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عکسى که توسط خود بيلى از جريان ساختن خط آهن 
 خيبر پاس گرفته شده است.

 ۶۰/۱۱/۱۶۱۱         داکتر عبدالرحمن زمانى

 

 توطئه هاى انگلیس علیه حکومت امانى
 (مهد قسمت )

 

  عبدالواحد شينوارى يا مستر ويد آستراليائى يکى ازمهره هاى مهم توطئه هاى انگليس

میباشد که  عبدالواحد شینوارییکى از پرکارترین و فعالترین مامورین استخبارات انگیس در دورۀ امانى  شخصى به نام 

با پسر کاکایش   ۱۸۸۶که در اواسط  بودسرحدی   افغان های  ۀاز جمل. او مستر وید آسترالیائى  معروف است به نام 

غنی خان  توسط فیض محمد و تاج محمد با شتر هایش به استرالیا برده شده در دشت های پهناور آن سرزمین به کار 

و با یک خانم استرالیائی ایکه قبال یک شوهر افغان داشت ازدواج نمود.     گماشته شد. وی انگلیسی را خوب یاد گرفت

"بورک کیمل کیرئینگ( با منشی آن کمپنی به نام "جیورج تول" برای خریداری به حیث مدیر کمپنی  ۱۸۸۱در سال  وی

عد از اندوختن ثروت و در مدت کمی ب سفر نمودهند بریتانوى کراچی بندر شتر و استخدام شتربانان چندین بار به 

م مستر وید استرالیائی شهرت هنگفت  گویا خود به خریداری و واردات شتر و استخدام  شتربانان افغان  پرداخت و به اس

 .  یافت

، عبدالواحد بار اول بعد از استرداد استقالل افغانستان خود را به نام یکنفر استخبارات انگلیس به استناد اسناد محرمانه

سید با احساس  افغان که میخواهد تجربه و سرمایه اش را به خدمت افغان ها وقف نماید، معرفی  و پیشنهاد نمود که 

صد ده هزار پوند طال را به قسم و تجارت چوب کنر به او داده شود و برای این مقمتیاز استخراج معدن طالی قندهار ا

در   بلوچستانادارۀ استخبارات   ۱۸۱۱دوم مارچ تاریخ  (٣٤شماره ) یاداشت  محرمانۀحق االمتیاز پیشنهاد نمود.  

"به یک نفر سیدى به نام میر عبدالواحد در رابطه با معدن طالى قندهار  گزارش میدهد کهخود  ۱۱۱شماره پراگراف 

  ." وعدۀ مالقات داده شد

کای اصلی او بزودی  آشکار گشت که پشت پرده دست انگلیس کار میکرد، و شراما اگرچه پیشنهاد وی جالب بود، 

او فقط نماینده آنها به شمار میرفت و هدف اصلی نیزپیدا کردن راه نفوذ به مناطق حساس  مؤسسات انگلیسی بوده

در  ۱۸۱۱مارچ  ۱٤بعدى  همان اداره، سه هفته بعد به تاریخ  راپوردر شاید تصادفی نباشد که افغانستان بوده است .  

 الع داده شد.طاز دسیسه ضد حکومتی در قندهار و زندانی شدن  یکتن  از مولویان سرشناش قندهار ا ۱۸۲پراگراف 

را بعهده داشت، در   (۱) مسئولیت ساختمان خط اهن دره خیبرسر انجینیر انگلیسى ایکه   Victor Bayley ویکتور بایلی 

ازمالقات  شگفت آورش با   Adventure through Khyber(۱) کتاب خاطراتش تحت عنوان ماجراجوئى از طریق خیبر

. و این زمانیست که جنگجویان افریدی و استرالیائی نیز یاد آور شده است این عبدالواحد شینواری سنگوخیل یا مستر وید

مخالفت و مقاومت نموده و دو نفر از شینواری های سنگوخیل به نام های داؤود شاه و شینوار با ساختمان این خط اهن 

 انگلیسی را در همین ساحه به قتل رسانده بودند. صاحب منطبان  اردلی 

ود که با آمدنش مهمانى بایلى مینویسد که  او شگفت آورترین ویکتور ب

. یکروز ملک میر اکبر خان به دیدن من آمده گفت من را حیران ساخت

که میخواهد رفیقش عبدالواحد خان را به من معرفى کند. من گفتم از 

دیدنش خوشحال خواهم شد، و یک شینوارى دیگر در لباس شبیه به 

وکى بنشیند، ملک  داخل شد. من بعد از سالم معمول از او خواستم بر چ

و از شنیدن جوابش در انگلیسى مبهوت گشتم . او به من گفت که در 

سن ده سالگى با پدرش  که در "کوینز لند"  شتر رانى میکرد، به 

به آسترالیا رفته و تا امروز در آن جا زندگى میکند. معلوم میشد که او 

. او از سرمایه گذارى یک قسمت یک شخص ثروتمند تبدیل شده است

 "ثروتش در افغانستان صحبت نمود. 

مستر وید بار دیگر مقارن فتنه مالی لنگ و اغتشاش خوست به نام 

 یاداشت سید نه بلکه شینوارى به افغانستان می آید. 

 

، گزارش (ختم میشود ۱۸۱٣اپریل  ۱١براى هفتۀ که به تاریخ)بلوچستان ( ادارۀ استخبارات ۱۸١شماره ) محرمانۀ 

عبدالواحد خان شینوارى و یک نفر آسترالیائى درین اواخر از قندهار وارد کوئته شدند. آنها براى دیدن معدن  میدهد که

 طال به قندهار رفته بودند." 
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کتاب انگلیسی خانم ستیوارت که اخیرا به نام "آتش در افغانستان" و "اور په افغانستان کې"  ۲۱۱طوری که از صفحه 

به آتشه نظامی  ۱۸۱۱هم ترجمه شده است، به مالحظه میرسد، مستر وید مذکور در سال  به زبان های دری و پشتو

سفارت انگلیس در کابل نوشته بود که هنوز هم یگانه آرزوی او خدمت به منافع دولت بریتانیا بوده و یقین دارد که درین 

 وی کمک و همکاری خواهد نمود.، با در پاریس با او مالقات نموده استراه سردار نادر خان،که سال گذشته 

بعد از ختم اغتشاش خوست که مدت  یکسال را در بر گرفت، کنر و غازى میرزمان خان  کنرى که در سرکوبى و حل 

 اغتشاش خوست از طریق جرگه نقش مهمى  داشت، مرکز توجه انگلیس ها قرار گرفتند و سعى شد تا با نصب کردن 

ستفاده از چوب هاى جنگالت کنر، صادرات آن به هند بریتانوى  و استخراج سنگ عبدالواحد شینوارى وبهانۀ اهمین 

هاى قیمتى،کنر به یک پایگاه فعالیت هاى انگلیس تبدیل شود.  در یاداشت آتشۀ نظامى نمایندگى بریتانیا در کابل  براى 

وزیرمختار  بریتانیا  ۱۸۱١مى  ۱١مؤرخ  ٤۸ختم میشود، در ضمیمۀ گزارش شماره  ۱۸۱١مى  ۱۱هفتۀ که به تاریخ 

 : ردن عبدالواحد چنین مى خوانیم کهدر کابل  در رابطه با ایجاد نا آرامى در کنر و تالش هاى نصب ک

"الف(. امیر )امان هللا خان( خاموشانه در جالل آباد بسر مىبرد. باوجودى که ]حالت صحى[ وى آنقدر خوب نیست تا 

   ادارۀ محلى را تعقیب میکند. .. و حاال به پشتوى روان صحبت میکند.بیرون برود،  باز هم با شدت  تفتیش 

فکر میشد که امیر عبدالواحدرا به عوض  ب(.  علت ناآرامى کنر ادعاى شدت غیرالزم  ادارۀ میرزمان خان میباشد ...

، حتى اگر توسط  روحانیون حمایت شود، الواحد نشان دهندۀ آن نیست که وىمیرزمان خان تعین کند، اما تاریخچۀ عبد

مردم کنر قابل قبول باشد. عبدالواحد اگرچه توسط مامورین از یک قسمت زیادى  از سرمایه اش محروم گشته براى 

ادارۀ کنر یک سئوال بسیار حساس  است، تا هنوز به اندازۀ کافى پول دارد که چوب هاى کنر را به نفعش به کار اندازد.

هاى کنر بیانجامد که ممکن است مهمند هاى محلى نیز  است  و یک خطاى سیاست میتواند به یک انقالب توسط  صافى

 به آنها بپیوندند ."         

شخص دیگری که بزودی با مستر وید همکار و 

همدست میشود،" ایم.  ای. حکیم" است که درین 

وقت به نام نمائنده "انبر" تاجر آلمانی که تجارتخانه 

در کابل دارد، بین کابل و پشاور در رفت و آمد 

باشد و به گفته سید قاسم خان رشتیا این همان می

حکیم جان مشهور است که بعد ها به حیث رابط و 

نادر خان در مسایل سپه ساالر محمدنمائنده معتمد 

محرمانه با مقامات عالیرتبه دولت بریتانیا در هند 

اجرای وظیفه مینمود و بعد از پادشاهی سردار 

کابل انتقال  نادر خان مرکز فعالیت خود را بهمحمد

داده تمام خریداری های حکومتی در انحصار او 

-۱۰ فحات، ص۱٤۳۸درآمد )رشتیا، سید قاسم، 

۱۳)
i

 . 

مستر وید پس از کشف پالن کودتای که علیه غازی 

امان هللا خان طرح شده بود و به نام توطئه "پتیاله" 

مشرقی  برطرف شد، به حیث رابط بین معروف شده است، و در نتیجه آن شاه محمود خان از حکومت اعلی سمت 

مقامات انگلیس و برادران  او در جنوب فرانسه عرض اندام نمود. او  مقارن اغتشاش شینوار دوباره فعال میشود این بار 

به کمشنر پشاور مراجعه و پیشنهاد میکند که "نظر به روابط نزدیکی که با رؤسای قبایل  ۱٤۶۳در ماه عقرب سال 

و نفوذی که در کابل دارد، مصئونیت مواصالت حکومت بریتانیا را با سفارت شان در کابل تامین  و  باغی در مشرقی

هم حفاظت سفارت بریتانیا را در کابل توسط افراد قبایلی به عهده میگیرد" اسناد محرمانه انگلیس میرساند که حکومت 

 پشاور فرستادن او به کابل مخالفت ورزیده اما به کمشنر  هند بریتانوی بعد از مشوره با همفریز سفیر انگلیس در کابل، با

 اجازه داده میشود تا در مقابل پرداخت پول  از او در اجرای خدمات الزم دیگر استفاده کنند.

ماموریت خطیر دیگر مستر وید در آخرین روز های سلطنت غازی امان هللا خان نجات دو نفر از پیلوتان یک طیاره 

در جگدلک در نزدیکی کمپ قوای والی علی احمد خان به زمین نشسته بود. مستر وید آنها را به سالمت انگلیسی بود که 

به سرخرود به خانه یکی از روحانیون معروف رساند تا آنکه بعدا توسط یک طیاره دیگری که از "رسالپور" ایالت 

ل دادند ) براى معلومات بیشتر درین رابطه به سرحدی شمال غربی پرواز نموده بود آنها را از سرخرود به پشاور انتقا

 کتاب بالها بر فراز کابل مراجعه کنید(. 

یکی از کار های دیگر مستر وید درین هنگام تهیه اعالمیه هجده فقره ای معروف علیه غازی امان هللا خان بود که توسط 

 او در مطبعه "اقبال پریس" پشاور طبع و در بین قبایل توزیع گردید. 

دالواحد شینواری یا مستر وید بعد از انجام  شاید آخرین ماموریتش در افغانستان نا پدید میشود. به گفته کریستین عب

  )ادامه دارد(در انگلستان زندگی میکرد.    ۱۸۱۸ستیوینس، یک نویسنده آسترالیائی مستر وید در سال 

 عبدالواحد شينوارى معروف 

 به مستر ويددر لباس غربى
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 یادداشت ها

، ط آهن  از طریق درۀ خیبر پى برده.  انگلیس ها بعد از جنگ دوم افغان و انگلیس به اهمیت ستراتیژیک  کشیدن خ(۱)

و جمرود به نام م  از منطقۀ  بین پشاور ۱۸۶١ه کار ساختمان  انرا در سال بعد از سروى و انتظار چندین ساله بالخر

اوضاع بین  ۱۸۶۳کیلومتر در سال  ٤۱کچه گړهۍ آغاز کردند. چون بعد از تکمیل قسمت اول این راه اهن به امتداد 

المللى تغیر یافت  و با انعقاد قرارداد انگلیس و روس، افغانستان  خارج از ساحۀ نفوذ روسیه قرار گرفته و انگلیس ها از 

خاطر جمع شدند، کار قسمت باقیماندۀ این راه اهن نیز تعطیل شد. بعد از جنگ استرداد خطر احتمالى پیشروى روس ها 

م خیبر استقالل افغانستان  که سیاست جهانى و اوضاع منطقه و بین المللى یک بار دیگر تغیر کرد، کار پروژۀ خط آه

ین استخبارات انگلیس  با عدۀ از ملکان .  انجینیر ویکتور بیلى  درین پروژه به کمک مامورپاس نیز دوباره آغاز یافت

اقوام افریدى و شینوارى  ارتباطات نزدیک داشته از حمایت شان استفاده مینمودند.  این خط آهن  به تاریخ  چهارم ماه 

طه .   در رابتتاحیۀ خیبر پاس را به عهده داشتافتتاح شد. که خانم انجینر بیلى  رانندگى اولین قطار اف ۱۸۱١نومبر سال 

با اینکه چرا خانم بیلى این افتخار رانندگى اولین قطار را بدست آورد، گفته میشود که بعد از تکمیل این پروژه باشندگان 

ایجنسى خیبر از عبور قطار آهن  جلوگیرى میکردند.  چون مامورین انگلیسى  میدانستند که پشتون ها مطابق به رسوم 

نند، لذا  از ین خانم انگلیس تقاضا نمودند تا رانندگى اولین قطار را به عهده عنعنوى از حمله بر زنان  خوددارى میک

گیرد.  راپور ها حاکیست که این خانم انگلیسى با گذاشتن موى هاى دراز از فاصلۀ دور شناخته میشد که یک زن است .  

خط آهن را تا منطقۀ لندى خانه در  کیلومتر دیگر این ۸قابل یادآوریست که بعد از ناکامى اغتشاش خوست،  انگلیس ها  

 مورد استفاده قرار دادند. ۱۸۱١کیلومترى  تورخم  تکمیل  و از سوم اپریل  ٤

۱  .Bayley, Victor (1988) ، Adventure through Khyber  ۱٣١ – ۱٣١  صفحات. 

)با نام مستعار سیدال یوسفزى(،  تاریخ سکوت میشکند: نادر چگونه به پادشاهى رسید؟""(. ۱٤۳۸. رشتیا، سید قاسم )٤

  . چاپ مرکز نشراتى میوند، سبا کتابخانه

 

 
 

                                            
 


