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 ۲۰۲۲می،  ۲۲                                                             داکتر عبدالرحمن زمانی

 

در دوران صدارت هاشم خانرژيم خاندانی انگليس ها از حمايت   

 )از البالی اسناد آرشيف انگلستان(
 

 آغاز اما با .نادرشاه نيز ادامه داشت بعد از کشته شدن از رژيم خاندانیانگليس ها  و حفاظت حمايت

 سخت به هراس و وحشت انداخترا  که هم رژيم خاندانیر کرد ياوضاع طوری تغي ،جنگ جهانی دوم

های  حمايتدستنشانده اش درافغانستان به  رژيم در رابطه با اتکای بيشتررا ات انگليسی و هم مقام

عوامل مهمی که . جدی و جديد مواجه ساختشان با مشکالت  و استخباراتی ، سياسیمالی، نظامی

 :ميشد، عبارت بودند ازاتکای بيشتر و علنی تر  باعث

 ،گيريهای کشورهای محور، بخصوص موقعيت جنگی آلمان و موضع دوم آغاز جنگ دوم جهانی .1

وقعيت مکه هند بريتانوی  بهجبهات جنگ ۀ برابرانگليسها و احتمال توسعاليا، ترکيه و شوروی دطاي

 رژيم خاندانی نادرشاه را نيزتهديد مينمود.

د استعمارانگليس بخاطرحصول استقالل سياسی سرزمين پهناور شدت مبارزات مسالمت آميزض .۲

 هندوستان.

به شمول  آنهائی که با  يا مناطق سرحدی آزاد، اقوام آنسوی خط ديورندی و وفادار یخوشبين .3

 .همکاری نموده بودنددر رسيدن به تاج و تخت کابل جنرال نادر خان  و برادرانش 

 رژيم خاندانی در داخل کشور. ازدياد مخالفت ها عليه .4

وی و طرفدارانش در خارج  تحرکات مبارزاتی  ۀزنده بودن غازی امان هللا خان در اروپا، ادام .5

 .ها امانيست و مردم افغانستان بيندر  امان هللا خان به قدرت يد برگشتو ام از کشور

م ياز اسناد متعدد آرشيف انگلستان به مشاهده ميرسد که انگليس ها در رابطه با حمايت و دفاع از رژ

 يه روسدفاعی بريتانيا در برابر تهديدات خارجی از  مجدد سياست افغانستان نه تنها به ارزيابی
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 و نا آرامی هایپرداختند، بلکه  فعاليت های استخباراتی بر گروپ های مخالف رژيم خاندان نادرشاه 

 اقوام سرحد آزاد را شديد تر و وسيعتر ساختند.

برای بقای رژيم  درخواست هاشم خان صدراعظم مورد بررسی قرار ميگيرد که  ،در يکی ازين اسناد

حتی به پاليسی سنتی حمايت مخفی انگليس ها اکتفا نه نموده و باوجود ترس از افکار خاندانی آش 

 ،سيهبه مقابل تجاوز رواز انگليس ها انگليس ميدانستند،  ۀنماينده و دست نشاند افغانها که آنان را ۀعام

. ديپارتمنت امور خارجی ميباشدنظامی  ۀو مداخل آشکار ضمانتخواهان  ،مخفی حمايتبه عوض 

 يتلرت -فريزر  ،سفير انگلستانطريق از که اين تقاضای هاشم خان  ۀدر بار حکومت هند بريتانوی

ميرسد  بنظر»، به وزير دولت برای هند بريتانوی و ديپارتمنت سياسی  مينويسد که سپرده شده بود

افغان ها زنگ  باشد که درين اواخر در سرحد دريای آمو رخ داده و برای ۀدليل اين تقاضا چند حادث

يکپارچگی افغانستان ازخطری برای ما شک داريم که درين مقطع زمانی هاشم خان  هوشدار بوده باشد.

ما  به نظر…باشد.مي. ما حدس ميزنيم که هدف وی بدست آوردن کمک های مادی بيمی داشته باشد

علنی يکی از پاليسی های بلنديست که در نهايت تصميم آن بايد توسط دولت ضمانت اين سؤال 

ود وضاحت ديده ميشبه اگر اين نکته را در نظر بگيريم،  ]پادشاه انگلستان[ اتخاذ شود. اعليحضرت

که دادن چنين ضمانتی نا ممکن ميباشد. چون در شرايط موجود دادن چنين ضمانتی خالف ورزی از 

گذشته ازين که  ضرورتی برای دادن چنين ضمانتی … تلقی خواهد شد." انگليس  با روس ۀتوافق نام"

برای هند ]بريتانوی[ دادن چنين ضمانتی از نکته نظر نظامی هم بايد اشاره کنيم که وجود ندارد، 

واند و نميتقوا برای نقش دفاعی جريان داشته  ۀتنظيم دوبار ۀممکن نيست، چون  در حال حاضر پروس

 کمک مؤثری را رسانده بتواند.  ، کدام در صورت تعرض روسيه بر افغانستان

 آب را بهنا خواسته نکنيم، و دلسوزی تقاضای افغانستان ابراز همدردی ا اگر ما بطرف ديگر، از 

صميم  برای تبنابرين به اين نتيجه ميرسيم که  .الوی ها و جاپانی ها خواهيم ريختآسياب آلمانی ها ايط

ان ضرر خودم کمک به اينتا  تصميم آنی نگيريم ت بيشتر بدست آوريم،قگرفتن درين رابطه و

ارتمنت امور خارجی حکومت هند ديپ 1۹3۹ماه آگست سال  ۶)تلگرام شفری مؤرخ «. نيانجامد

    (.بريتانوی 

اشم ه ۀهند بريتانوی به اين نتيجه رسيده بودند که عوامل داخلی سبب ترس و واهم ۀعاليرتب مقامات

روس ها بر افغانستان کدام خطر جدی نبوده و حتی  ۀتهديد تجاوز مسلحانخان شده و در آن شرايط 

نوی از بريتاد توانند با فرستادن قوای نظامی هناگر چنين تجاوزی صورت هم بگيرد، انگليس ها نمي

 -ه فريزرنخست ب». بنابرين از وزارت امور خارجه برای هند بريتانوی خواستند تا افغانستان دفاع کنند



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

ين ا، هدايت داده شود تا به هاشم خان تکرار کند که در شرايط کنونی  [سفير انگليس در کابل] تيتلر

کنون اا ست که تا اقدام سياسی ]دادن ضمانت علنی دفاع از افغانستان[ به منزله معکوس کردن سياستی

ميتوان استدالل کرد که ضمانت علنی .  نه اطمينان آشکار بوده است، مستلزم کمک پوشيده و محجوب

برانگيختن اعتراضات در بين افغانها خواهد شد، چيزی که  نه تنها باعث ،نان مخفيانهبه عوض اطمي

موده و نتمايل به آلمانها هستند، بيشتر تحريک م، بلکه آنهائی را که بيم دارد هاشم خان هميشه از آن 

رت آشکارا باعث بدگمانی و عکس العمل واين اقدام همچنان  بص د.شد خواهسبب ازدياد نفوذ آنها 

ما فکر ميکنيم به هاشم خان گفته . آن شامل باشند گر آنکه خود نيز درم، شديد روس ها خواهد شد

ها آنرا برای افغاننيستيم و زمانی[  -]با روس هاشود که ما مايل به دخول در يکچنين ضمانت مشترک 

در غير آن ما آماده هستيم تا بر روی يک سياست کمک های  .غانستان[ نا خوشايند ميپنداريم]مردم اف

     )همانجا(.. «تخنيکی به قوای هوائی و اردوی افغانستان کار کنيم 

 منبع:

 گرام تل ،تهديد خارجی از روسيه و اسناد مربوط به دفاع از افغانستان، اسناد آرشيف انگلستان

 .ت امور خارجی حکومت هند بريتانویديپارتمن 1۹3۹ماه آگست سال  ۶شفری مؤرخ 
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