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داکتر عبدالرحمن زمانى

توطئه هاى انگلیس علیه حکومت امانى:
نمونه هاى از شواهد و اسناد دسایس براى سقوط رژیم امانى
(قسمت )٣٤
خارج ساختن دیپلومات هاى خارجى از افغانستان یک چال و نیرنگ دیگر
تصادفى نیست که یکى از خواست هاى اغتشاشیون شینوار در پهلوى خواست هاى دیگر مانند تبعید خانوادۀ طرزى
وطالق ملکه ثریا بسته نمودن نمایندگى هاى خارجى به استثناى سفارت انگلستان بود ،و همفریز سفیر انگلیس در
کابل هم براى برآمدن دیپلومات ها و خارجیان دست به تبلیغات وسیع زد .او میگفت که جنگ داخلى افغانستان حد
اقل براى دوسال دوام خواهد کرد و جنگ در کابل به قتل عام خواهد انجامید .او بصورت مبالغه امیز سعى و تالش
مینمود تا سفیران مقیم کابل را تشویق کند که تا استقرار حکومتى که براى اکثریت مردم افغانستان قابل قبول باشد،
خارجیان از کابل برآیند و سفارتخانه ها بسته شوند.
در دوران اغتشاش و حمالت بر کابل ،از دسمبر سال  ۱٢۲١تا فبرورى  ،۱٢۲٢انگلیس ها نتنها براى ضعیف ساختن
رژیم امانى دست به بزرگترین عملیات تخلیوى هوائى زدند ،بلکه غرض نشست و برخاست طیارات خویش از
مقامات دولتی افغانستان اجازه هم نمیگرفتند .این عملیات تخلیوى دیپلوماتهاى غربى ،اولین تجربه و عملیات بزرگ
توسط قواى هوائى سلطنتى انگلستان بود که در آن مأمورین و افراد ملکى از یک کشور به کشور دیگر انتقال یافتند .
قبل از آن قواى هوائى انگلستان در عملیات نظامى خارج از کشور سهم گرفته بود ،مثالً هفت سال قبل در عراق
ملیشیاى آشورى را از سلیمانیه تا کِرکوک به فاصلۀ هفت میل تخلیه کرده بود ،اما آن تخلیه تنها درداخل کشور و
نظامى بود که به هیچ صورت با تخلیۀ کابل قابل مقایسه نبود .عملیات سه ماهۀ کابل با انجام دادن بیش از ١٤
مأموریت و انتقال بیش از  ٠۲۷نفر از کابل به پشاور ،دست آورد بزرگى بود که درآن بدون عملیات نظامى ،نیروهاى
خود را براى مقاصد غیر نظامى و عملیات مخفى سیاسى هم آزمودند .طى همین عملیات ،سردار عنایت هللا خان هم
بعد از امارت سه روزه اش از کابل به هند بریتانوى انتقال داده شد.
همفریز ازین کار تخلیۀ خارجیان از کابل هدف دیگرى نیز داشت و آن انحراف افکار و توجه از رسوائى فعالیت
هاى الرنس در سرحدات افغانستان بود .او خصوصا ً با پخش شایعات امکانات سقوط آنى رژیم کابل و قتل عام
خارجیان ،جنگ روانى ایرا براه انداخته بود .اما ایران و ترکیه تصمیم ماندن را گرفتند.
سفیر انگلیس در کابل بتاریخ  ۲٤جنورى از قول همپایۀ ایتالوى اش راپور داد که «حکمت بى» سفیر ترکیه دیروز
گفته است متیقن هستم هرج ومرج در افغانستان مرحلۀ اول جنگ بین روس و انگلیس براى تسلط بر آسیا میباشد ،لذا
ترکیه باید براى دانستن اوضاع ،نمایندگى خود را در کابل بازنگهدارد .همفریز بتاریخ  ١فبرورى نوشت که هم
مسلکان آلمانى ،فرانسوى و ایتالوى اش خروج شانرا مشروط به برآمدن او ساخته اند.
وقتى سفیر انگلیس در کابل نتوانست سفراى کشور هاى غربى را براى ترک گفتن کابل تلقین کند ،انگلیس ها تالش
ورزیدند از طریق ترساندن وزراى خارجۀ کشور هاى مذکور پالن طرح شدۀ خود را عملى کنند .وزارت خارجۀ
انگلستان به سفراى خود در پاریس ،برلین و روم هدایت داد که «لطفا ً با وزراى خارجه ارتباطات شخصى و محرمانه
بگیرید .آنها از اوضاع درک نادرست دارند .شما به آنها زبانى تشریح کنید که در یک مدت نسبتا ً کوتاه با خوب شدن
هوا جنگ هاى عمومى در کابل از سر آغاز شده و خطر حقیقى قتل عام اروپایان وجود دارد .پیچیدگى هاى بین
المللى ایکه در نتیجۀ آن بمیان خواهد آمد ،واضح بوده و خطرات آن دور از تصور میباشد .اگر سفرا و اعضاى
سفارت هاى آلمان و فرانسه و ایتالیا بعد از خارج شدن نمایندگى انگلیس ها در کابل بمانند ،درمانده و در بدترین
شرایط تمام راه هاى فرار برویشان بسته خواهد شد .بنابران شدیداً از شما تقاضا میکنیم تا به سفراى آلمان ،فرانسه و
ایتالیا بصورت فورى هدایت قاطع بدهید تا در رابطه با تخلیۀ قبل از قبل یا همزمان نمایندگى هاى خود با سر
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فرانسیس همفریز تماس بگیرند .شما باید تأکید کنید تا این ارتباط بصورت مطلق از مطبوعات و عوام مخفى بماند،
چون اطالع خبر تخلیه تمام برنامه را برهم زده و حکومت افغانستان براى طیارات مشکالتى را ایجاد خواهد
کرد)۱(».

اعضاى خانوادۀ سردار عنایت هللا خان قبل از حرکت در میدان هوائى شیرپور کابل

سردار عنایت هللا خان بعد از رسیدن به پشاور
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برخورد غیر قانونى با دیپلومات هاى افغانى در لندن
شجاع الدوله خان ،سفیر افغانستان در لندن ،بتاریخ  ٢فبرورى به هدایت غازى امان هللا خان از طریق روسیه عازم
هرات شد .او قبل از حرکت ضمن مکتوبى از تقرر محمد یونس خان سکرتر سفارت بحیث شارژدافیر به وزارت
خارجۀ انگلستان اطالع داد .اما انگلیس ها برخالف قوانین بین المللى میخواستند اعضاى سفارت افغانستان را اخراج
و یا مجبور به استعفا و ترک کشور نمایند .وزیر خارجۀ انگلستان تصمیم داشت به نمایندۀ افغانستان اطالع دهد که
مأموریتش در افغانستان به پایان رسیده و نام هاى دیپلومات هاى افغان را از لست دیپلومات ها خارج سازد .انگلیس
ها بخوبى میدانستند که این عمل شان خالف موازین و مقررات بین المللى است  .چنانچه در صفحۀ  ٩٤٢جلد اول
قانون بین المللى اوپین هایم  Oppenheim's international lawذکر شده است ،که در صورت تغیرات انقالبى
کشورهاى خارجى براى مدتى نخواهند توانست اعتبارنامه هاى جدید را ارسال یا نمایندگان خود را فراخوانند ،لذا تا
روشن شدن اوضاع اصلى  ،مطابق به تعامل بین المللى این نمایندگان از تمام امتیازات دیپلوماتیک برخوردار خواهند
بود)۲( .
فلج ساختن اقدامات امان هللا خان برای حصول دوباره سلطنت
غازى امان هللا خان بعد از آنکه با عدۀ معدودى از وزرا و مشاورین خود ذریعۀ موتر بتاریخ  ۲٤جدى ( ۱٣۷۰مطابق
با  ۱٤جنورى  ) ۱٢۲٢به قندهار رفت ،تا معلوم شدن سرنوشت برادرش ،سردار عنایت هللا خان ،بدون 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
عنایت هللا خان در راه خاتم ه 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 مسئولیت وزارت خارجه داده شده ،میرزا محمد عمر خان بحیث منشى حضور و
میرزا على احمدخان مهمند بحیث منشى شورا تعین شدند )٤( .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)٠( .
همفریز باوجود تلگرام شب گذشتۀ خود که در آن نوشته بود « من هیچ اطالع رسمى از استعفاى امان هللا خان،
تاجگذارى یا کناره گیرى عنایت هللا خان و یا ادعاى سلطنت حبیب هللا را نگرفته ام .وزارت خارجه مسدود میباشد»،
در تلگرامی عنوانی وزیر خارجه به لندن اطالع داد که باوجودىکه حبیب هللا فعالً حکمفرماى کابل است ،بنظر من
ناممکن است او بتواند اقتدار خودرا در افغانستان قائم کند.در صورت دریافت کمک از انگلستان و یا اتحاد شوروی،
اکثریت مردم افغانستان از امان هللا خان در مبارزه اش برای حصول دوباره قدرت پشتیبانی خواهند کرد .همفریز
مشوره داد که لندن تقاضای هر نوع کمک نظامی را به امان هللا خان رد کند و همچنان وزیر مختار افغانی را ،که
دیگر از دولت رسمی افغانی نمایندگی نمیکند ،نباید در لندن برسمیت بشناسد .همفریز همچنان توصیه نمود که "دولت
اعلیحضرت اخطاریه ای به شوروی ارسال نموده و به مقامات آن کشور هوشدار بدهد که از ارسال عساکر و یا
مهمات جنگی برای امان هللا خان امتناع ورزند)٩( ".
ایجاد موانع در راه فعالیت هاى حامیان غازى امان هللا خان
مأمورین انگلیسى به محمد یعقوب خان ،مأمور ویزۀ افغان در کویته ومحمد عظیم خان منشى اش اخطار داده و آنها
را تهدید به اخراج کردند .آنها تحت تعقیب مقامات استخباراتى بلوچستان بوده و گمان میرفت که بصورت مخفیانه
براى رژیم امانى فعالیت نموده و با افغانهاى ساکن کویته در تماس باشند .عالوه بر آن تصور میرفت با قندهار ارتباط
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منظم داشته از تلگرام و پوستۀ دیپلوماتیک به نفع آنها استفاده میکنند ،نمایندۀ تجارتى افغان در کویته نیز تحت تعقیب و
نظارت قرارداشت)۰( .
یک راپور دیگر درین باره نشان میدهد که خان بهادر بازگل خان که با مأمورین وزارت خارجۀ افغانستان در تماس
بود ،تأئید کرده است که مأمور ویزۀ افغان در عهد مان هللا خان از کویته معلومات هفته وار استخباراتى را به
وزارت خارجه ارسال میکرد)١( .
کمشنر انگلیس در پشاور هم به سختى جلو فعالیت هاى حامیان غازى امان هللا خان را در ایالت سرحدى شمال غربى
میگرفت .او امر ن مود تا هیئت کمیتۀ خالفت ایالت پنجاب تحت مقررات امنیتى سرحد از پشاور اخراج و به تیم صحى
آنها اجازۀ رفتن به افغانستان داده نشود)٢( .
مقامات انگلیسى از لندن به کمشنر ایالت سرحدى شان نوشت که با درک مشکالت جلوگیرى از شرکت قبایل در
فعالیت هاى طرفدارى از امان هللا خان ،از نظر بین المللى بسیار زیاد مهم است که خود را غیرجانب دار نشان دهیم .
تا جائیکه ممکن است ،باید بسیار کوشید تا اقدامات ما علیه امان هللا خان تعبیر نشوند .باید کلمات خود را با احتیاط
انتخاب کنید )۱۷( .از یک سند دیگر آرشیف انگلستان به وضاحت معلوم میشود که هدف به اصطالح سیاست
بیطرفى انگلیس ها در امور داخلى افغانستان  ،جلوگیرى از فعالیت هاى قبایل آزاد در حمایت از غازى امان هللا خان
بوده است .وزیر خارجه براى امور هند نوشت که «حکومت معتقد است که پالیسى درست ،پالیسى عدم مداخله است،
و این باید تأمین شود و ما وظیفه داریم براى جلوگیرى از مداخلۀ قبایل از تمام اقدامات ممکن استفاده کنیم)۱۱(» .
پافشارى بر تالش هاى مخفى نگهداشتن مداخالت انگلیس
اسناد مختلف در آرشیف انگلستان نشاندهندۀ آنست که انگلیس ها سخت تالش داشتند تا به شمول کشف و سانسور
مکاتبات غازى امان هللا خان  ،تمام اقداماتى را که مداخله در امور افغانستان ،علیه رژیم امانى  ،کمک به مخالفین
امان هللا خان ویا کمک به کاندیدان مورد نظر شان تلقى میشد ،از انظار جهانیان و خصوصا ً حامیان غازى امان هللا
خان مخفى نگهدارند .به چند نمونۀ ازین نوع تالش ها در ذیل توجه کنید:
انگلیس ها در حالیکه درخواست ویزۀ محمود طرزى را ،که میخواست جهت تداوى به هندو یا از راه هند به اروپا
برود ،رد کردند ،نه تنها براى احمدشاه خان و عبدالعزیز خان که ظاهراً به تقاضاى حبیب هللا کلکانى براى آوردن
محمد نادرشاه عازم اروپا بودند ،ویزه دادند ،بلکه ترتیبات مسافرت ذریعۀ طیاره ،ریل و کشتى  ،حتى مصارف
مسافرت شانرا به عهده گرفتند .سفیر انگلیس در تلگرام  ٩فبرورى  ۱٢۲٢خود نوشت که من به احمدشاه خان و
عبدالعزیز خان ویزه دادم .آنها در صورت مساعدت هوا فردا توسط طیاره به پشاور آمده از طریق بمبئى توسط
[کشتى] رانپوره ،بتاریخ  ٢فبرورى به فرانسه میروند .من خواهش میکنم دو اطاق را بتاریخ  ٩فبرورى در هوتل
دینز ،دو سیت را در ریل «بمبئى میل» بتاریخ  ۰فبرورى و بصورت حتمى دو اطاق خواب کشتى را در «رانپوره»
برایشان از پیش حفظ (ریزرو) کنید )۱۲( .سفیر انگلیس به تعقیب تلگرام همان روز کمشنر عمومى پشاور که از
ادامۀ تبلیغات به نفع امان هللا خان در قلمرو هند بریتانوى و فتوا هاى متعدد چندین گروپ مال ها که اعالم نموده بودند
« امان هللا خان کافر نمى باشد» اطالع میداد ،با سراسیمگى نوشت که تکت هاى ریل و کشتى احمدشاه خان را نباید
ما خریدارى کنیم .آنها باید خودشان به کمپنى کشتى «پى و او» تلگرام بفرستند .اگر الزم باشد برایش پول پیشکى
بدهید ،اما نهایت احتیاط شود که از سهمگیرى ما درین تماس کسى نفهمد)۱٣( .
سفیر انگلیس در همان روز براى جلوگیرى از تبلیغات هواداران غازى امان هللا خان پیشنهاد کرد که «ما خطر
تبلیغات به نفع امان هللا خان را که از قندهار منشأ میگیرد ،کامالً درک میکنیم .نگرانى عمدۀ ما اینست که ( )۱ما بایدبا
دقت از هر آنچه نشاندهندۀ دخالت ما باشد و به نفع تبلیغات خطرناک ضد انگلیسى مورد استفاده قرار گیرد ،خوددارى
کنیم ،و ( )۲هر افغانى را ،مخصوصا ً مأمورین افغانى ایکه علیه انگلستان در خاک ما مصروف تبلیغات باشند ،به
کشور خود شان اخراج کنیم  .راجع به فعالیت هاى مأمور ویزۀ افغان در بلوچستان تحقیقات بیشترى صورت گرفته
است  ،که ممکن است منتج به اخراج وى شود » .سفیر انگلیس طرفدار پس گرفتن امتیازات استفاده از تلگراف و
پست توسط مأمور ویزۀ افغان را ،که مطابق به مقررات تلگرافیک هند ،هر کسى از آن استفاده کرده میتواند ،نبود،
بلکه نظارت و سانسور مراسالت امان هللا خان را به نفع انگلیسها میدانست)۱٤( .
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قراردادن اسلحۀ ارزان قیمت بدسترس شورشیان
باساس پالیسى سختگیرانۀ انگلیس در مخفى نگهداشتن کمک هاى شان به مخالفین رژیم امانى ،آنها به عوض دادن
مستقیم اسلحه به شورشیان ،آنرا بصورت غیر مستقیم ،به قیمت بسیار ارزان و ناچیز در کوتل کوهات به اختیار شان
میگذاشتند .در تلگرام  ۰فبرورى کمشنر عمومى از آمدن تعداد زیادى از افغانها و افراد قبایلى به آنجا گزارش داده شده
و تذکر رفته است که اسلحۀ که از حکومت افغانستان بدست آمده است ،نیز درین جمله شامل میباشد .اما او طرفدار
کوشش جلوگیرى از انتقال این اسلحه به افغانستان نبود)۱٠( .
جلوگیرى از تأسیس قونسلگرى روسیه در قندهار
انگلیس ها باوجودى که ادعاى بیطرفى و عدم مداخله در امور افغانستان را داشتند ،و از شناسائى دوبارۀ سلطنت
غازى امان هللا خان خوددارى میکردندو قونسلگرى شان را در قندهار تنها براى فعالیت هاى استخباراتى باز
نگهد اشته بودند ،سخت تالش داشتندتا از تأسیس قونسلگرى روسیه در قندهار و تماس و کمک روس ها به غازى
امان هللا خان جلوگیرى کنند .سفیر انگلیس در کابل در تلگرام  ۱۷فبرورى  ۱٢۲٢خود نوشت که «بفکر من ما باید از
تمام امکانات خود براى جلوگیرى از تأسیس نمایندگى روس ها در قندهار بکوشیم  .به سفیر روسیه هیچ وقت اجازۀ
رفتن به قندهار ،حتى براى یک سفر کوتاه هم داده نشده است  .مکتوب سوم ضمیمۀ قرارداد بین افغانستان و انگلستان
شرط مانده است که معافیت اجناس دولتى و تجارتى افغانستان از محصول گمرکى همیشه با ممنوعیت نمایندگى
روسیه د ر قندهار ارتباط خواهد داشت  .من پیشنهاد میکنم به قونسل انگلیس در قندهار هدایت داده شود که به غالم
صدیق خان اطالع دهد که حکومت اعلیحضرت ما موجودیت نمایندۀ روسیه در قندهار را مغضوبیت بزرگ دانسته و
مجبور خواهد شدتحت چنین شرایطى سرحد چمن را کامالً مسدود نماید)۱٩( .
(ادامه دارد)

یادداشت ها و مأخذ:
 .۱اسناد آرشیف انگلستان ،تلگرام هاى شماره  ٤۷ ،٣٤ ،٤٢و  ٠۱مؤرخ  ۱٤فبرورى .۱٢۲٢
 . ۲اسناد آرشیف انگلستان ،مکتوب شماره  ١مؤرخ  ۲۱فبرورى  ۱٢۲٢معین سیاسى وزارت خارجۀ انگلستان .
 . ٣رشتیا ،سید قاسم (،)۱٣۰١نادر چگونه به پادشاهى رسید؟  ،ص ٣١
 . ٤طوریکه قبالً هم ذکر شده است ،راپور شیخ محبوب على ،سکرتر امور شرقى که تحت نام سقوط امان هللا یا
 The Fall of Amanullahتوسط سکات به انگلیسى ترجمه شده است  ،به میرزا على احمد خان مهمند نسبت داده شده
و چند نفر از مؤرخین داخلى و خارجى هم از آن گویا اینکه نویسنده اش منشى دربار امان هللا خان و بنابران داراى
معلومات مؤثق و کافى بوده است ،بحیث یک مأخذ و سند دست اول یاد نموده ،از آن براى تخریب غازى امان هللا خان
استفاده نموده اند.
 . ٠اسناد محرمانۀ آرشیف انگلستان ،راپور شیخ محبوب على ،سکرتر امور شرقى سفارت انگلستان در کابل،
.L/P&S/20/B289
 . ٩اسناد محرمانۀ آرشیف انگلستان ،تلگرام شماره  ۰۱مؤرخ  ۲۷جنورى  ۱٢۲٢سفیر انگلیس در کابل .
 . ۰همانجا ،تلگرام شماره  ۲۷مؤرخ  ۲فبرورى ایجنت گورنر جنرال در بلوچستان .
 .١همانجا ،تلگرام شماره  ۲١مؤرخ  ٢فبرورى  ۱٢۲٢ایجنت گورنر جنرال در بلوچستان .
 . ٢اسناد محرمانۀ آرشیف انگلستان ،تلگرام شماره  ٩٣٢مؤرخ  ۲٣فبرورى  ۱٢۲٢کمیشنر در پشاور.
 . ۱۷همانجا ،تلگرام شماره  ٣۲٤مؤرخ  ۲٤جنورى کمیشنر عمومى ایالت سرحدى شمال غربى .
 . 1۱همانجا ،تلگرام شماره  ٣۷٠مؤرخ  ۲٠جنورى  ۱٢۲٢وزیرخارجه براى امور هند در لندن.
 . ۱۲اسناد محرمانۀ آرشیف انگلستان ،تلگرام شماره  ۱٠۲مؤرخ  ٩فبرورى  ۱٢۲٢سفیر انگلیس در کابل .
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 . ۱٣همانجا ،تلگرام شماره  ٠٩۱مؤرخ  ٩فبرورى کمشنر عمومى پشاور  ،به خواست سفیر انگلیس در کابل.
 .۱٤همانجا ،تلگرام شماره  ۱۰٠مؤرخ  ٩فبرورى سفیر انگلیس در کابل.
 .۱٠همانجا ،تلگرام شماره  ۱۱١مؤرخ  ۰فبرورى
 .۱٩اسناد محرمانۀ آرشیف انگلستان ،تلگرام شماره  ۱۰٤مؤرخ  ۱۷فبرورى  ۱٢۲٢سفیر انگلیس در کابل .
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