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داکتر عبدالرحمن زمانى

توطئه هاى انگلیس علیه حکومت امانى
(قسمت )٢١
اقدامات سردار محمد هاشم خان بعد از کشته شدن محمد نادر شاه
میجر فرویل ) )Major Farwellآتشۀ نظامى سفارت انگلیس در کابل خبر کشته شدن محمد نادرشاه را به دولتش
اطالع داده نوشت که « اعلیحضرت نادرشاه حوالى ساعت  ٢و  ٥٤بعد ازظهر  ٨نومبر [ ]١٣١١در محفل چائى که
توسط وزارت معارف تهیه شده بود ،توسط یک متعلم مکتب آلمانى به قتل رسید .قاتل پسر خدمتگار مرحوم غالم نبى
[خان چرخى] بوده و بنظر میرسد که این جرم براى انتقام از اعدام غالم نبى [خان چرخى ] یکسال قبل به همین
تاریخ صورت گرفته باشد.
شاه محمود خان فوراً بعد از قتل تمام اعضاى خانوادۀ شاهى موجود در کابل ،و متنفذین محلى بشمول حضرت
شوربازار را جمع نموده و محمد ظاهرشاه را بحیث پادشاه اعالم کرد .گفته میشود که تخت به خود شاه محمود
پیشکش شد ،اما وى قبول نکرد ...مراسم تدفین صبح  ٣نومبر انجام یافت  .هیئت دپلوماتیک و یک جمیعت بزرگ
حضور داشتند ،اما غیابت محمد ظاهر خان و شاه محمود [خان ] مشهود بود .هللا نواز خان در مراسم تدفین نقش
بارز داشت » (.)١
اطالع کشته شدن نا به هنگام محمد نادر شاه ،پادشاه افغانستان به تاریخ  ٨نومبر ١٣١١خبر داغ جهانی گردید .در
روم ،خبرنگاران به اقامتگاه غازى امان هللا خان هجوم بردند .امان هللا خان ،روز دیگر ناگزیر گردید با خبرنگاران
مصاحبه نماید .او در گفتگو با خبرگزاری «رویتر» در حالی که پسر بزرگش هدایت هللا وى را همراهی می کرد،
گفت که « هرگاه مردم افغانستان آرزومند بازگشت من با برنامه اصالحات و ترقی ام باشند ،همواره آماده هستم با همه
توان به کشور خود خدمت نمایم»( .)٢وى افزود که «نمی تواند از مرگ نادرشاه تا اندازه یی احساس رضایت مندی
نکند ،مگر در عین زمان متاسف است از این که پادشاه افغانستان کشته شده است» .او از دادن پاسخ به پرسش در
باره بازگشت ممکنه اش به افغانستان ،خود داری کرد.
پس از کشته شدن محمد نادر شاه ،گرچه پسرش محمد ظاهر شاه ( ١٣ساله) در موجودیت کاکاهاى قدرتمندش سردار
محمد هاشم خان ،سردار شاه محمود خان و سردار شاه ولى خان به تخت نشست ،اما سردار محمد هاشم خان صدر
اعظم بود که به ریاست خاندان یحیی خیل رسیده ،و عمال فرمانروای کشور گردید .سردارمحمد هاشم خان به کمک
انگلیس ها از مشکالت داخلى و خارجى ایکه حکومت جدیدبه میراث برده بود ،آگاه میشد .این مشکالت در امور
داخلى شامل عناصر طرفدار غازى امان هللا خان ،جمیعت "جوانان افغان" ،حامیان محمود طرزى و خانوادۀ چرخى،
روحانیون پر نفوذ ،و جامعۀ قبایلى متنفر از انگلیس بود.
اقداماتى که محمد هاشم خان صدراعظم براى تحکیم سلطۀ خاندانى در دست گرفت شامل ازبین بردن یا خنثى
ساختن مخالفین عمده ،ایجاد کنترول مؤثر تر بر اقوام (خصوصا ً اقوام مشرقى و جنوبى) ،کسب حمایت یا بى طرفى
غلجى ها  ،و انکشاف مخابرات و مواصالت بمنظور تماس با اوضاع در والیات کشور و در صورت لزوم نقل و
حرکت قواى نظامى بود .
انگلیس ها که غازى امان هللا خان و گروپش را تحت نظارت شدید داشتند ،از ازدیاد فعالیت ها و تالش هاى شان که
" امانیست" خوانده میشدند ،سردار محمد هاشم خان را آگاه ساختند ،و او هم براى انتقام خون برادرش و هم براى
زدایش تهدید خاندان حاکم ،دو گروه را برای از بین بردن غازى امان هللا خان و چهره هاى سرشناس حواریون او
سازمان داد.
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یک سند دفتر استخبارات وزارت داخلۀ هند بریتانوى ( )١نشان میدهد که هللا نواز خان بتاریخ  ٢٢دسمبر ١٣١١
بمقصد سفر به آروپا ،وزیزۀ ترانزیت هند را بدست آورده است .درین مکتوب ذکر شده است که «دلیل این سفر معلوم
نیست ،اما قرار راپور ها حرکت وى در کابل سبب شایعات شورانگیزى شده است» .سند دیگر حاکیست که هللا نواز
خان ،کسى که در سال  ١٣١٢مأموریت محرمانۀ نادرشاه را در اروپا به عهده داشت ،یک بار دیگر به آروپا آمده و
فعالً در برلین میباشد(.)٥
وقتى سازمان های استخباراتى شوروی به سرعت ازین طرح اطالع یافتند ،دولت روسیه که در رقابت شدید با انگلیس
ها قرار داشت  ،تصمیم گرفت تا از غازى امان هللا خان حمایت نموده و براى حفظ جان وى تدابیر الزمه را روی
دست گیرند.
در ماه جنوری  ١٣١٥سفارت شوروی از کمیساریای خلق در امور خارجی رهنمود گرفت تا شاه سابق را از تهدیدی
که متوجه اوست ،آگاه سازد .قره خان ،معاون کمیساریای خلق در امور خارجی به آگاهی پوتومکین ،سفیر شوروی در
روم رساند که هللا نواز خان ( ،)٤یاور خاص محمدنادر شاه ،با گرفتن وظیفه سازماندهی کشتن امان هللا خان به اروپا
گسیل گردیده است(.)٦
هاشم خان برای اطمینان بیشتر در نابود ساختن حتمی دشمن خونی خود ،فرمان داد تا در پهلوی گسیالفراد خاص به
اروپا ،گروه دیگری را به مکه بفرستند .چون امان هللا خان تصمیم گرفته بود برای انجام فریضۀ حج برود.
اینکه چگونه دستگاه هاى استخباراتى و دیپلوماتیک انگلیسى فعالیت ها و حرکات غازى امان هللا خان  ،اعضاى
خانواده و حامیانش را تحت نظارت داشتند; براى بدست آوردن اطالعات از چه شیوه هاى استفاده میکردند; این
اطالعات حاصله چگونه کار گماشتگان دولت را آسان میساخت; و بالخره این حامیان و اطرافیان غازى امان هللا
خان چه کسانى بودند ،در قسمت هاى بعدى ذکر خواهد شد .درین جا به یک نمونۀ از گزارشات استخبارات انگلیس
اشاره میکنیم که خوانندگان محترم خود مقاصد نهانى وتأثیرات روانى آنرا بر محمد هاشم خان صدراعظم و دیگر
بازماندگان بر سر اقتدار خانوادۀ محمد نادرشاه درک کرده میتوانند.
در راپور بسیار محرمانۀ مؤرخ  ١٣جنورى  ١٣١٥مربوط به امور افغان ها ذکر شده است که غالم صدیق خان
چرخى از چند هفته بدینسو در روم بوده و بصورت منظم همنشین شاه سابق ،غازى امان هللا خان ،میباشد .اخیرالذکر
کامالً امیدوار است که تابستان امسال در کابل خواهد بود; درحقیقت وى منتظر کشته شدن برادران نادرشاه است که
محتاطانه طرح ریزى شده است  .گفته میشود که ترتیبات ذرایع قناعت بخش ارتباط با عناصر "جوانان افغان" در
افغانستان  ،کسانى که براى سرنگونى رژیم موجود توطئه میکنند ،گرفته شده است  .غالم صدیق خان مسئولیت این
کار را به عهده داشته و چند پایه ماشین چاپ (حد اقل سه پایه) براى کمک به انقالبیون به افغانستان فرستاده شده است.
اینکه این ماشین هاى چاپ چگونه به افغانستان فرستاده شده اند معلوم نیست ،اما گمان میرود که ممکن کار میانجیگر
هاى محتاط پنهانى در هند باشد.
این راپور عالوه میکند  :امان هللا خان انتظار دارد که در صورت مساعد شدن وقت رفتنش ،ایتالیا کمک خواهد کرد
تا از روسیه تقاضا کند برایش زمینۀ سفر از طریق انکشور را آماده سازد .وى ادعا دارد که با پادشاه ایتالیا روابط
دوستانه دارد ،و وزارت خارجۀ ایتالیا در حال حاضر عالقمندى نشان داده است  .در همین راپور ذکر شده است که
بعد از کشته شدن محمد نادر شاه ،امان هللا خان با بارون الویسى ) (Baron Aloisiسکرتر دایمى دفتر خارجۀ ایتالیا
یک مالقات طوالنى داشته است .
راپور هاى استخبارات انگلیسى از احمد على خان ،پسر مرحوم محمد ولى خان (که در دسمبر گذشته توسط محمد
نادر خان اعدام شد) نام برده و مینویسد که « این نوجوان که از تمام دارائى پدرش محروم شده است عمالً در
پاریس تنها مانده و در صدد انتقام برآمده است ....شاه ولى خان سفیر افغانستان در پاریس از موجودیت احمد على
خان در آن شهر آگاهى کامل داشته و گمان نمیرود که براى حفظ سالمتى خود سهل انگارى کند»(.)٧
شوروی ها همه اقدامات هاشم خان را که سرسختانه می کوشید بخاطر برادرش از امان هللا خان و حواریون او انتقام
بگیرد ،زیر ترصد داشتند ،و این تالش هاى مسکو تا اندازۀ در ناکامى شکست کوشش هاى ترور غازى امان هللا
خان نقش داشت .مثالً هللا نواز خان و افرادش از سوی پولیس ایتالیا دستگیر و سالح های شان ضبط گردید ،کاری
که سر به رسوایی جهانی زد(.)٨
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اما این ناکامى هللا نواز خان مانع انتقام جوئى خانوادۀ شاه مقتول نگردیده و یکبار دیگر در ماه مى  ١٣١٥احمد
علی خان را به حیث سکرتر سفارت افغانستان به روم فرستادند ،تا به هر قیمتى که شده ،وظیفۀ سپرده شده به هللا
نواز خان را به سر برساند .هاشم خان اینبار محافظ خاص خود ،حکیم ،را نیز برای انجام این «اقدام» به روم
فرستاد .بار دیگر استخبارات شوروی به اطالعات «گرانبهایی» در زمینه دست یافته ،آن را از طریق سفارت شوروی
در روم به دسترس غازى امان هللا گذاشت که بی درنگ تدابیر الزم امنیتی را در زمینه روی دست گرفت.
به گفتۀ داکتر یورى تیخانف ،خاور شناس روسى و نویسندۀ کتاب سیاست قدرت هاى بزرگ در افغانستان و قبایل
پشتون (نبرد افغانى استالین) اکنون ناممکن است میزان مشارکت سازمان های اطالعاتی شوروی در تامین امنیت امان
هللا خان در آن برهه را روشن ساخت .مگر می توانیم حدس بزنیم که کامالً امکان دارد این سازمان ها تنها به
رساندن اطالعات محرم از کابل به روم اکتفا نکرده باشند .معلوم میشود که پولیس و سرویس های مخصوص ایتالیا
در سال  ١٣١٥ناگزیر گردیدند مساعی همه جانبه یی را برای نگهبانی از امان هللا خان روی دست بگیرند .تیخانف
میگوید که در نتیجه ،وابستگان و همخاندانی های نادرشاه با پی بردن به بیهودگی تالش های خود ناگزیر گردیدند
برنامه رسیدن به حساب امان هللا در اروپا را از سر خود بکشند .با آن که تالش های مبنی بر مسموم ساختن او در
مکه تا سال  ١٣١٨ادامه یافتند.
(ادامه دارد)
-------------------------------------------------------------------------------------------------يادداشت ها و مأخذ
( . )١اسناد محرمانۀ آرشیف هند بریتانوى  ،یادداشت شماره  ٥٤براى آخر هفتۀ  ٣نومبر . ١٣١١
( . )٢آرشیف دولتی تاریخ اجتماعی و سیاسی روسیه ،فوند  ،٤١٢دوسیۀ مخصوص  ،٥کارتن  ،١١٢صفحۀ  ،١٢٧به
حوالۀ تیخانف.
( . )١مکتوب محرمانۀ مؤرخ  ١جنورى  ،١٣١٥شماره  20/P.F./31انتیلیجنت بیوروى هوم دیپارتمنت
( . )٥اسناد آرشیف هند بریتانوى  L/P&J (S)/229مؤرخ  ٨مارچ .١٣١٥
( . )٤هللا نواز خان ملتانى یکى از شاگردان کالج الهور پسر خان بهادر رب نواز خان بود که با برادرش شاهنواز
خان و خادم شان عبدالحق که جدیداً مسلمان شده بود ،در ماه فبرورى  ١٣١٤میالدى به همراهى یک گروپ از
شاگردان الهور که ظفر حسن ایبک نیز درآن شمولیت داشت ،هند بریتانوى (دارالکفر) را ترک و به افغانستان
(داراالسالم) هجرت کرد ،تا از آنجا بخاطر شمولیت در ارتش ترکیه خود را به ترکیه برسانند .به استناد اسناد آرشیف
هند بریتانوى ،آقایان غبار ،پوهاند حبیبى  ،ظفر حسن ایبک و ادمک  ،خاندان "نواز" سابقۀ طوالنى در خدمت حکومت
انگلیس داشت  .در دورۀ امانى یک شخصیت مشکوک بود .برادرش با سفارت انگلیس در کابل ارتباط مخفیانه داشت.
عبدالحق خادم شان شخصى بود که راز "نامه هاى ابریشمى" معروف موالنا عبیدهللا سندهى را افشا کرده و سبب
دستگیرى تعدادزیادى از مبارزین ضد استعمار انگلیس شد .ادمک مینویسد که هللا نواز خان ادم خطرناکى بود ....او
در رابطه با قبایل سرحد خدمات ارزشمندى را براى نادر شاه انجام داده است .وزارت خارجۀ جرمنى او را جاسوس
انگلیس میداند .سفیر ایتالیا در کاب ل نیز عین اشتباه را دارد .هللا نواز خان که از هواداران سر سخت نادر شاه بود ،در
اوایل سلطنت محمد نادر شاه به غزنى فرستاده شد تا شیرآغا مجددى (حضرت صاحب شوربازار نورالمشایخ) را
تحت تعقیب داشته باشد ،زیرا حکومت وقت بر شیرآغا مجددى چندان اعتماد نداشت  .هللا نواز خان بحیث وزیر و به
تعقیب آن به صفت یاور اول محمد نادرشاه مقرر شد .هللا نواز خان در سال  ١٣١٢از راه هند بریتانوى با آزادى تام به
آروپا رفت  .براى گفتگو در موضوع جزاى قاتل سردار محمد عزیز در برلین شرکت نمود .مدتى وزیر دربار و
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وزیر فوائد عامه بود .بین سالهاى  ١٣١٤و  ١٣٥٤بحیث سفیر ( وزیر مختار) افغانستان در برلین ایفاى وظیفه نموده
و غالم صدیق خان چرخى و هواداران دیگر غازى امان هللا خان را تعقیب میکرد.
( .)٦آرشیف سیاست خارجی فدراسیون روسیه ،فوند  ،٢٧١سال  ،١٣١٥دوسیۀ مخصوص  ،١٦کارتن  ،١٧٢صفحۀ
 ،٣به حوالۀ تیخانیف.
( . )٧اسناد محرمانۀ آرشیف هند بریتانوى در کتابخانؤ لندن ،راپور هاى سرویس استخبارات مخفى ) (SISمربوط به
فعالیت هاى شاه سابق امان هللا خان ،خانواده و حامیانش L/P&J/12/121
( . )٨آرشیف سیاست خارجی فدراسیون روسیه ،فوند  ،٢٧١سال  ،١٣١٥دوسیۀ مخصوص  ،١٦کارتن  ،١٧٢صفحۀ
 ،٣به حوالۀ تیخانیف ،.صفحۀ .٢٦

د پاڼو شمیره :له  4تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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