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 ۳۲/۶۰/۳۶۰۳                   داکتر عبدالرحمن زمانى

 توطئه هاى انگلیس علیه حکومت امانى
 (٠٢قسمت )

 اثرات رفتن غازى امان هللا خان به حج 

بعد از بازگشت غازى امان هللا خان به روم، انگیس ها آرام ننشسته بلکه در پهلوى آنکه خود تالش بیشتر نمودند تا از 
آورند، حکومت افغانستان را نیز تشویق به اقدامات شدید و جدى  پالن ها و حرکات بعدى وى اطالعات دقیقتر بدست

 تر نمودند.

 اقدامات دولت افغانستان در داخل کشور

حکومت افغانستان  به تعقیب  شرکت غازى امان هللا خان در مراسم  (١)به اساس یک سند آرشیف دفتر هند بریتانوى 
نفع وى، تنبلى نکرد.  در ماه جوالى  عودت حجاج آغاز شد. (، در درک خطر سیلى از تبلیغات به ١٣٩١حج )اپریل 

 امان هللا خان بدون شک کوشیده بود خاطرات خوشى را بجا گذارد.

شدت عمل حکومت  شامل تاالشى نمودن خانه ها و دستگیرى  کسانى  بود، که گمان میرفت طرفدار غازى امان هلل 
د امانى را در قسمت هاى مختلف کشور توزیع نمود.  انگلیس ها خان باشند. حکومت همچنان  جزوه هاى تبلیغاتى ض

احساس میکردند که این اقدامات دولت افغانستان  کامیاب بوده  و براى مدتى فعالیت هاى طرفداران شاه سابق کاهش 
هلل خان بار  ( تبلیغات هواداران غازى امان١٣٩١یافته، و یاهم  به فعالیت هاى مخفى تبدیل شد.  اما در ماه دسمبر )

دیگر شدت یافته،  شایعات بازگشت غالم نبى خان چرخى  و حتى خود شاه سابق گرم شد و طرح ترور هللا نواز خان 
و شاجى ، دوتن از پیروان وفادار هندوستانى محمد نادر شاه،  و همچنان طرح قیام غلجى هاکشف شد.  یکى از کسانى 

فعالیت میکرد، "دوران خان" بود. طرفداران شناخته شدۀ  غازى امان هللا خان که در قندهار بنفع غازى امان هللا خان  
در کابل نیز دستگیر شدند، و به غالم جیالنى خان چرخى، برادر غالم نبى خان چرخى، رسماً توصیه شد تا کشور را 

 ترک بگوید.

فت.  شخصى بنام عبدالکریم خان راپور محرمانۀ انگلیس ها حاکیست که اوضاع در بهار  بصورت چشمگیرى بهبود یا
که در هند بریتانوى کار هاى تنظیم تبلیغات به نفع شاه سابق را پیش میبرد، بعد از ظاهراً مصالحه با محمد نادر شاه به 

( عبدالهادى خان )داوى( ، یکى از اعضاى برجستۀ گروپ شاه سابق ، نیز ١٣٩٠کابل برگشت.  همچنان در ماه مى )
تان در برلن استعفا داده و به کابل برگشت . انگلیس ها برگشت عبدالکریم خان و عبدالهادى خان ، و از سفارت افغانس

راپور اخیر تقاضاى اجازۀ برگشت به وطن غالم نبى خان چرخى را  نشانۀ مأیوسى طرفداران شاه سابق تلقى نموده،   
کات  براى استفاده از خرابى اوضاع صورت گرفته اما در عین حال هوشدار دادند که  از امکان بعید نیست که این حر

 باشد.  

 نظارت بيشتر بر شاه سابق  

درین دوران انگلیس ها نظارت بر غازى امان هللا خان را شدیدتر ساختند.  راپور هاى  محرمانۀ استخبارات انگلیس 
فر  گاه و بیگاه به سویس و یک نشان میدهد که  شاه سابق با مشکالت شدید اقتصادى مواجه بوده، و بغیر از چند س

سفر به "ناپلس"  ایتالیا، که براى خداحافظى با برادرش سردار عنایت هللا خان ، که در ماه دسمبر براى بودوباش روانۀ  
 ایران  شد، در  روم  باقیماند.      
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در پیشانى آن درج است  ١٣٩٠جوالى  ٣یکى از راپور هاى  استخبارات انگلیس که تاپۀ "خیلى محرمانه"  و تاریخ   
، و کاپى آن به دفتر هند، دفتر خدمات محرمانۀ استخبارات و دفتر خدمات امنیت فرستاده شده است، از معلوماتى 

 گزارش  میدهد که از یک منبع خیلى با اعتماد بدست امده  است. نکات همدۀ این راپور قرار ذیل است:

با درنظر داشت این هدف، شاه سابق  سخت میکوشد تا به کمک آنعدۀ  شد.امان هللا خان مشتاق بازگشت به کابل ميبا
که تا حال به او وفادار مانده اند، و همکارى چند سفیرى که در خارج بسر میبرند، حمایت  قابل توجه مردم  را حاصل 

مات  مبالغه آمیز را کند.  وى از طریق عمالش در هند  با امور کابل در تماس مستقیم بوده، اما شک دارد که  معلو
برایش میفرستند.  شاه سابق  معتقد است که بعد از مرگ محمد نادرشاه، در خانواده اش کسى  نیست که به اندازۀکافى  
توانمندى انتخاب شدن بحیث فرمانروا را داشته باشد.  وى میترسد که سردار شاه محمود خان، برادر کوچکتر محمد 

ى خوبیست، و خصوصاً در بین قبایل خوست نفوذ دارد، شاید بکوشد خالیگاه  محمد نادر شاه که مرد شجاع و سپاه
نادرشاه را پر کند، در آنصورت  امان هللا خان مصصم است که وارد میدان شده و تخت  خود را دوباره بدست آورد.  

ته است( انتظار میبرد تا وى  بصورت خاص  از عبدالهادى خان )سفیر سابق افغانستان در برلین که حال بکابل برگش
 مخفیانه در کابل برایش کار کند.

وى معتقد است که هدف این   امان هللا خان از قرارداد بين محمدنادرشاه  و پادشاه عربستان سعودى ناراحت ميباشد.
حج  قرارداد مانع شدن فعالیت وى و هوادارانش در حجاز میباشد، و وى بخاطرى که آرزو داشت  براى بار دوم به

 برود، از عقد این قرارداد عصبانى میباشد.

وى غالم صدیق    امان هللا خان معتقد است که غالم صديق خان چرخى و عبدالحسين خان به گروپ وى تعلق دارند.
خان چرخى سفیر فعلى افغانستان در برلین و عبدالحسین خان، سفیر فعلى افغانستان در روم را از طرفداران خود 

اى اخیرالذکر که فعالً براى شرکت در کنفرانس خلع سالح در جینوا میباشد، به تمام معنى  و مفهوم خود را میداند. آق
از کابل مطرود میداند. بنظر میرسد که یک مرکز خیلى بزرگ  ضد محمد نادر شاه در برلین  در حال  شکل گرفتن 

رادر غالم صدیق خان چرخى میباشد، که اخیراً از است، و آخرین کسى که به آن عالوه شده است غالم جیالنى خان، ب
 افغانستان اخراج شده است.

مسلم است که امان هللا خان  بصورت دوامدار با پیروانش مکاتبه دارد.  وى خود نمى نویسد، بلکه این کار را  
 عبدالوهاب طرزى، برادر خانمش که  در روم با وى زندگى میکند، برایش انجام میدهد.

امان هللا خان  در وضعیت مالى خوبى قرار ندارد.   گفته میشود که  وضعیت اقتصادى شاه سابق خوب نیست، و وى 
 عمداً از پول کرایۀ دوخانۀ که در روم خریدارى نموده است، امرار معاش میکند.    
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