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 داکتر عبدالرحمن زمانی  

  کاميابی ماسترپالن انگليس ها و رسيدن نادرخان به قدرت
  (از البالی اسناد آرشيف انگلستان) 

انگليس ها در افغانستان، هندوستان و کشورهاى عربى بنگريم، ديده ميشود که هدف فعاليت هاى   ۀاگر به پالن هاى پياده شد
نفوذ در محافل حاکمه ، نـصب اميران و پادـشاهان دـست نـشانده و تبديل جغرافياى طبيعى ـشان  بر توطئه و دـسيـسه، ـسبوتاژ، 

و هوشـيارى خاص دربين  دربار، متنفذين قومى و حلقات روحانى کشـور ها  هارتکشـور ها متمرکز بوده اسـت .  آنها با م
ــات دامن ميزدند، تبليغات منفى ميکردند،  …راه يافته   ــاشــ ــلطنتى، گروه هاى   ينو دربو از طريق آنها به اغتشــ محافل ســ

ــبب ايجاد ناباورى و اختالفات  ــى و مردم عام  سـ ــياسـ ــدندسـ )، توطئه ان%ل#س در ســــــــــقوط دولت  ١٣٨٧(محمد و�� ( .ميشـ
ت امان هللا خان).    اعل5ح34

اسناد  .بود روشن بسيار هردوجانب ديرينۀ نفرت و دشمنى درنظرداشت  با خان،  هللا امان غازى به راجع ها انگليس موقف
آرشيف انگلستان نشان ميدهند که  انگليس ها تا وقتى که غازى امان هللا خان وطن را ترک نگفت  با حمله بر حبيب هللا  

تل9رام  (  .که اين کار باعث تقويت بيشتر نيروهاى غازى امان هللا خان ميشد ندکلکانى  در کابل  بخاطرى مخالفت ميکرد
،   ١٩٢٩مارچ  ٢٠  مؤرخ   ١١٤٤شمارە  CDحدى شمال غرI التJا K3 عموLمشNL/P&S/10/1301 .( 

ان براى يک دور تفاده ميکردند ۀانگليس ها در کابل از حبيب هللا کلکانى  تا آوردن زمامدار مورد نظر ـش براى و  انتقالى اـس
ه خارج نشود، يک عده از اشخاص اينکه حبيب هللا کلکانى درين دوران در اعمال و حرکات خود از حد و چوکات  تعين شد

هم کمشـــنر عمومى انگليس ها در پشـــاور و هم ســـفير انگليس در کابل معتقد   .باتجربه و کاردان را در اطرافش قراردادند
ــلط ــاهى تمام  اف  ۀبودند که  س ــتاناو بر کابل ديرى دوام نخواهد کرد، و او نميتواند مقام پادش همانجا،  (را کســب کند.    غانس

  .  )Nمش3L عموK اJالت Iحدى شمال غرCD   ١٩٢٩جنورى  ٢٣مؤرخ  ٧٩تل9رام شمارە 

ــد،  ــناد قبلی ديده شــ  چنين براى ه  وبود ها انگليس نظر مورد کانديدان از يکى نادرخان محمدبا وجوديکه طوريکه در اســ

  انگليس   از مردم نفرت  مانندحمايت علنی کنند،   بنا بر داليل مختلف از وی  نميتوانسـتند آنها، بود شـده گرفته نظر  در روزى

  مداخلۀ ترين  واـضح  بحيثحمايت مـستقيم    اين کانديدان ديگر تاج و تخت و اينکه   تبليغاتى اـستفادۀ  ـشان، نـشاندگان دـست و ها

تل9رام  ( .ميگرديد  نيز ديگر رقيب  کـشورهاى و روـسيه هند،  در  ـشديد  العمل عکس  ـسبب افغانـستان  داخلى امور در  ها  انگليس
،  ٥مؤرخ  ١٥شمارە  CDحدى شمال غرI التJا K3 عموLمشN جنورىL/P&S/10/1203( .  

انگليس    ،نادرخان از ـصحنه ۀدرخواـست کناره گيری و خروج آبرومنداناز  ناـشی    ۀبن بـست دوامدار و وـضعيت پيش آمد ام  
  هزاران  به قبلی پاليســــی  ترک با تا  رنديگ ب تصــــميم  وضــــعيت،  تغير برای تالش  آخرين  بحيث ها را مجبور ســــاخت تا  

  .بپيوندند نادرخان به جاجی عليخيل در و گذشته ديورند خط از شان اسلحۀ با تا دهند اجازه آزاد سرحد اقوام  جنگجوی

  از آن تصــميم نهائی  کتاب آتش در افغانســتان، با وجود تاکتيک های به تاخير انداختن انگليس ها [حتی قبل  ۀنويســند ۀبه گفت

ــته بودند.  هم   انگليس ها] (ســــــ`يوارت، آ[ش  پنج هزار جنگجوی وزيری در عليخيل، مرکز نادرخان در جاجی، به وی پيوس
     ). ۵۷۲در افغاdستان، ص 

در تغير شــرايط به نفع   ی که ديگرعوامل  با تغير پاليســی انگليس ها اشــد ترين ضــرورت نادرخان به جنگجويان رفع شــد. 
  عبارت بودند از: نادرخان نقش مهم داشت

 . از نادر خانبا حبيب هللا کلکانی و مالقات ها و حمايت قطعی اش   حضرت نورالمشايخ مخالفت علنی  −
او، سياست ترور و فشار، هرج و قس ۀآنرا ضعف رژيم بچ ۀکارگون، عناصر متشکل  ۀاوضاع بحرانی کشور که به گفت −

که جز ـسياـست دولت گـشته بود، تباهی اقتـصادی، تـشديد فقدان مرکزيت اداری، تـشکيل   مرج ـسراـسری، غارت گروهی
، الدين جالل داjLk  پوهاند  ترجمۀ) N )۱۳۶۵ارگون  گmoکووmــــچ  وmکتور  داjLk ( .ميداد  jyJ۱۵۸ ص صد((.  

معلومات اسـتخباراتی از مرکز    ارسـالکمک های اسـتخباراتی انگليس ها و   و در پهلوی کمک های ديگر انگليس ها،  −
  کابل به نادرخان .

  دستگاه مخفى بيسيم  ۀبا شفر ذريع یارسال معلومات استخبارات 
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از مرکز  کابل دـستگاه مخفى بيـسيم    ۀبا ـشفر ذريع یانگليس ها و ارـسال معلومات اـستخبارات  یاـستخبارات  یکمک ها اـسرار  
يا «پوست روزانه» راجع به اوضاع افغانستان    Daily Mail ««ديلى ميل  ۀمقاليک نشر توسط     در آن زمان   به نادرخان

از حرکات خان    که نادر نوشت  ١٩٢٩اکتوبر   ٢١بتاريخ  (Cecil Rice)  به قلم سيسل  رايس  ۀروزنامه در مقال  ين. اافشا شد
جاع  اطالع حاصـل ميکند تون هاى ـش ه نفر از پـش ط ـس ط هندى ها، حبيب هللا (کلکانى) توـس تان در کابل توـس فارت انگلـس . ـس

ـشان حفاظت   ۀانگليس ها] در آنجا مانده تا از منافع  اـستخدام کنند جعمدتاً آن پـشتون هائى  محافظت ميـشود که [بعد از خرو
يرـسانند  ] در پـشاور مزمانی-دـستگاه مخفى بيـسيم اطالعات را به ـشخـصى  [بنام ايم اى حکيم  ۀکنند.  اين ـسه نفر با ـشفر ذريع

  که به نفع نادر خان فعاليت ميکند.  

ــى  ــان دراز  مقامات انگليسـ ــرار شـ ــر اسـ هند در عکس   ۀوزير دولت براى امور خارج .  افتادندهراس به   روزنامه  ين  نشـ
با «رحمت» [شـــخصـــی که بعد از   «اصـــل اين ترتيباتميپرســـد که تلگرام از لندن   ۀذريع  ١٩٢٩نومبر    ۶بتاريخ  یالعمل

همفريز ســفير انگلســتان در کابل  توســط زمانی]  -خروج ديپلوماتهای انگليســی از کابل امور ســفارت را ســرپرســتی ميکرد
 احسـاس ميشـود که وی به به بعضـی از معلومات رسـمی دسـترسـی دارد.    «رايس»از ورای مضـامين ، اما  گرفته شـده بود

ــد، راج ــته باش ــورت گيرد، چون  تحقيق  بايد    منبع معلومات «رايس» ع به  اگر امکان داش ــامين  «ديلى ميل» ص ــايد مض ش
   وزmر دولت برای امور خارجه، لندن).  ۱۹۲۹نومCL  ۶مؤرخ  ۳۴۳۷(تل9رام شمارە ديگر وی را هم بنشر بسپرد. 

وگيرى کنند، اما نتوانسـتند  مقامات انگليسـى تا حدى مؤفق شـدند از انتشـار چنين مضـامين در مطبوعات انگلسـتان جل گرچه
مـضامين ديگر و چـشمديدهاى   ۀزميندار بر عالو ۀجلو آنرا در نـشرات  هند بريتانوى و کـشور هاى غربى بگيرند، مثالً جريد

راجع به ارتباطات نادرخان با انگليس ها و وعده خالفى ها و ســـوگند  ندســـمبر دو مضـــمو  ٨مدير مســـؤل جريده، بتاريخ  
  ). �0L/P&S/10/1301شاور   ١٩٢٩دسمCL    ٢٣مؤرخ    ٧٤٩(اسناد آرش5ف ان%لستان، تل9رام  شمارە  نوشت.   شکنى هاىش 

 ۀندينما. لذا به انگليس آرزو نداشت که نادر خان ميدان را ترک کند«  :مينويسدبرويت اسناد آرشيف انگلستان ليون پوالدا به  
کر قبا ايافراد و  مانع ورودکه    داد تيهداخويش  قبايل  یاسـ يسـ  تان نگردد ليلـش تق  ريغ ۀخبراجاز …به افغانـس حکومت    ميمـس

. اين کمک به دنديومســعود به کمک نادرخان داخل افغانســتان گرد  ريوز یپخش ولشــکر قوم ليقبا نيهند به ســرعت تام ب
ه و ـبه   د  ١٢ـنادرـخان موقع داد ـکه در اواخر ســـــپتمبر بر ـکاـبل حمـل اصـــــــــــــــالحــات و   یون،�ــاوالدا، ل( .  اکتوبر ـکاـبل را فتح کـن

جم، �ا�j 1929انقال�ات  jL۱۹۹ ، ص1989چاپ �شاور، سال  یوسفزی، ، م( .    

، و حدود هزار نفر وزيرى   ړنفر َدوَ  ٢٠٠نفر از سيف على ها، پيپ على ها، شوال و برمل و  ٨٠٠وزيرى شامل  لشکر
راه خوست روانه شد. اين لشکر اگرچه در نزديکى  هاى مده خيل بود که براى پيوستن به نادرخان که در آريوب بود، از

آن توانست خود را به على خيل  مرکز قوماندانى نادرخان   وجودمتون با مخالفت هاى اهالى خوست مواجه شد، اما با 
نفر تورى خيل و مامت خيل بقصد آريوب به متون،  ٤٠٠برساند. بتاريخ دوم اکتوبر هم يک لشکر دوم وزيرى شامل 

  .لوگر گرديد  ۀست،  رسيده و روز بعد عازم درمرکز خو

که در   درانcچمکنى، منگل و  ،ړنفرى غلجى هاى احمدزى، جاجى، َدوَ  ٦٨٠٠ ۀسپتمبر هم يک قو ٢٦از آن بتاريخ  قبل
شاه ولى خان بطرف لوگر پيشروى کرد و  ۀنفر وزيرى هم شامل بودند، در دوبندى جمع شده و تحت قوماند ٢٠٠٠آن 

   .کابل را فتح کند ١٩٢٩ راکتوب ١٢که برکابل حمله و به يافت  موقع 

خود، در رابطه با رفتن لشکر قبايل  ۀپشاور به استناد راپور پوليتيکل ايجنت وزيرستان شمالى  در مکتوب محرمان کمشنر
دى از ملک ها  به افغانستان نوشت که تبليغات جنرال نادرخان در ايجنسى ما بسيار شديد است. او به نام يک تعداد زيا

هاى گذشته به آنها يادآورى نموده و آنها را تشويق و ترغيب نموده است    ىمکاتيب شخصى ارسال نموده و درآن از مهربان
پاداش هاى  گزاف، مقررى هاى پرمنفعت   ۀتا درين جنگ براى اسالم [؟] نقش خود را بازى کنند.  او در عين زمان  وعد

Nمش3L عموK اJالت Iحدى شمال    ٢٧٨٨اسناد  آرش5ف ان%لستان، مکتوب  شمارە (  و مددمعاش زياد را نموده است.
 .  CDغرL/P&S/10/1301( .  

راپور پوليتيکل ايجنت وزيرستان است که  براى توجيه حقانيت نادرخان در انظار مردم    هم يک انکشاف مهم درين رابطه 
امان هللا خان  در کابل اطالع ميدهد.  درين نامه از طرف غازى امان هللا خان   تقلبى غازى ۀاز انتشار کاپى هاى يک نام

کند. اگر بعد از آن  ملت افغان خواهان برگشت  او   حکومتنوشته شده بود که آرزوى برگشت را نداشته و نادر خان بايد 
ن تمام اقوام نزد او به عذر خواهى  (امان هللا خان) باشد، وى در نوروز سال آينده برخواهد گشت، بشرطى که نمايندگا

پولي`�5ل اJجنت    ١٩٢٩نومCL   ٢٧، مؤرخ   ٤٤٠اسناد  آرش5ف ان%لستان، مکتوب  شمارە ( .بزرگ  يا «ننواتى» بيايند
  . )L/P&S/10/1301وزmرستان   . 
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سند رسمى قواى زمينى  اين
امپراتورى بريتانيا و کشور 
  هاى مشترک المنافع ميگويد

که بعد از اغتشاش، انگليس ها  
جنرال نادرخان را بحيث شاه 

جديد نصب نمودند. در سند 
  : آمده است که

  ١٩٢٧هللا در ســــــال    «امــان
خودش را شاه اعالن کرد ، اما 
پــذيرفتن تمــدن  برنــامــه هــاى  

مسـلمان را  مال هایغربى اش  
برانگيخت و مجبور ـساخت در  

ــال   کند. بعد از   فرار  ١٩٢٩سـ
دور ،    ۀيـــک  مــرج  و  هــرج 

ــب کردند، اما او نيز از روحانيون دور ــاه جديد نصـ ــال   ىانگليس ها جنرال نادر خان را به حيث پادشـ اختيار کرد و در سـ
  به قتل رسيد.» ١٩٣٣

امير  ،قندهار  امان هللا در درنهايت امر ازبين طلبان قدرت وبازيگران درـصحنه (ـشاهـسيد ـسعدالدين هاـشمی «  پوهاند ۀبه گفت
جالل آباد وســپه ســاالر محمد نادردرپشــاور وپکتيا)بازيگرتازه وارد از  والی علی احمد خان در  ،حبيب هللا کلکانی درکابل

بآرزوی ديرينه ،[ه]ـشد  ازان به تفـصيل ـصحبت[آرـشيف انگلـستان]  مختلف با ـشيوه ها و برنامه های که برويت اـسناد   مجاری
ـسياـسی ـستراتيژيکی واقتصـادی درمنطقه داـشتند برخوردار   ـسالح وپـشتيبانی،رـسيدند.البته محمد نادرازکمک های پولیخود 

ديگری قرار    ومـصالحه بخاطر حـصول قدرت در مـسير گتوجه به فرهنگ ـسياـسی وديپلوماـسی وديالو بود.محمد نادر بدون
باـشمـشيربه جنگ وکاربرد نظامی اين آخرين افزار متوـسل ـشد  گرفت.او با اعتقاد به خـشونت وريختاندن خون مردم عاـشقانه

حبيب هللا کلکانی را با قيد ،نبود برادرانش را در افغانسـتان آغاز کرد.او بعد از پيروزی که دور از انتظارهم ومجددآ کشـتار
انش اعدام نمود.  چندروز بعد با نقض تعهدات اورابا همراه ســــاخت ولی   ســــوگند وتعهد درحاشــــيه قرآن به تســــليم وادار

ان يک گروه کوچک… تان وهم   (يک خانواده) اين تـشنگان قدرت در وا بـستگی با يک کـشور خارجی  بدينـس همراه با همدـس
ان بازی کردند رنوـشت ـش ان ملت را درگروگان گرفته وبا ـس (پروف#ســور ســ5د ســعدالدين هاشــ�، چهرە اســ`�داد   .پيمانان ـش

. آرmانای برونمرزی سال نهم ( ¡L۱۳۸۶کب .(  

  

  بع امن

 . )، توطئه انگليس در سقوط دولت اعليحضرت امان هللا خان ١٣٨٧محمد ولي ( −
 .انگليس یو تقطئه ها  یدوره امان ی)، بازنگر٢٠١٣( یعبدالرحمن زمان −
کمشنر عمومى ايالت سرحدى شمال غربى،   ١٩٢٩مارچ  ٢٠مؤرخ   ١١٤٤اسناد آرشيف انگلستان، تلگرام شماره  −

L/P&S/10/1301 .   
 کمشنر عمومى ايالت سرحدى شمال غربى  ١٩٢٩جنورى   ٢٣مؤرخ  ٧٩تلگرام شماره ،  اسناد  آرشيف انگلستان −
 هند، لندن.   یبه وزير امور خارجه برا١٩٢٩سپتمبر  ١٩مؤرخ  ٢٨١١تلگرام شماره اسناد  آرشيف انگلستان،  −
جنورى کمشنر عمومى ايالت سرحدى شمال غربى،   ٥مؤرخ  ١٥(اسناد آرشيف انگلستان، تلگرام شماره  −

L/P&S/10/1203 .( 
 .  )١٩٢٩( ستيوارت، آتش در افغانستانريه تالی  −
پوهاند داکتر  ۀ(ترجم یقرن بيستم ميالد  یبيست و س ی) افغانستان در سالها١٣۶۵داکتر ويکتور گريکوويچ کارگون ( −

   .یجالل الدين صديق
 امور خارجه، لندن.  ی وزير دولت برا ١٩٢٩نومبر  ۶مؤرخ  ٣۴٣٧تلگرام شماره  −
 . 0L/P&S/10/1301پشاور   ١٩٢٩دسمبر  ٢٣مؤرخ  ٧٤٩اسناد آرشيف انگلستان، تلگرام  شماره  −
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 .  1989چاپ پشاور، سال  ،یوسفزي ی، مترجم، باق1929اصالحات و انقالبات  ون،يپاوالدا، ل −
 . L/P&S/10/1301کمشنر عمومى ايالت سرحدى شمال غربى  .  ٢٧٨٨، مکتوب  شماره اسناد  آرشيف انگلستان −
پوليتيکل ايجنت وزيرستان   .   ١٩٢٩نومبر  ٢٧، مؤرخ   ٤٤٠اسناد  آرشيف انگلستان، مکتوب  شماره  −

L/P&S/10/1301 
 ). ١٣٨۶پروفيسور سيد سعدالدين هاشمی، چهره استبداد کبير. آريانای برونمرزی سال نهم ( −

  (پايان) 

  


