شود.

ز  هویت خودرا پوشانده و تالش ورزد در لباس اما به عقیدۀ ما پالنى که   احتمال بیشتر دارد اینست که وى در حجا

حاجیان  عودت کنندۀ هندوستانى یا افغان  از طریق هند استفاده کند. این را باید به خاطر داشت که درین موسم عالوه  

 بر حاجیان ، افغانان  محلى هم به تعداد زیاد در  بسیارى نقاط هند موجود بوده و کشف را مشکل میسازد.

ما تصور میکنیم که  اگر وى پاى خود را در خاک هند بگذارد، شما اقدام ما را براى دستگیرى  اش تائیدخواهید نمود، 

و بر همین اساس دستگاه خود را آزمایش میکنیم تا ببینیم در نقاط مختلف  احتمال دخول،  چه وسایل شناسائى را در 

 «.     درسترس داریم 

ودرک این خطر واقعى توسط محمد نادر شاه تعجب نموده  تقاضا مینماید تا محتواى تلگرام  وایسراى هند از بى خبرى 

هاى اخیر از جده و مصر توسط مکوناچى، وزیرمختار  انگلیس در کابل، بدسترس وى گذاشته شود.  او مینویسد که 

واستن عکس ها، شرح مفصل،  و در آنصورت، ما پیشنهاد میکنیم که، مشروط به  تائید شما، به او نتنها اجازۀ خ»

وسایل دیگر شناسائى شاه سابق  و همراهان او داده شود، بلکه  ما همچنان با صمیمیت  اماده هستیم تا به ایجینت هاى 

فرستاده شدۀ نادر  اجازه دهیم  تا با مأمورین ما در  بنادرى که حجاج پیاده میشوند، همکارى کنند.  نادر طبعاً اشخاص 

که با چهرۀ شاه سابق و همراهانش  آشنا باشند، خواهد فرستاد. این اشخاص طبعاً در هند کدام منصب معتمدى را 

 «.)کاپى به کابل(رسمى نداشته، بلکه تمام امکانات  الزم برایشان داده خواهد شد. 

 ر دفتر خارجه  مى،  اندریو ریان سفیر انگلستان در جده به آرتر هیندرسن د ٦مؤرخ   ١٢١.     تلگرام شماره  ٧

من باگرفتن آخرین راپور از مکه  تصور  میکنم که شاه سابق  »  درین تلگرام  سفیر انگلیس در جده مینویسد که 

فراتر از نشان دادن تقوا،  دست آورد بیشترى نداشت،  هرچند که وى با هندوستانى ها و افغانها تماس هاى متعددى 

اى  کوشش بعدى  بدست آوردن دوبارۀ تاج و تخت اماده ساخته باشد.  بنظر داشت ، و درین  رابطه شاید راه را بر

میرسد که هیئت کابل که توسط سیف الرحمن حمایت میشد، بمقابل وى ایستادگى نموده باشد.  هیچ نشانۀ از همدردى 

سابق در مکه  ( صفحه یى به درى که توسط شاه٩سفیر افغانستان در قاهره در دست نیست . .. کاپى یک جزوۀ نه )
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توزیع شده است، به حکومت هند ]بریتانوى[ فرستاده شد. این جزوه حاوى دفاع مفصل از گذشتۀ خودش و سؤ استفادۀ 

 «.  نادر میباشد

  Percy Loraineمى  وایسراى هند به  پیرسى لوریان   ٦، مؤرخ ١٢٦٢. تلگرام شماره ١

» تانیا در قاهره بجواب تلگرام یکروز قبل موصوف مینویسد که   درین تلگرام  نائب السلطنۀ هند به کمشنر عالى بری

جده راپور میدهد که امان هللا و همراهانش ممکن است حجاز را توسط کشتى بخارى  ایتالوى ترک بگوید. توقع میرود 

ى شاه سابق مى از جده بطرف جینوا حرکت کند.   آیا ممکن است  هنگام عودت ترتیبات شناسائ ١که این کشتى بتاریخ 

توسط همان صاحب منصب شعبۀ آروپائى  گرفته شود که با  وى  هنگام خروج  مصاحبه نموده بود؟  وقتى از 

 «.    شناسائى شاه سابق مطمئن شدید، حکومت هند از  این اطالع شما خرسندخواهد شد. )کاپى به کابل(

 خارجه به دفتر   R. Grahamمى گراهام  ١، مؤرخ ٩٩١. تلگرام  شماره ٩

افتخار دارم به اطالع شما برسانم که مطابق به » درین تلگرام سفیر انگلیس از روم به دفتر خارجه مینویسد که  

اطالعاتى که توسط وزارت امور خارجۀ ]ایتالیا[  از انعده از اعضاى معیتى شاه سابق  که درینجا باقیمانده اند، بدست 

طورى که من در تلگرام امان هللا خان [ در اواسط این ماه به روم برگردد.  آمده است، انتظار میرود که  وى  ] غازى

اپریل خود اطالع داده ام،  وسایل  شخصى  شاه سابق براى تأدیۀ قروضش  ضبط شده است ، و  ١مؤرخ  ٧١شماره 

ر تالش حاصل کردن اعتقاد برین است که  وى  ایتالیا را تقریباً بدون هیچ پولى ترک گفته است . این وضعیت براى ه

دوبارۀ تخت افغانستان  یک نقص بزرگ  ثابت خواهد شد، مگر اینکه وى در جده و یا جاى دیگر پول جمع آورى 

 «کند.

 R. Grahamبه گراهام    Arthur Hendersonمى آرتر هیندرسن   ١٢، مؤرخ ١١٦. تلگرام شماره ١١

من دیروز از وزیر امور خارجه ]ایتالیا[  راجع به رفتار »  درین تلگرام محرمانه، سفیر انگلیس در روم مینویسد که

شاه سابق در مکه پرسیدم، و از او خواستم تا من  را راجع  به رفتار و حرکات آیندۀ وى  باخبر نگهدارد. وزیر امور 

کامل را در خارجه  در رابطه با رفتار شاه سابق اظهار رنجش کرده، وعده داد تا وى را تحت نظر داشته و معلومات 

اختیار من قرار دهد. وزیر امور خارجه گفت که شاه سابق  از حکومت ایتالیا خواسته بود  تا حرکت بطرف مکه را 

از ما مخفى نگهدارد، که البته حکومت ایتالیا آنرا رد کرد. جاللتمأب عالوه کرد که  وى شخصاً  با دادن پناهندگى به 

ه است، که مورد قبول قرار نگرفت. درین جا براى شاه سابق  یکمقدار همدردى  شاه سابق در ایتالیا، مخالفت  ورزید

طبیعى وجود دارد، و پادشاه ایتالیا براى رهایشش  یک قسمت قصر ناپلس را داده است، اما حکومت ایتالیا با قبولى 

ه  از فعالیت هاى سیاسى هرنوع مصارفى  که آنرا براى رهایش آماده سازد، به شدت  مخالفت کرد.  وزیر امور خارج

شاه سابق هیچ اطالعى نداشت، اما معتقد بود که وى در مضیقۀ اقتصادى قرار داشته و بى فائده تالش میورزید تا از 

 «.راه خرید و فروش خانه در روم، پولى  را کمائى کند

 Arthurندرسن  به آرتر هی  Richard Roy Maconachieمى،  مکوناچى  ١٢، مؤرخ ١١١.  تلگرام شماره ١١

Henderson 

وزیر  خارجه ] افغانستان [  مراتب تشکر » درین تلگرام وزیر مختار انگلیس در کابل   به شعبۀ خارجه مینویسد که 

حکومت را از مواد راپورهاى جده که توسط من  داده شده بود، اظهار داشته است. ترتیبات اسخباراتى خود آنها نیز 

 یکرد، اما مکاتیب من  در ارزیابى درست بودن آن  بسیار مفید بود. بصورت بسیار  درست کار م
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آنها فکر میکنند که امان هللا به ایتالیا برخواهد گشت، اما معتقد اند که  وى با روس ها در رابطه با اقدام  بعدى به یک 

لیحضرت ] پادشاه توافق سرى رسیده است. آنها درین زمینه  از  هر معلومات  استخباراتى حاصلۀ حکومت اع

انگلستان [ مشکور خواهند بود، چون سفیر خود شان در روم ، اگر بدتر نباشد، بى کفایت است، و آنها از رفتار حقیقى 

 «.حکومت ایتالیا راضى نیستند

 وزارت خارجه به وزیرمختار انگلیس در کابل   ١٩٩١جون،  ٢٩، مؤرخ ١١. تلگرام شماره ١٢

   Richard Roy Maconachieمکوناچى    به  Arthur Hendersonتر هیندرسن  درین تلگرام محرمانه   آر

از صحبتى که مارشال شاه ولى خان، سفیر سابق افغانستان،  کمى قبل از حرکت  از لندن، با یکى از اعضاى   

شال شاه ولى خان وى از قول مار دفترش در وزارت خارجه ، راجع به غازى امان هللا خان انجام داده، اطالع  میدهد. 

اما خطر، » مینویسد که از تبلیغات غازى امان هللا خان در داخل افغانستان و بین باشندگان بمبئى و کلکته بیمى ندارد، 

و این یک خطر  حقیقیست، که در سرحدات آزاد وجود دارد. تمجید دوامدار شاه امان هللا بحیث قهرمان ملى و شاه نادر 

وشنودى انگلیس ها کار میکند، مانع  کوبیدن  آن  قبایل سرحدى یى  میشود که  دیدگاه شاه بحیث کسى که براى خ

خصمانۀ نسبت به حکومت بریتانیا دارند.   نتیجه شاید براى حکومت فعلى افغانستان فاجعه بار باشد، اما بصورت 

هند مى آید،  و اگر باشد هم  مجزا براى حکومت هند نیز خوشایند نخواهد بود. جریان این تبلیغات عمدتاً از طرف

بصورت بسیار ناچیز از اتحاد جماهیر شوروى .  او  ]شاه ولى خان [ درین او اخر "فرمان مطبوعات"  را خوانده 

است که باعث تسکین و تأئید اش است. اما سرچشمۀ آن تبلیغات  ایتالیا بوده، و این خطر به منافع  بریتانیا، به عقیدۀ 

ضرت  ]پادشاه انگلستان[  کامالً این حق را میدهد که )البته در خفا( اقدام نموده و از حکومت  وى به حکومت اعلیح

...شاه ولى خان همچنان ایتالیا بخواهد تا از سؤ استفادۀ امان هللا از پناهندگى ایکه به وى اعطا کرده اند، جلوگیرى کند

 «.                     را هم قبول نخواهد کرد گفت که در رابطه با مشکالت مالى شاه امان هللا،  یک حرفى

 )ادامه دارد(

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 یادداشت ها و مأخذ

   ١٩٩١جون  ٩١  تا ١٩٩١.  اسناد آرشیف هند بریتانوى، خالصۀ رویداد هاى افغانستان  از اول جوالى  1

.  این اسناد مربوط به حج اول غازى امان هللا خان مىباشد. رویداد هاى سفر دوم غازى امان هللا خان به حج  بعداً  ٢

 ذکر خواهد شد.

 .١٩٧١ – ١٩١٩. اسخبارات استراتیژیک افغانستان : اسناد انگلیسى  ٩

 عزیز ابن سعود پادشاه عربستان سعودى بود.. شیخ یوسف یاسین نزدیک ترین مشار و سکرتر سیاسى عبدال ١

عوض  ١٩٢١. منظور جنرال غالم نبى خان چرخى پسر سپه ساالر غالم حیدرخان چرخى میباشد که در اگست ٥

و  ١٩٢١به قوماندانى مزارشریف مقرر شد. موصوف  بین سالهاى  ١٩٢١برگد عثمان خان در اسمار ، و در دسمبر 

بحیث وزیرمختار افغانى در پاریس ایفاى وظیفه نمود، در  ١٩٢١تا  ١٩٢٦ین سالهاى بحیث سفیر در مسکو و ب ١٩٢١

براى  ١٩٢٩عوض حبیب هللا خان طرزى سفیر مسکو مقرر شد. جنرال غالم نبى خان چرخى در سال  ١٩٢١نومبر 

ال بحیث سفیر در سرکوبى نیروهاى حبیب هللا کلکانى دریاى آمو را عبور نموده  وارد مزارشریف شد. او در همان س
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بعد از برگشتن به کابل توسط محمد نادرشاه بشهادت رسید.  )عبدالغفار صدیق چرخى  ١٩٩٢ترکیه مقرر شد و درسال 

 (، ناشنیده سخنانى از تراژیدى خانوادۀ چرخى(..   ٢١١٧)

به عنوان فراش  ١٩١٧بود. او در سال  ١١٩٦. شجاع الدوله خان  غوربندى پسر شاه دوله خان غلزائى متولد سال  ٦

باشى در سیر و سفر امیر حبیب هللا خان ترتیب و تنظیم خیمه ها را بذمه داشت . از جملۀ مشروطه خواهان بوده  و 

گفته میشود که ضارب اصلى گلوله بر شقیقۀ امیرحبیب هللا خان بود. او دراولین کابینۀ غازى امان هللا خان بحیث وزیر 

هیئت افغانى با هیئت انگلیسى تحت ریاست هنرى دابس در کابل عضویت هیئت افغانى را امنیه تعین شد، در مذاکرات 

بحیث سفیر افغانستان در بریتانیا ایفاى وظیفه نمود. چون در  ١٩٢١و  ١٩٢١داشت .  شجاع الدوله خان بین سالهاى 

رات میرود، بعد از برگشت به دوران جنگ داخلى اعالم نمود که براى کمک غازى امان هللا خان از طریق مسکو به ه

آروپا و رفتن به لندن، به وى اطالع داده شد که بیش از آن نزد حکومت بریتانیا مورد قبول نبوده و باید انگلستان را 

با طرفداران عالیرتبۀ غازى امان هلل خان به حج رفت.  در سال  ١٩٩١ترک کند. او از لندن به جرمنى آمده و در سال 

 در همانجا فوت کرد.     ١٩١٥افغانستان محروم ساخته شد و در سال  از تابعیت ١٩٩٩

بحیث وزیر داخله  ١٩٢٦. منظور عبدالعزیز خان چرخى پسر سپه ساالر غالم حیدر خان چرخى میباشد که  در سال ٧

کمک مردم  مکرراً  والى مزارشریف تعین، در شورش  حبیب هللا  کلکانى محبوس و متعاقباً  به ١٩٢١مقرر، در سال 

 ٢از طریق هندوستان وارد کابل شده، اما بتاریخ   ١٩٩١هزاره نجات یافته به کویته و از آنجابه مشهد رفت . در سال 

به برلین رفت و به صفت یکى از همکاران غازى امان هللا خان  ١٩٩٥جوالى مجبور به ترک کابل شد. وى در سال 

در برلین وفات یافته و در همانجا در حضیرۀ ترک ها دفن گردید.  ١٩٦١باقى ماند. عبدالعزیز خان چرخى در سال 

 (، ناشنیده سخنانى از تراژیدى خانوادۀ چرخى(.   ٢١١٧)عبدالغفار صدیق چرخى )

یکى از  ٩١و  ٢١اعضاى حزب سیاسى آزادى ملى  وفد است، که در دوران سالهاى دهۀ  « وفدى».  منظور از  ١

اب سیاسى مصر بود. این حزب در انتقال قدرت از شاهى مطلقه به  شاهى مشروطه  که محبوبترین و پرنفوذترین احز

نقش عمدۀ  داشت .   این حزب  بعد از کودتاى نظامى ١٩٢٩توسط پارلمان انتخابى  ملى اداره میشد  و قانون اساسى 

 منحل شد. ١٩٥٢سال 

ر جریدۀ زمیندار الهور است که قبالً به آن اشاره شده . بنظر میرسد که اشارۀ وى به نشر نامۀ غازى امان هللا خان د ٩

 است.

 . فواد همزه، معین وزارت جارجه و یکى از همرازان  پادشاه عربستان سعودى در آنوقت است.١١

. منظور غالم جیالنى خان چرخى، برادر غالم نبى خان، عبدالعزیز خان و غالم صدیق خان چرخى  است  که در  ١١

با غازى امان هللا خان به اروپارفت و در ماه مى وى را تا ایتالیا همراهى کرد. موصوف بعداً در  ١٩٢٩اپریل سال 

 توسط محمد هاشم خان به شهادت رسید. ١٩٩٩ماه آگست 

 

 

 


