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 ۱۱/۱۱/۲۱۱۲          داکتر عبدالرحمن زمانى

 :توطئه هاى انگلیس علیه حکومت امانى
    براى سقوط رژیم امانى یسانمونه هاى از شواهد و اسناد دس

 (٣٥قسمت ) 

 پنج پادشاه در يک سال و برخورد متفاوت انگليس ها با مدعيان تاج و تخت کابل

شمسى در افغانستان سال بى سابقۀ پادشاه گردشى بود. درین یک سال افغانستان پنن  پادشناه داشنت )ىنازى  ۱١۲١سال 
 امان هللا خان، سردارعنایت هللا خان، حبیب هللا خان کلکانى، على احمدخان، و بالخره در آخر سال محمدنادرشاه(.  

بريتانيتتا را خرستتند و يتتک گتتده ديگتتر بتتى تانتتز پکنرتتاس شتتان ن دي تتتر عنايتتت خ ختتان  امپراتتتورس  استتتافاس ستتردار
کارمندان  ظاهراً ىیر مسلح سفارت انگلستان به ساعت یک بعد از ظهر به ارگ  شاهى رفته عنایت هللا خان و  .ساخت

د. بعند از اعضاى خانواده اش را بنه میندان هنوائى  همراهنى نمنوده و بنه دو طینارت کنه منتظنر شنان بنود رهنمنائى کردنن
استعفاى سردار عنایت هللا خان  و اعالم مجدد سلطنت ىازى امان هللا خان، سنفیر انگلنیس در ینک وقنت  بنا سنه پادشناه 

 معامله داشت : امان هللا خان در قندهار، على احمدخان در جالل آباد و حبیب هللا کلکانى در کابل .  

محمد نادرخان یکى از کاندیدان مورد نظر انگلیس ها بنود   د شد.راجع بى مامد نادر خان باداً بى تفصيل صابت خواه
که براى چنین روزى در نظر گرفته شده بود. اما آنها نمیتوانستند بنابردالیل مختلن  از وى حماینت علننى کننند.  نر  

اسننتفادت نظننر از نفننرت مننردم از انگلننیس هننا و دسننت نشنناندگان شننان، بقنندرت رسنناندن  علنننى محمنندنادرخان نتنهننا مننورد 
تبلیغاتى حکومت هاى قندهار، جالل آباد و کابل قرار میگرفت، بلکه این کار بحیث واضح تنرین مداخلنۀ انگلنیس هنا در 

 (۱)امور داخلى افغانستان سبب عکس العمل شدید در هند، روسیه و کشورهاى رقیب دیگر نیز میگردید.

 نحبت شنده اسنت، یکنى ىنوث الندین خنان احمندزى  پسنر  دو نفر از مدعیان دیگر تاج  و تخت که راجع به آنهنا کمتنر
،  و دیگنرى هنم  «اگنر بچنۀ سنقاوامیر شنده  میتوانند، هنر کنس دیگنر هنم میتوانند» جانداد خان احمدزى بود، کنه میگفنت 

سردار محمد عمرخان  پسر سردار ایوب خان بود کنه ملنل عبندالکریم خنان پسنر امینر یعقنوب خنان در دوران اىتشناش 
 ار  در دوران اىتشاش شینوار از قلمرو هند بریتانوى به سرحد آزاد آمده بود.منگل،  اینب

 موگف انگليس ها راجع بى غا س امان خ خان، با درنظرداشت دشمنى و نفرت ديرينۀ هردوجانب بستيار روشتن بتود.
جوابینۀ رسنمى  در  ۱١۲١جننورى  ۲١، وزینر خارجنۀ انگلسنتان، بتناری    Austen Chamberlain« آسنتین چمبنرلین»

وزینر Peel     Viscount «ویسنکونت پینل»ایکه از قبل بدقت زیاد و الفاظ شنمرده بنراى پارلمنان تهینه شنده بنود، و 
خارجه براى امور هند نمیخواست  در آن به امان هللا خان، یا حکومت مرکنزى آینندت افغانسنتان  کندام اشنارت شنده باشند، 

حکومنت اعلیحضنرت  ربریتانیناي هنید ق ند مداخلنه در »  سهواً از روى مسودت قبلى ایکنه در دسنت داشنت، خوانند کنه 
طرفینننى کننه فعننالً  منندعى قنندرت اننند، را ننندارد.  آنهننا  ننادفانه  امننور داخلننى افغانسننتان و حمایننت یننا کمننک بننه یکننى از

خواستار تأسیس یک دولت مرکنزى قنوى بنوده، وآمناده خواهنند بنود بعند از تأسنیس چننین حکنومتى ، کمنک خنود را در 
شتتاه امتتان خ رستتماً استتتافايح را بتتى ا ومتتت اعليا تترت  بازسننازى و انکشننا  کشننور بننه مننردم افغننان نشننان دهننند. 

تانيتتاا اعتتکه کتترده و در نتيجتتۀ تن تتتا وگتتتى کتتى روشتتن نشتتده باشتتد بتتا وجتتود کنتتاره  يتترس اح بتتراس عمتتوه متترده ]بري
افغانستان بايث پادشتاه شتان گابتل گبتول استت، ا ومتت اعليا ترت نميتوانتد ا ومتت او را بايتث ا ومتت مشترو  

 (۲)« افغانستان گبول کند.

تنرتا مترده افغانستتان بايتد فيصتلى کننتد کتى  تى » فقنط ککنر شنده بودکنه  در اعالمیۀ ت ویب شدت که باید خوانده میشند، 
بعند از ینن بینان و نشنر آن از  «کسى برتخت افغانستان بنشتيندو ا ومتت اعليا ترت منتظتر فيصتلۀ تنرتا خواهتد بتود.

 معکرت بخواهند وخنواهش کنند بنراى اینن ىلطنى« ویسکاونت پیل»مجبور شد از «  آستن چمبرلین»طریق مطبوعات، 
 رافشاى پالیسى و نیت ا لى شاني از نائب السطنۀ هندعکرخواهى کند.
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قبالً دیدیم که انگلیس ها از یکطر   از قنرارداد بنا حکومنت امنان هللا خنان   نحبت کنرده از تأسنیس نماینندگى سیاسنى 
یشننناختند. روسنیه در قنندهار جلننوگیرى میکردنند، و از طننر  دیگنر هننم حکومنت او را ىیننر قنانونى دانسننته برسنمیت نم

ىالم  دیق خان چرخى وزیر خارجۀ امان هللا خان در عکنس العمنل بمقابنل اینن پالیسنى انگلنیس هنا، خ و ناً بیاننات 
وزیرخارجۀ انگلستان در پارلمان، به قونسل انگلیس در قندهار احتجاج نموده نوشت که سلطنت امان هللا خنان را دولنت 

خته و بعد از آن هیچگاهى این شناسائى خود را پس نگرفته است، بننابران  برسمیت شنا ۱١۲۱بریتانیا به  اساس معاهدت 
واقعۀ چندروزت که مربوط به سیاست داخلى افغانستان میباشد، به هید وجه سبب قطع و خنتم شناسنائى رژینم امنانى شنده 

افغانسنتان از راه هنند بنه نمیتواند .   بعد از آن ىالم  دیق خان به موضوع خنوددارى بریتانینا از نقنل امنوال ترانزیتنى 
دانسته و اظهار تعجب نمود که اسنلحه، وسنایل و لنوازم نفیسنۀ  ۱١۲۱داخل خاک افغانستان اشاره و آنرا مخال  معاهدت 

که خود امان هللا خان شخ اً در اروپا از کشورهاى دوست بشمول انگلستان به قسم هدیه دریافت نمنوده و ینا خریندارى 
 به بهانۀ اعالن ىیرجانبدارى، از ارسال و تسلیم آن به او انکار شده میتواند. کرده است، چگونه امروز 

اين يک انينت تلخ است کتى نتى امتان »سفیر انگلیس در پیشنهادى راجع به جواب ىالم  دیق خان چرخى  نوشت که 
تۀ محققین ىربى شدت به گف  «خ خان و نى  غکه صديز خان هي  داه  در بين شان يک دوستى هه در کشور ندارند.

احساسات ضد امنانى همفرینز عنالوه بنر نادرسنت بنودن  ادعنایش  کنه انهنا هنید دوسنتى در افغانسنتان ندارنند، ازینن هنم 
معلوم میشود که در تمام مکاتیب مربوط به افغانستان مأمورین انگلیسى، این تنها مکتوبیسنت کنه در آن ىلطنى گرامنرى 

 بمشاهده میرسد. 

  .س ناب )شاغاستى  يتک شتخا جتاه ولتب و ا  متدت هتا گبتل تر وس ستلونت را در ستر ميپرورانيتدعلى اامدخان  لو
اوکه توسط ىازى امان هللا خان براى فرونشاندن آتش اىتشاش بحیث رئیس تنظیمیۀ نظامى و ملکى با اختینارات تنام بنه  

ن شنینوار در هن ه و اىتشاشنیون هنگامىکنه لشنکر اىتشاشنیو ۱١۲١دسنمبر  ٣۱سمت مشرقى فرستاده شنده بنود، بتناری  
خوگیانى در چهارباغ و سلطانپور بودنند،  بنا رهبنران شورشنى شنینوار، خوگینانى و سنر  رودى  در چهاربناغ مالقنات 

بشرطى کنه او را بنه پادشناهى بپکیرنند، و خزاننۀ دولتنى را از او نگیرنند، دروازه »نمود.  على احمد خان به آنها گفت  
راپور « . شان باز خواهد کرد و اسلحه و مهمات  دولتى را بین این سه قوم تقسیم خواهد کرد. هاى جالل آباد را بروى

رهبران شورشى موافقت کردند  و او بعد از آن به همراهى محمد علم خان و »کمیشنر عمومى در پشاور مى افزاید که 
   (٣) .«رهبران شورشى دیگر کریعۀ موتر به جالل آباد برگشت 

جننورى توسنط نقینب  ناحب ، لشنکرى را  کنه اکلرینت شنانرا  ۲۱ن بعد از مراسم دسنتاربندى اش بتناری  على احمدخا
شورشیان مخال  ىازى امان هللا خان تشکیل میداد، براى گرفتن کابل آمناده میسناخت .  امنا انگلنیس هنا بناوجود سنوابق 

ول نداشنتند، بلکنه طنورى کنه بعنداً ککنر خواهند همکارى  و خدمات على احمدخان او را بحیث پادشاه افغانسنتان نتنهنا قبن
 شد، با وى برخورد نامردانه وخشن نیز نمودند. 

ستارت بخت على احمد خان وقتى روبه زوال رفت  که کمشنر پشاور  درگزارش خود نوشت که چنانس علنى احمند خنان 
رپرسننتى محمنندعلم خننان در بحیننث پادشنناه افغانسننتان رو بننه کنناهش اسننت . درجرگننۀ  دوم فبننرورى شننینوارى هننا تحننت س

گندمک، وزیرخیل هاى خوگیانى ت میم گرفتند بنا او مخالفنت کننند.  جرگنۀ اقنوام در بتخناک هنم فی نله کنرد تنا قبنل از 
نقینب  ناحب هنم بنه او تو نیه کنرد کنه تنا زمنان  تعنین    (٤)اعالم حمایت از وى، منتظر فی لۀ سنمت جننوبى باشنند. 

د را امیر واقعى تلقى نکند. بعد از آنکه والى على احمند خنان از منردم خوسنت هنم امیر از حکومت وارسى کند، اما خو
جواب منفى شنید، بتاری  سوم ماه فبرورى  نامۀ به همفرینز از طرینق پشناور و بعنداً توسنط طیناره بنه کابنل فرسنتاد. او 

ابلیت تاج شاهى را ندارد و حبینب امان هللا خان قبالًلابت نموده است که بى ارزش میباشد و ق»درین نامه اش نوشت که 
علتى اامتد ختان ختود را .« هللا محض یک رهنزن اسنت 
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دوست گديمى انگليس ها اعکن کرد و  فتت بريتانيتا موگتع ختوبى را بدستت تورده کتى يتک دوستت را بتر اري تۀ گتدرت 
خیمننه،  ۲۱۱۱یننک، (  الرى بنادریور و دو میخان۱۱۱او از حکومننت بریتانینا یننک ملیننون پونند سننترلن ،  نند)برستاند. 

تنو  کنوهى  بنا هنزار مرمى،ینک  ٣۱یونیفورم و باالپوش براى دوهزار نفر، بیست هزار تفنن ، بیسنت ملینون گلولنه، 
دستگاه تلفون بیسیم با مخابره چى، ینک تعنداد طینارات نظنامى  ۱۲هزار رأس اس  مکمل با پاالن و ىیره ضروریات، 

 هزار گیلن تیل براى طیارات را تقاضاکرد.      ١۱و طیارت بزرگ مسافربرى با پیلوت انگلیسى و 

على احمدخان  با قواى عسکرى و لشکر قومى بطر  کابل حرکت و در جگندلک مرکنز گرفنت .  درینن جنا دو واقعنه 
روز پایان پکیرد. واقعۀ اول فنرود آمندن اجبنارى ینک طینارت انگلیسنى  بنا  ۲۲سبب شد تا سلطنت على احمدخان بعد از 

یک میخانیک در بستر دریاى جگدلک در نزدیکى اردوگاه علنى احمند خنان بنود.  پیلنوت و میخانینک اینن یک پیلوت و 
 و دیویس    Chapmanطیاره که به آن آسیب زیادى نرسیده بود، توسط پاسداران نزد على احمدخان برده شدند.  چپمن 

Davis   همراهنى محنافظین و شخ نى کنه توسنط شش روز  در جگندلک  کریعنۀ  منوتر بنه  –بعد از سپرى  نمودن پن
نقیب  احب فرستاده شده بود، نزد قونسل انگلیس که در آنوقت از جالل آبناد ننزد نقینب  ناحب  در چاربناغ پنناه بنرده 
بود، فرستاده شدند.     علت  فرود آمدن این طیاره خواه عوارض تخنیکى  و یا رساندن پیغام  هوشدار انگلیس ها مبنى 

حمله بر کابل بوده باشد، براى على احمدخان شگون بد بود، زیرا منردم او را دسنت نشناندت انگلنیس هنا بر خوددارى از 
دانستند. واقعۀ دیگر هم  اختالفات  دیریننۀ مینان ملنک هناى پرنفنوک حنامى علنى احمندخان بنود کنه منجنر بنه کشنته شندن  

هننردو ملننک محمدشنناه خننان  خوگیننانى )بننرادر 
گینانى شند. از ملک قیس( و ملنک محمندجان خو

طننر   دیگرافننراد قبایننل خوگیننانى  و شننینوارى   
اردوگنناه  او را بننه شننمول خیمننه و یونیفننورمش 
تنناراج نمننوده، و او هننم  در حننالى کننه هننید کننس 
حاضر به پناه دادن او نبود، پاى پیاده از بیراهنه 

مهمندرفتنه از آنجنا هاى لغمنان و کننر بنه منطقنۀ 
 به پشاور رسید.  

 احمدخان در جگدلککم  على 

آن شینوارى ایکه براى آوردن  مأمورین طیارت 
 انگلیسى به جگدلک فرستاده شده بود 

 مأمور انگلیسى در پناه نقیب  احب  )قلعۀ چارباغ ننگرهار( Chapmanچپمن 

انگلتتتتتتيس هتتتتتتا در کابتتتتتتل ا  ابيتتتتتتب خ کل تتتتتتانى  تتتتتتتا توردن 

ک دورۀ انتنتتتالى استتتتفاده  مامتتتدار متتتورد نظتتتر شتتتان بتتتراس يتتت

هنننم کمشننننر عمنننومى انگلنننیس هنننا در پشننناور و هنننم   مي ردنتتتد.

سنننفیر انگلنننیس در کابنننل معتقننند بودنننند کنننه  سنننلطۀ او بنننر کابنننل 

دیننننرى دوام نخواهنننند کننننرد، و او نمیتواننننند مقننننام پادشنننناهى تمننننام  

انگلنننیس هنننا بنننراى اینکنننه حبینننب   (٥) افغانسنننتان را کسنننب کنننند.

هللا کلکنننانى درینننن دوران در اعمنننال و حرکنننات خنننود از حننند و 

چوکننننات  تعننننین شننننده خننننارج نشننننود، یننننک عننننده از اشننننخا  

باتجربننننه و کنننناردان را در اطننننرافش قراردادننننند کننننه  مهمتننننرین 

و معتمننندترین آنهنننا شنننیرجان وزینننر دربنننار بنننود. بنننرادران دیگنننر 

ارجننننه، محمنننند  نننندیق خننننان قوماننننندانى قننننول اردوى مرکننننزى و محمنننند کننننریم او عطننننأًلحق خننننان وظیفننننۀ وزارت خ

خنننان ریاسنننت ضنننبط احنننواالت را بنننه عهنننده داشنننتند. در پهلنننوى اینهنننا اشنننخا  دیگنننر ملنننل محمودسنننامى قومانننندان 

سنننننابق قنننننول اردو، سنننننردار شنننننیراحمدخان زکرینننننا رئنننننیس عمنننننومى تفتنننننیش و سنننننردار فنننننیض محمننننندخان زکرینننننا 

شنننناورین  خنننا  حبینننب هللا کلکنننانى را تحننننت محا نننره گرفتنننه بودنننند. سننننردار وزیرمعنننار  دورت امنننانى بحینننث م

فنننیض محمننندخان زکرینننا کنننه شنننش مننناه قبنننل از پادشننناهى حبینننب هللا کلکنننانى در نطنننق افتتاحینننۀ جشنننن اسنننتقالل در 
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حبینننب »لقنننب داده بنننود، حننناال مننندیریت جریننندت « امنننان هللا کبینننر»سنننتدیوم بننناغ عمنننومى پغمنننان ، امنننان هللا خنننان را 

یعننننننى  ارگنننننان  تبلیغننننناتى حبینننننب هللا کلکنننننانى را بعهنننننده گرفنننننت و سنننننردار شننننناه محمنننننود خنننننان بنننننرادر « ماالسنننننال

 محمدنادرخان نیز بحیث منشى خ و ى حبیب هللا خان کلکانى تعین شد.

 کمپاين براس مامد نادرخان        
منگل بحیث شنارژدافیر سنفارت اسناد محرمانۀ آرشی  انگلستان نشان میدهد که مکوناچى، کسى که در دوران اىتشاش 

انگلستان  وظیفه داشت، و حاال در دوران اىتشناش شنینوار، بحینث پولیتیکنل ایجننت  یامنأمور سیاسنى در ایجنسنى کنرم  
که ساحۀ فعالیت هاى حضرت نورالمشای   و الرنس عربى نینز بنود،  مشنغول فعالینت بنود، قبنل از حرکنت محمند ننادر 

ادشاه آیندت افغانستان  مشغول کمپاین بود. او در مالقات هاى که با ملک هاى عمندت قنوم خان  از فرانسه براى اوبحیث پ
( حمایت از ۱جاجى داشت، سه نکتۀ اساسى را مورد بحث قرارداده و به توافق رسیده بود. این نکات عبارت بودند از )

نمایننده از هنر قنوم سنمت جننوبى   ۱٦(  تعنین ٣( کمک بمقابل مداخالت روسنیۀ شنوروى، و )۲نادرخان بحیث پادشاه، )
     (٦) بمق د انتخاب پادشاه در جرگۀ که بعد از ماه رمضان دائر خواهد شد.

همچنان شاه محمنود خنان بنرادر کنوچکتر محمندنادرخان شنام پننجم فبنرورى ینک مالقنات شنش سناعته بنا همفرینز سنفیر 
س گفننت کننه   دریننن چننند روز آخننر بحیننث منشننى انگلننیس در کابننل داشننت. شنناه محمنندخان دریننن مالقننات بننه سننفیر انگلننی

خ و ى حبیب هللا  کلکنانى کنار کنرده و از طنر  او منأمور شنده اسنت تنا فنردا بنراى تشنویق اقنوام بنه  نلح بطنر  
والیات مشرقى و جنوبى حرکت کند. به عقیدت شناه محمنود خنان جلنوگیرى از وخامنت اوضناع و خطنر تخرینب سنفارت 

 (٧)ه چیز به آمدن هرچه زودتر نادرخان و برادرانش بستگى دارد. انگلیس  یا به عبارت دیگر هم

 )ادامه دارد(
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