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داکتر عبدالرحمن زمانى

توطئه هاى انگلیس علیه حکومت امانى:
کامیابى توطئه ها و ماستر پالن انگلیس
(قسمت )٣٨
پيش آمد انگليس ها با على احمد خان شاغاسى
على احمد خان بتاریخ اول مارچ در پشاور با همفریز سفیر انگلیس مالقات نمود .او گفت که بصورت عاجل به پول
احتیاج دارد و نمیتواند باور کند که حکومت [نگلستان] آنقدر کوتاه نظر باشد که به وى در وقت ضرورت کمک مالى
داده نتواند .او گفت که در طول زندگى اش دوست حکومت بریتانیا بوده و این فرصت هرگز باز نخواهد گشت .اگر
وى به تخت بنشیند ،اولین کارش انعقاد پیمان تعرضى و دفاعى با بریتانیاى کبیر وممانعت از تمام گرایشات
بلشویکى خواهد بود .سفیر انگلیس به على احمد خان از اعالمیۀ مجلس عوام و سیاست به اصطالح بیطرفى انگلیس
ها یاداور شده گفت که در شرایط فعلى دادن کمک به هر یکى از کاندیدان تخت و تاج ،تخطى ازین پالیسى بوده و
بنابران باید تمام خیاالت گرفتن کمک مالى و رسیدن به قدرت را از سرش بیرون کند .على احمد خان با اظهار نا
امیدى تلخى گفت که میتوان پول را مخفیانه تأدیه نمود .وقتى سفیر باز هم جواب رد داد ،على احمد خان گفت که اگر
انگلیس ها کمک نکنند ،او مجبور خواهد شد به قندهار رفته از امان هللا خان حمایت کند .على احمد خان خواهش کرد
براى چند روزى در پشاور بماند .سفیر انگلیس به وى اخطار داد که از تبلیغات سیاسى در بین قبایل خوددارى نموده و
اقامتش طوالنى نباشد(1).
محمد نادرخان و شاه ولى خان صبح  ٦مارچ بطرف تل و هاشم خان بطرف اللپوره حرکت کردند .همفریز هم در
همان روز اطالع داد که بعد از تکمیل کردن ترتیبات استخباراتى ،اکثر مأمورینش را رخصت و خودش فردا به دهلى
میرود.
کمشنر پشاور بتاریخ  ٨مارچ از آمرینش مکتوبى را بدست آورد که در آن نوشته شده بود« :حال که محمد نادرخان
و برادرانش پشاور را ترک گفتند ،معامله با على احمد خان آسان است .عالیم نشان میدهند که او میخواهد در کشمیر
سکونت اختیار کند .حکومت هند خرسند میشود اگر شما ترتیبات کشیدن او را از سرحد فراهم کنید .به او باید گفته
شود که موجودیت کاندید سلطنت و یک امیر سابق خالف پالیسى غیرجانبدارى انگلیس ها و بنابرین خجالت آور بوده
او باید در ظرف مدت دو روز بطرف افغانستان حرکت کند .بهتر خواهد بود که معاون کمشنر مکتوب شما را با پیغام
شفاهى تقویت نماید تا به او ثابت شود که ما جدى هستیم (2).
على احمد خان فرداى آن تقاضا نمود با معاون کمشنر مالقات کند .او به کمشنر گفت که به امان هللا خان در قندهار
نامه فرستاده و تا رسیدن جواب آن که یک هفته وقت را در برخواهد گرفت ،به افغانستان رفته نمیتواند .او آماده است
به منطقۀ دیگرى مثل کراچى یا راولپندى برود .او همچنان براى خود و اقاربش اجازۀ خریدارى  ٤میل تفنگچه را
خواست .اما کمشنر عمومى به على احمد خان اطالع داد که حکومت هند به او اجازۀ بودوباش در هیچ منطقۀ هند
را داده نمیتواند .اگر او به افغانستان برگشته نمیتواند ،باید بدون معطلى از هند بمقصد کدام کشور دیگرى براید(3).
على احمد خان سرانجام به قندهار نزد غازى امان هللا خان ،که به نسبت اعالن پادشاهى بدفرجامش از او سخت
رنجیده خاطر بود ،رفته و از اعمال گذشتۀ خود اظهار ندامت نموده و معذرت خواست .
محمد نادرخان نامۀ ارسالى غازى امان هللا خان را به کمشنر پشاور فرستاد
به تاریخ  ٥مارچ ،کمشنر عمومى ایالت سرحدى شمال غربى از رسیدن نامۀ محمدنادرخان گزارش داده مینویسد که او
توسط ایم اى حکیم آن نامۀ را هم فرستاده است که امان هللا خان به وى نوشته و در آن بعد از ذکر حقایق اصلى
اغتشاش ،استعفایش ،جلوس و استعفاى عنایت هللا خان ،جلوس بچۀ سقاو وغیره گفته شده بود که وى دوباره در
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قندهار سلطنت را بدست گرفته است و در نظر دارد بزودى بطرف غزنى پیشروى کند .در اخیر نامه امان هللا خان با
لحن آمرانه به نادرخا ن هدایت داده بود که اگر ممکن باشد با برادرانش از طریق چمن ورنه از طریق والیات جنوبى
به قندهار برود .ایم اى حکیم ،رابط محمد نادر خان ،به کمشنر گفته است که محمد نادرخان قصد تعمیل امر امان هللا
خان را نداشته و پالن هاى قبلى پابرجا میباشند(4).
مالقات محمد نادرخان با مکوناچى نمايندۀ سياسى کرم
محمد نادرخان و برادرش شاه ولى خان بعد از ظهر ششم مارچ  ۲۰۱۰به تل رسیده و توسط مکوناچى نمایندۀ سیاسى
انگلیس ها در ایجنسى کرم مورد استقبال قرار گرفت .مکوناچى ،که سابق بحیث شارژدافیر سفارت انگلیس در کابل
مأموریت داشت ،درگزارش نیمه رسمى خود مینویسد که «آنها ساعت پنج بعد از ظهر به «على زى» رسیدند .ما
ترتیبات اقامت شانرا در «ډاگ بنگله» گرفته بودیم  .آنها دعوت نور حسن را پذیرفته و ساعت شش بعد از
ظهر،براى گذشتاندن شب ،آنطرف دریا به قریۀ «انځرۍ» رفتند .من صبح هفتم مارچ دریا را عبور کرده یکجا با
کپتان هارتیگان به مالقات سرداران رفتم .آنها آنطرف دریا منتظر من بودند و ما با هم به «ریست هاوس على زۍ»
برگشتیم ،جائیکه مالقات ما یکساعت ادامه داشت .آنها از من خواستند نامۀ شانرا به شاه محمود خان برسانم تا در
«پاړاچنار» آنها را مالقات کند...شاه محمود خان ساعت  ۲۹شب از طریق «پیوار» رسیده و شب را با سردار نادر
خان و سردار شاه ولى خان در «ډاگ خانه» سپرى نمود .شاه محمود خان را احمد على خان (برادرزاده اش) ،غوند
مشر محمد هاشم خان  ،عبدهللا خان و هللا نواز خان همراهى میکرد .بعد از آن مجلس خصوصى سه برادر دایر شد.
مطابق به اطالع موجوده درین مجلس شاه محمود خان مکتوبى را که از حبیب هللا کلکانى آورده بود ،به نادرخان داد.
نادرخان با خواندن مکتوب از ته دل خندید .یک جملۀ را که او به آواز بلند خواند چنین بود:
«من این همه را براى شما انجام دادم .بسیار بعید به نظر میرسد که من توسط تمام مردم بحیث پادشاه انتخاب شوم .
اگر شما به روابط دوستانۀ خود با من ادامه دهید و بمن کمک کنید ،من به آمدن شما به کابل کدام اعتراضى نداشته و
از من مزاحمتى نخواهید دید».
یک سند بزرگى هم به نادرخان داده شد که مقصدش روشن نبود ،و شاید بیعت نامۀ اقوام «آریوب» بوده باشد.
نادرخان از شاه محمود خان راجع به طرز برخورد اقوام پرسید .شاه محمودخان در جواب گفت که همۀ شان طرفدار
نادرخان میباشند ،به استثناى غلجى هاى احمدزى ،بعضى از لوگرى ها و شیعه هاى خوشى  .سردار نادرخان گفت که
هیچ آن کارى را نباید کرد که مردم فکر کنند آنها [برادران] با امان هللا خان خصومت دارند ،یا در صورت ناکامى
شان رسواى مردم شوند .سردار شاه محمود خان باید اعتماد مردم را حاصل کند و تا معلوم شدن تالش هاى هاشم خان
در والیت مشرقى کدام کار دیگرى را انجام ندهد .اگر آنها حمایت والیات جنوبى و مشرقى را حاصل کنند ،هر چهار
برادر به کابل خواهند رفت.
ایم اى حکیم هم که راجع به او در تلگرام  ٨فبرورى بمن اطالع داده بودید ،ساعت  ۱صبح توسط موتر از پشاور
رسید ...سردارشاه محمود خان یک بستۀ کوچک خشت هاى طال را به سردار نادرخان سپرد .ساعت  ٨و  ٣۹صبح
هشتم مارچ سردار نادرخان و شاه ولى خان به عزم خوست به على زۍ برگشته و سردار شاه محمود خان و
همراهانش هم نیم ساعت بعد از آن از طریق پیوار عازم آریوب شدند .هر سه برادر بعد از ظهر همان روز به ترتیب
بمقصد خوست و آریوب از سرحدگذشتند(5)».
مکوناچى بعداً در گزارش رسمى خود نوشت که «بتاریخ  ٧مارچ بعد از صحبت عمومى و ذکر خاطرات مناسبات
قبلى ما در کابل ،سردار نادرخان گفت که میخواهد پروگرامش را بمن بگوید و در رابطه نظر من را بحیث یک رفیق
خواست  .ختم آنى ناسازگارى هاى فعلى در کابل و والیات جنوبى و مشرقى بسیار مهم بوده ،و باشندگان این مناطق
باید دوستانه و از راه حسن نیت گردهم آمده یک شخص میانجى (ثالث) را تعین کنند تا اسباب نا آرامى موجوده را
ارزیابى نموده ،ترتیب امور آینده ،بشمول جانشینى تخت و تاج  ،را بگیرد .خطر اصلى موجود امان هللا خان بود که
موقعیتش را در جنوب غرب و شمال استحکام میبخشد...او بعد از آن راجع به درک من از تمایل احتمالى والیات
جنوبى و مشرقى راجع به خودش پرسید .من گفتم از صحبت هائیکه من با قبایل نموده ام ،درک کرده ام که این والیات
بصورت عمومى از رهبرى او پیروى نموده و حتى او را بحیث امیر قبول میکنند ،اما او را یک شخص مریض و
خستۀ پنداشته فکر میکنند که کدام تمایلى به ادعاى تاج و تخت ندارد».
مکوناچى در راپور خود عالوه میکند که سردار نادر خان بصورت مشخص از من خواهش نمود که هیچ کدام از
تبصره هایش باید به جراید راه نیابند ،و من وعده دادم که مطبوعات از آن اطالعى نخواهد یافت .او میگوید که
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درجریان صحبت با معاون پولیتیکل ایجنت ،شاه ولى خان بصورت مطلق از راپور روزنامۀ منکر شد که در آن
سردار نادر خان در الهور اعالم داشته بود که تصمیم گرفته است سلطنت را به امان هللا خان بازگرداند.
مکوناچى از مالقات یک هیئت فرستاده شدۀ خالفتى هاى تل با شاه محمود خان نیز اطالع داده مینویسد که شیرزمان
و گلباز در صبح هشتم مارچ از شاه محمود خان خواست تا به آنها اطمینان دهد که سردار نادرخان و برادرانش تمام
نارضایتى هاى شخصى شان را کنار گذاشته متحدانه براى اعادۀ سلطنت غازى امان هللا خان بکوشند .سردار شاه
محمود خان در جواب گفت که خانوادۀ او خواهان تاج و تخت براى خود شان نمیباشند(6).
ناکامى هاى اوليۀ محمدنادر خان و پالن احتمالى مداخلۀ مستقيم انگليس ها
پالن هاى محمدنادرخان مطابق به تقسیم اوقات تعین شده پیش نمیرفت .کمشنر انگلیس ها در پشاور به مرکز و
همفریز در دهلى جدید و مأمورین انگلیسى در بلوچستان اطالع داد که «راپور هاى رسیده از تمام منابع به تغیر
ناگهانى اوضاع در والیات جنوبى و شرقى و همچنان قبایل آزاد اشاره نموده ،و احساسات مردم به نفع امان هللا خان
رو به ازدیاد است .نادرخان توسط اقوام مختلف خوست تحت فشار است تا طرفدارى اش را آشکارا از امان هللا خان
اعالم دارد ،در غیر آن آنها به او کمک نخواهند کرد .شبیه به آن رهبران بخش هاى «بیزى» و «خویزى» مهمند هم
در «اللپوره» بصورت قاطع به هاشم خان گفته اند که آنها تنها بشرط اعادۀ سلطنت امان هللا خان به وى کمک خواهند
کرد(7)» .
همفریز بعد از ارزیابى اوضاع  ،راجع به پالن هاى آیندۀ خود نوشت که جمعبندى وضعیت فعلى افغانستان یا
پیشبینى انکشافات آینده مشکل است .نادرخان با سه برادرش در والیات جنوبى و مشرقى مصروف کسب حمایت
وجمع آورى آر اى قبایل است  .بنظر میرسد که حبیب هللا [کلکانى] میدان را میبازد و ممکن است پایتخت را ،در
صورت شرایطى که براى خود و پیروانش قابل قبول باشد ،تسلیم کند .على احمد بصورت قطعى از میدان مسابقه
حذف شده است .
سفیر انگلیس با درنظر داشت مشکالت موجود ،کندى در ک ار پیاده کردن پالن هایشان و احتمال دوام بیشتر اوضاع
کنونى  ،کمک هاى بیشتر به نادر خان و حتى مداخلۀ مستقیم انگلیس ها را پیشبینى نموده مینویسد که «اگر اقوام نتوانند
به توافق برسندو جنگ شدید ،بدون پیروزى چشمگیر یکى از جوانب ،درگیرد ،من احتمال آنرا میبینم که ازما
خواسته شود براى اعادۀ نظم و نشاندن بر تخت یک کاندیدى که بصورت عموم قابل قبول باشد ،مداخله کنیم  .حتى
قبل از آنکه کابل را ترک بگویم  ،ازمن بصورت غیر رسمى خواهشاتى بعمل آمده بود تا در زمینه میانجیگرى کنم.
او عالوه میکند که «حتى اگر نادرخان بتواند قبایل را آماده سازد تابدون جنگ به اتفاق آرا از یک کاندید حمایت کنند،
من فکر میکنم آن کاندید بدون ضمانت کمک انگلیس تاج و تخت را قبول نخواهد کرد(8).
یکى از علل مهم ناکامى هاى محمدنادرخان در سمت جنوبى مقاومت قواى حبیب هللا کلکانى به رهبرى محمد صدیق
خان و محمد عمر خان مشهور به سور جرنیل هم بود .او حتى مجبور شد دوباره به انگلیس ها رجوع نموده و از
انها اجازۀ کمک قبایل آنسوى خط دیورند را بخواهد .ایجنت سیاسى از پاراچنار بتاریخ سوم سپتمبر  ۲۰۱۰اطالع
داد که حاجى محمد اکبر با مک توبى از محمد نادر خان نزد او آمد .نادر خان درین مکتوب به اکبر خان صالحیت داده
بود تا نظریات او (نادرخان) را به حکومت هند بریتانوى انتقال داده و منتظر دستور بماند .نادر خان گفته بود که نه
دادن کمک در وقت مشکالت فراموش شده میتواند. ،و نه خلق کردن مشکالت  .ازجملۀ چهار نکتۀ که نادر خان
مطرح کرده بود ،نکتۀ سوم آن راجع به پول بود« :پول ضرورت اولیۀ تنظیم لشکر در افغانستان میباشد ».در نکتۀ
چهارم نادر خان از مقامات انگلیسى خواسته بود تا به اقوام وزیر و مسعود ،که تصمیم گرفته بودند به او کمک کنند،
اجازۀ این کار داده شود(9)».
عبدالحکیم خان ،وکیل التجار افغان در پشاور هم ،که اصلیت محمدنادرخان و روابطش با انگلیس ها را درک نموده
بود ،طى اعالمیۀ او را نمایندۀ انگلیس شمرده و مردم را از همکارى با او منع کرد.
اما برعکس محمد نادرخان براى فریب دادن افغانها علت ناکامى هایش در سمت جنوبى را بدگمانى و عدم همکارى
اهالى سمت جنوبى وانمود میکند که گویا با وجود اصرار آنها پادشاهى را براى خودش قبول نکرد ،و آنها گمان بردند
که او و برادرانش بطرفدارى از امان هللا خان فعالیت میکند .او در بیانیۀ افتتاحیۀ مجلسى که آنرا اولین مجلس عالى
(شوراى ملى) افغانستان نامید ،گفت « :وقتیکه من در خاک افغانستان قدم گذاشتم ،خودم و شاه ولیخان و شاه محمود
خان را در سمت جنوبى و محمدهاشم خان و محمد گلخان را در سمت مشرقى تعین نمودم .درین موقع در سمت جنوبى
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آثار سقویان ظاهر نبود و هیچکس حکومت سقوى را وقع و اعتبار نمیداد ،اما همینکه امان هللا خان در حدود قالت و
مقر با عساکر قندهار نمودار شد و دوباره عزم استیالى کابل را باطراف و اکناف مشتهر گردانید ،اهالى سمت جنوبى
قدرى متردد شدند و گمان کردند که من با برادران خود بطرفدارى امان هللا خان خدمت میکنم ...اما با آنهمه اصرار
من اهالى سمت جنوبى باظهار من متردد بودند [و] مطمئن نشدند چه من مجبور بودم که اعالن پادشاهى خود را بدون
اعتراف و تصویب تمام اهالى افغانستان رد کنم (10)».
(ادامه دارد)

يادداشت ها و مأخذ:
 .۲اسناد آرشیف هند بریتانوى ،تلگرام شماره  ۱٦٧مؤرخ  ۱مارچ  ۲۰۱۰سفیر کابل از پشاور به وزارت خارجۀ
انگلستان.
 .۱اسناد آرشیف هند بریتانوى ،تلگرام شماره  ۲۹۱۱مؤرخ  ٨مارچ  ۲۰۱۰به کمشنر عمومى ایالت سرحدى شمال
غربى .
 .٣اسناد آرشیف هند بریتانوى ،تلگرام شماره ۲۹٥٤مؤرخ  ۲۱مارچ  ۲۰۱۰کمشنر عمومى ایالت سرحدى شمال
غربى .
 .۴اسناد آرشیف هند بریتانوى ،تلگرام شماره  ٥۰۰مؤرخ  ٦مارچ  ۲۰۱۰کمشنر عمومى ایالت سرحدى شمال
غربى.
 .۵اسناد آرشیف هند بریتانوى ،یادداشت شماره  ۱۲٨مؤرخ  ۰مارچ  ۲۰۱۰مکوناچى پولیتیکل ایجنت کرم به کمشنر
عمومى ایالت سرحدى شمال غربى در پشاور.
 .۶اسناد آرشیف هند بریتانوى ،یادداشت مکوناچى پولیتیکل ایجنت کرم در رابطه با تبصره هاى سردار نادرخان ،شاه
ولى خان و شاه محمود خان در دوران بازدید از کرم  ٦تا  ٨مارچ . L/P&S/10/1301 .۲۰۱۰
 .٧اسناد آرشیف هند بریتانوى ،تلگرام شماره  ٦٤٨مؤرخ  ۲٤مارچ  ۲۰۱۰کمشنر عمومى ایالت سرحدى شمال
غربى .
 .٨اسناد آرشیف هند بریتانوى ،تلگرام شماره  ۱٨٣مؤرخ  ۱٥مارچ  ۲۰۱۰سفیر انگلیس به وزیر امور خارجه در
لندن.
 .۰اسناد آرشیف هند بریتانوى ،تلگرام شماره  ۱۲/٨۲۰سى مؤرخ  ٣سپتمبر  ۲۰۱۰پولیتیکل ایجنت پاراچنار به
حکومت ایالت سرحدى شمال غربى.L/P&S/10/1301 .
 .۲۹عینا ً نطق اعلیحضرت محمد نادرشاه غازى به تقریب افتتاح اولین مجلس عالى (شوراى ملى) افغانستان ،یوم
دوشنبه  ۲٤سرطان  ۲٣۲۹ش (مطابق با  ٦جوالى  ۲۰٣۲میالدى) ،صفحات  ٧و .٨
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