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داکتر عبدالرحمن زمانی

کاميابی ماسترپالن انگليس ها و رسيدن نادرخان به قدرت
(از البالی اسناد آرشیف انگلستان)
اگر به پالن هاى پیاده شدۀ انگلیس ها در افغانستان ،هندوستان و کشورهاى عربى بنگریم ،دیده
میشود که هدف فعالیت هاى شان بر توطئه و دسیسه ،سبوتاژ ،نفوذ در محافل حاکمه  ،نصب امیران
و پادشاهان دست نشانده و تبدیل جغرافیاى طبیعى کشور ها متمرکز بوده است  .آنها با مهارت و
هوشیارى خاص دربین دربار ،متنفذین قومى و حلقات روحانى کشور ها راه یافته …و از طریق
آنها به اغتشاشات دامن میزدند ،تبلیغات منفى میکردند ،و دربین محافل سلطنتى ،گروه هاى سیاسى
و مردم عام سبب ایجاد ناباورى و اختالفات میشدند( .محمد ولي ( ،)١٣٨7توطئه انگلیس در سقوط
دولت اعلیحضرت امان هللا خان).
موقف انگلیس ها راجع به غازى امان هللا خان ،با درنظرداشت دشمنى و نفرت دیرینۀ هردوجانب
بسیار روشن بود .اسناد آرشیف انگلستان نشان میدهند که انگلیس ها تا وقتى که غازى امان هللا خان
وطن را ترک نگفت با حمله بر حبیب هللا کلکانى در کابل بخاطرى مخالفت میکردند که این کار
باعث تقویت بیشتر نیروهاى غازى امان هللا خان میشد ( .تلگرام شماره  ١١٤٤مؤرخ  20مارچ
 ١٩2٩کمشنر عمومى ایالت سرحدى شمال غربى).L/P&S/١0/١٣0١ ،
انگلیس ها در کابل از حبیب هللا کلکانى تا آوردن زمامدار مورد نظر شان براى یک دورۀ انتقالى
استفاده میکردند و براى اینکه حبیب هللا کلکانى درین دوران در اعمال و حرکات خود از حد و
چوکات تعین شده خارج نشود ،یک عده از اشخاص باتجربه و کاردان را در اطرافش قراردادند.
هم کمشنر عمومى انگلیس ها در پشاور و هم سفیر انگلیس در کابل معتقد بودند که سلطۀ او بر
کابل دیرى دوام نخواهد کرد ،و او نمیتواند مقام پادشاهى تمام افغانستان را کسب کند( .همانجا،
تلگرام شماره  7٩مؤرخ  2٣جنورى  ١٩2٩کمشنر عمومى ایالت سرحدى شمال غربى) .
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طوریکه در اسناد قبلی دیده شد ،با وجودیکه محمد نادرخان یکى از کاندیدان مورد نظر انگلیس ها
بوده و براى چنین روزى در نظر گرفته شده بود ،آنها نمیتوانستند بنا بر دالیل مختلف از وی حمایت
علنی کنند ،مانند نفرت مردم از انگلیس ها و دست نشاندگان شان ،استفادۀ تبلیغاتى کاندیدان دیگر
تاج و تخت و اینکه این حمایت مستقیم بحیث واضح ترین مداخلۀ انگلیس ها در امور داخلى افغانستان
سبب عکس العمل شدید در هند ،روسیه و کشورهاى رقیب دیگر نیز میگردید( .تلگرام شماره ١٥
مؤرخ  ٥جنورى کمشنر عمومى ایالت سرحدى شمال غربى.)L/P&S/١0/١20٣ ،
ام بن بست دوامدار و وضعیت پیش آمدۀ ناشی از درخواست کناره گیری و خروج آبرومندانۀ
نادرخان از صحنه ،انگلیس ها را مجبور ساخت تا بحیث آخرین تالش برای تغیر وضعیت ،تصمیم
بگیرند تا با ترک پالیسی قبلی به هزاران جنگجوی اقوام سرحد آزاد اجازه دهند تا با اسلحۀ شان از
خط دیورند گذشته و در علیخیل جاجی به نادرخان بپیوندند.
به گفتۀ نویسندۀ کتاب آتش در افغانستان ،با وجود تاکتیک های به تاخیر انداختن انگلیس ها [حتی
قبل از آن تصمیم نهائی انگلیس ها] هم پنج هزار جنگجوی وزیری در علیخیل ،مرکز نادرخان در
جاجی ،به وی پیوسته بودند( .ستیوارت ،آتش در افغانستان ،ص .)۵72
با تغیر پالیسی انگلیس ها اشد ترین ضرورت نادرخان به جنگجویان رفع شد .عوامل دیگری که در
تغیر شرایط به نفع نادرخان نقش مهم داشت عبارت بودند از:
 مخالفت علنی حضرت نورالمشایخ با حبیب هللا کلکانی و مالقات ها و حمایت قطعی اش از
نادر خان .
 اوضاع بحرانی کشور که به گفتۀ کارگون ،عناصر متشکلۀ آنرا ضعف رژیم بچۀ سقاو ،سیاست
ترور و فشار ،هرج و مرج سراسری ،غارت گروهی که جز سیاست دولت گشته بود ،تباهی
اقتصادی ،تشدید فقدان مرکزیت اداری ،تشکیل میداد ( .داکتر ویکتور گریکوویچ کارگون ()١٣۶۵
ترجمۀ پوهاند داکتر جالل الدین صدیقی ،ص .))١۵٨


و در پهلوی کمک های دیگر انگلیس ها ،کمک های استخباراتی انگلیس ها و ارسال معلومات

استخباراتی از مرکز کابل به نادرخان .
ارسال معلومات استخباراتی با شفر ذریعۀ دستگاه مخفى بیسیم
اسرار کمک های استخباراتی انگلیس ها و ارسال معلومات استخباراتی با شفر ذریعۀ دستگاه مخفى
بیسیم از مرکز کابل به نادرخان در آن زمان توسط نشر یک مقالۀ «دیلى میل » Daily Mail
یا «پوست روزانه» راجع به اوضاع افغانستان افشا شد .این روزنامه در مقالۀ به قلم سیسل رایس
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)(Cecil Riceبتاریخ  2١اکتوبر  ١٩2٩نوشت که نادر خان از حرکات حبیب هللا (کلکانى) توسط
سه نفر از پشتون هاى شجاع اطالع حاصل میکند .سفارت انگلستان در کابل توسط هندى ها ،عمدتا ً
آن پشتون هائى محافظت میشود که [بعد از خروج انگلیس ها] در آنجا مانده تا از منافع استخدام
کنندۀ شان حفاظت کنند .این سه نفر با شفر ذریعۀ دستگاه مخفى بیسیم اطالعات را به شخصى [بنام
ایم اى حکیم-زمانی] در پشاور میرسانند که به نفع نادر خان فعالیت میکند.
مقامات انگلیسى از نشر اسرار شان درین روزنامه به هراس افتادند .وزیر دولت براى امور
خارجۀ هند در عکس العملی بتاریخ  ۶نومبر  ١٩2٩ذریعۀ تلگرام از لندن میپرسد که «اصل این
ترتیبات با «رحمت» [شخصی که بعد از خروج دیپلوماتهای انگلیسی از کابل امور سفارت را
سرپرستی میکرد-زمانی] توسط همفریز سفیر انگلستان در کابل گرفته شده بود ،اما از ورای
مضامین «رایس» احساس میشود که وی به به بعضی از معلومات رسمی دسترسی دارد .اگر
امکان داشته باشد ،راجع به منبع معلومات «رایس» باید تحقیق صورت گیرد ،چون «دیلى میل»
شاید مضامین دیگر وی را هم بنشر بسپرد( .تلگرام شماره  ٣۴٣7مؤرخ  ۶نومبر  ١٩2٩وزیر
دولت برای امور خارجه ،لندن).
گرچه مقامات انگلیسى تا حدى مؤفق شدند از انتشار چنین مضامین در مطبوعات انگلستان جلوگیرى
کنند ،اما نتوانستند جلو آنرا در نشرات هند بریتانوى و کشور هاى غربى بگیرند ،مثالً جریدۀ
زمیندار بر عالوۀ مضامین دیگر و چشمدیدهاى مدیر مسؤل جریده ،بتاریخ  ٨دسمبر دو مضمون
راجع به ارتباطات نادرخان با انگلیس ها و وعده خالفى ها و سوگند شکنى هاىش نوشت( .اسناد
آرشیف انگلستان ،تلگرام شماره  7٤٩مؤرخ  2٣دسمبر  ١٩2٩پشاور .)L/P&S/١0/١٣0١0
لیون پوالدا به برویت اسناد آرشیف انگلستان مینویسد« :انگلیس آرزو نداشت که نادر خان میدان را
ترک کند .لذا به نمایندۀ سیاسی قبایل خویش هدایت داد که مانع ورود افراد و یا لشکر قبایل به
افغانستان نگردد… خبراجازۀ غیر مستقیم حکومت هند به سرعت تام بین قبایل پخش ولشکر قومی
وزیر ومسعود به کمک نادرخان داخل افغانستان گردیدند .این کمک به نادرخان موقع داد که در
اواخر سپتمبر بر کابل حمله و به  ١2اکتوبر کابل را فتح کند( .پاوالدا ،لیون ،اصالحات و انقالبات
 ،١٩2٩مترجم ،باقی یوسفزی ،چاپ پشاور ،سال  ،١٩٨٩ص . )١٩٩
َدوړ  ،و
لشکر وزیرى شامل  ٨00نفر از سیف على ها ،پیپ على ها ،شوال و برمل و  200نفر َ
حدود هزار نفر وزیرى هاى مده خیل بود که براى پیوستن به نادرخان که در آریوب بود ،از راه
خوست روانه شد .این لشکر اگرچه در نزدیکى متون با مخالفت هاى اهالى خوست مواجه شد ،اما
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با وجود آن توانست خود را به على خیل مرکز قوماندانى نادرخان برساند .بتاریخ دوم اکتوبر هم
یک لشکر دوم وزیرى شامل  ٤00نفر تورى خیل و مامت خیل بقصد آریوب به متون ،مرکز
خوست ،رسیده و روز بعد عازم درۀ لوگر گردید.
َدوړ ،چمکنى،
قبل از آن بتاریخ  2٦سپتمبر هم یک قوۀ  ٦٨00نفرى غلجى هاى احمدزى ،جاجىَ ،
منگل و ځدران که در آن  2000نفر وزیرى هم شامل بودند ،در دوبندى جمع شده و تحت قوماندۀ
شاه ولى خان بطرف لوگر پیشروى کرد و موقع یافت که برکابل حمله و به  ١2اکتوبر  ١٩2٩کابل
را فتح کند .
کمشنر پشاور به استناد راپور پولیتیکل ایجنت وزیرستان شمالى در مکتوب محرمانۀ خود ،در
رابطه با رفتن لشکر قبایل به افغانستان نوشت که تبلیغات جنرال نادرخان در ایجنسى ما بسیار شدید
است .او به نام یک تعداد زیادى از ملک ها مکاتیب شخصى ارسال نموده و درآن از مهربانى هاى
گذشته به آنها یادآورى نموده و آنها را تشویق و ترغیب نموده است تا درین جنگ براى اسالم [؟]
نقش خود را بازى کنند .او در عین زمان وعدۀ پاداش هاى گزاف ،مقررى هاى پرمنفعت و
مددمعاش زیاد را نموده است( .اسناد آرشیف انگلستان ،مکتوب شماره  27٨٨کمشنر عمومى
ایالت سرحدى شمال غربى .)L/P&S/١0/١٣0١ .
یک انکشاف مهم درین رابطه هم راپور پولیتیکل ایجنت وزیرستان است که براى توجیه حقانیت
نادرخان در انظار مردم از انتشار کاپى هاى یک نامۀ تقلبى غازى امان هللا خان در کابل اطالع
میدهد .درین نامه از طرف غازى امان هللا خان نوشته شده بود که آرزوى برگشت را نداشته و نادر
خان باید حکومت کند .اگر بعد از آن ملت افغان خواهان برگشت او (امان هللا خان) باشد ،وى در
نوروز سال آینده برخواهد گشت ،بشرطى که نمایندگان تمام اقوام نزد او به عذر خواهى بزرگ یا
«ننواتى» بیایند( .اسناد آرشیف انگلستان ،مکتوب شماره  ، ٤٤0مؤرخ  27نومبر  ١٩2٩پولیتیکل
ایجنت وزیرستان .)L/P&S/١0/١٣0١ .
این سند رسمى قواى زمینى امپراتورى بریتانیا و کشور هاى مشترک المنافع میگوید که بعد از
اغتشاش ،انگلیس ها جنرال نادرخان را بحیث شاه جدید نصب نمودند .در سند آمده است که« :امان
هللا در سال  ١٩27خودش را شاه اعالن کرد  ،اما برنامه هاى پذیرفتن تمدن غربى اش مال های
مسلمان را برانگیخت و مجبور ساخت در سال  ١٩2٩فرار کند .بعد از یک دورۀ هرج و مرج ،
انگلیس ها جنرال نادر خان را به حیث پادشاه جدید نصب کردند ،اما او نیز از روحانیون دورى
اختیار کرد و در سال  ١٩٣٣به قتل رسید».
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به گفتۀ پوهاند سید سعدالدین هاشمی «درنهایت امر ازبین طلبان قدرت وبازیگران درصحنه (شاه
امان هللا در قندهار ،امیر حبیب هللا کلکانی درکابل ،والی علی احمد خان در جالل آباد وسپه ساالر
محمد نادردرپشاور وپکتیا)بازیگرتازه وارد از مجاری مختلف با شیوه ها و برنامه های که برویت
اسناد [آرشیف انگلستان] ازان به تفصیل صحبت شد[ه]،بآرزوی دیرینه خود رسیدند.البته محمد
نادرازکمک های پولی،سالح وپشتیبانی سیاسی ستراتیژیکی واقتصادی درمنطقه داشتند برخوردار
بود.محمد نادر بدون توجه به فرهنگ سیاسی ودیپلوماسی ودیالوگ ومصالحه بخاطر حصول قدرت
در مسیر دیگری قرار گرفت.او با اعتقاد به خشونت وریختاندن خون مردم عاشقانه باشمشیربه جنگ
وکاربرد نظامی این آخرین افزار متوسل شد ومجددآ کشتار برادرانش را در افغانستان آغاز کرد.او
بعد از پیروزی که دور از انتظارهم نبود،حبیب هللا کلکانی را با قید سوگند وتعهد درحاشیه قرآن به
تسلیم وادار ساخت ولی چندروز بعد با نقض تعهدات اورابا همراهانش اعدام نمود… .بدینسان یک
گروه کوچک (یک خانواده) این تشنگان قدرت در وا بستگی با یک کشور خارجی همراه با همدستان
وهم پیمانان شان ملت را درگروگان گرفته وبا سرنوشت شان بازی کردند( .پروفیسور سید سعدالدین
هاشمی ،چهره استبداد کبیر .آریانای برونمرزی سال نهم (.)١٣٨۶
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