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 ۷۰/۲۱/۱۷۲۱                  داکتر عبدالرحمن زمانى

 :توطئه هاى انگلیس علیه حکومت امانى
 نمونه هاى از شواهد و اسناد دسیسه هاى انگلیس

 (٣۰قسمت )

 

  محمد نادرخانسردارمخفى نگهداشتن مسافرت 
ویزۀ دیپلوماتیک داده بودند، خبر  انگلیس ها در حالیکه به محمدنادرخان و برادرانش محمدهاشم خان و شاه ولى خان

صدور ویزه به ایشان، پالن حرکت و مسیر مسافرت، و از همه مهمتر هدف مسافرت شان به افغانستان را از انظار 
افغانها و خارجیان  مخفى نگهداشتند، بلکه براى گمراه ساختن افغانها و افکار عامه  معلومات نادرست و غلط را نیز 

 ن زمینه باز هم به آوردن چند مثال  اکتفا میکنیم:پخش میکردند. دری

به ایم اى حکیم  نوشت «  نیس»توسط تلگرامى از   ۲٩۱٩فبرورى  ٩سردار محمد عزیز خان، برادر نادرخان بتاریخ 
ایم اى حکیم  پشتون تبار از  (۲)دند.از طریق هند بطرف افغانستان حرکت کر و شاه ولى خان که نادر خان، هاشم خان

اتباع بریتانوى بوده عضویت یک شرکت قراردادى را داشته و یکى از کمیشن کارانى بود که با کابل تجارت بزرگ 
(  ۲٤۷)ص پوالدا( ۱) داشت.  او همچنان نمایندۀ ایبنر در کابل بوده گفته میشد پول زیادى را در اختیار داشت .

،  یکى از تاجران پولدار پشتون که در پشاور زندگى ) نام مستعار  ایم اى حکیم( Morrishویسد که موریش  مین
 میکرد، بود. او ضد امان هللا خان بوده  و بحیث رابط بین انگلیس ها و نادرخان کار میکرد.

و خواستن معلومات راجع به   وقتى که  سفیر انگلیس در پاریس  به وزارت خارجه اش از مراجعۀ سفیر افغانستان
به وى   گفت که به آنها ویزه  ۲٩۱٩فبرورى  ۲١درخواست ویزۀ محمدنادرخان  اطالع داد، وزارت خارجه بتاریخ 

داده شده است ، اما چون  امکان دارد  این معلومات در راه بازگشت محمدنادرخان و برادرانش به کشور موانعى را 
در حال حاضر دادن  این معلومات و فرصت مداخله به سفیر افغانستان درین مورد »  ایجاد کند، هدایت داده شد که

مناسب نیست . جناب شما نباید به  این درخواست ]دادن معلومات[ تن دردهید. من این اختیار را که چگونه به وى 
 طرزى بیجواب بماند، من جواب رد میدهید، به شما میگذارم.  ولى اگر شما فکر میکنید که نباید مکتوب حبیب هللا

پیشنهاد میکنم که جواب شما ساده و طورى باشد که گویا صدور ویزۀ انگلیسى براى  قلمرو انگلیسى بوده، براى 
  (٣)« افغانستان یا کدام کشورخارجى دیگر نمیباشد، لذا  جواب دادن به تقاضاى شما کدام مفهومى ندارد. 

فارت افغانستان  در برلین به مطبوعات آلمانى  داده شد که  اطالع  میداد فرداى آن یک اعالمیۀ رسمى  از طریق س
را بقصد افغانستان ترک «  نیس»نادرخان بدعوت امان هللا خان ، براى  کمک به وى، نه بحیث مدعى سلطنت ، »

یت خصمانۀ شان گفته است . نادر خان و برادرانش مستقیم بطرف قندهار رفته و کدام دلیلى  براى مشکوک بودن به ن
      (٤)« وجود ندارد. 

سفیر انگلیس در  با اطمینان از حرکت محمدنادر خان و برادرانش ، پالن انگلیس ها وارد مرحلۀ جدیدى شد. همفریز
مالقات نموده و اعالم داشت که دولت بریتانیا سفارت  خود  فبرورى با وزیر خارجۀ حبیب هللا کلکانى ۱۷کابل بتاریخ 

 را از افغانستان  خارج میکند.  

« خرالچى»( نفرى عساکر و صاحبمنصبان اردوى افغانستان  پایگاه خود در ١۷درهمین دوران  یک دستۀ شصت )
و اسلحۀ  خود را در چمن دوباره تسلیم آمدند.  آنها میخواستند از راه چمن به قندهار رفته « پاراچنار»را ترک گفته به 

شوند. اماکمشنر عمومى انگلیس  در پشاور  تقاضاى  شانرا  را نموده گفت که اگر خواهان بازگشت به افغانستان 
در همان روز کمشنر مذکور اطالع داد که  لشکر هاى وردکى ( ٥) هستند، باید از همان راهى که آمده اند، پس بروند.

رمل و کتواز جمع شده بودند، بطرف قالت غلجى مارش نموده اند.  صد ها نفر از کوچى هاى افغان  و غلجى که در ب
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]که اکثریت شان مریدان حضرت  شوربازار بودند[ قبل از وقت به افغانستان برگشته اند. اما این تعداد تا هنوز از نظر 
 (١) سیاسى قابل توجه نیست .

، جائیکه محمدنادر خان از کشتى پیاده میشد، هم قبالً اخطار داده شده بود تا از به قونسل جنرال  افغانى در بمبئى 
تبلیغات و فعالیت سیاسى کناره گیرى کند، در غیر آن به افغانستان برگردد.  قونسل افغان این برخورد انگلیس ها را 

د. او در مکتوب تحریرى اش از مقامات قرارداد بین افغانستان و بریتانیا دانسته، احتجاج  نمو ٤و  ٣مغایر با فقرات 
 (۰)انگلیسى پرسید که معنى اصطالح تبلیغات سیاسى شان چه بوده واز کدام تبلیغات صحبت میکنند. 

 رسيدن محمدنادرخان به هند و مخفى نگهداشتن اهداف
ادرانش اطالع و و بر« جنرال نادرخان»فبرورى به مأمورین شان در بمبئى از آمدن   ۱۲مقامات انگلیسى بتاریخ 

هدایت دادند که  یک صاحب منصب خردمند در لباس ملکى را براى استقبال او به کشتى بفرستند. او باید خیلى 
دوستانه به اطالع نادرخان برساند که نظر به شرایط فعلى وضعیت افغانستان ، و به مفاد خود شما، با تأسف زیاد، 

است ، حکومت هند از شما پذیرائى کرده نمیتواند. ما مطمئن هستیم که آنطوریکه شایان شان  مهمان برجستۀ مثل شم
  (٨) او انگیزه و هدف  ما را در رابطه با فقدان تشریفات درک خواهد کرد.

به بمبئى رسید.  نادر خان  براى مدت  « قیصر هند»فبرورى توسط کشتى  ۱۱محمدنادرخان  با دو برادرش بتاریخ 
بادوستان در بمبئى خواهد ماند، و  وعده سپرد که خود و برادرانش  نه تلفون ها را جواب  یک یا دو روز براى مشوره

داده و نه در مجالس سیاسى شرکت  خواهند کرد. مأمورین حکومت بمبئى اطالع  دادند که  او با اضطراب زیاد  
( مخفیانه طرفدارى خواهد کرد. میخواهد بداند که حکومت هند بریتانوى از کدام  طرف  مورد نظر )مدعى تاج و تخت

او ادعا میکند که سخت طرفدار انگلیس ها بوده و منتظر است سیاستى را اتخاذ کند که مورد پسند حکومت هند » 
طوريکه بعداً ديده شد، محمد نادر   (٩).« بریتانوى  بوده و با یک افغانستان نیرومند و مستقل هم آهنگى داشته باشد 

 ا  استللا  ششور ررف نرر شرده باشد در مم   اابند مشور  هند بريتانو  بوده  و ا  تعلي   ًشاه بدون آنکه رسماً 
او به امان »سياست مخالف آن در سرحدآ اد خود داری نمود. نادرخان به ملامات هند بريتانو  در دهلى گفت شه  

رفداران خود ]در آرواا[ هدايت داده است هللا خان و شدام شس ديگر   شمک نخواهد شرد.  امان هللا خان به اسر و ط
« تا ا  طريق روسيه ن د او بروند.  به نادرخان هم چنين هدايتى داده شده است، اما  ترجيح داد ا  راه هند سفر شند.

مأمورانگليسى بنام فريک گ ارش داد شه نادرخان امکان شانديد شدن خودش را به ماليترين ملام قدرت در افغانستان 
  (۲۷) د.رد نکر

محمدنادرخان هم در دوران اقامت کوتاهش در بمبئى و هم در پشاور به افغانها و آزادیخواهان هند بصورت متواتر 
راجع به هدف اصلى خویش  دروغ  میگفت . او میگفت که خودش مدعى تاج و تخت نبوده، تنها براى نجات وطن و 

او یکبار دیگر هم هدایت ( ۲۲)افغانستان است.  برگشتاندن صلح و آرامش  برگشته است . انتخاب پیشوا کار مردم
را که با طیاره مستقیماً به کابل  غازى امان هللا خان را که مستقیم به قندهار برود، و هم خواست  حبیب هللا کلکانى

 برود، نادیده گرفت. 

جنرال نادرخان بیشتر از :»قات کرد، چنین آمده است در خالصۀ راپور مأمور انگلیسى ایکه با نادر خان در بمبئى مال
یکبار  به من گفت که  مضطرب  است بداند که حکومت بریتانیا آیندۀ  اوضاع افغانستان را چگونه میخواهد. اگر او 

خان بداند، سعى خواهد کرد مطابق به آن عمل کند. آنها ]انگلیس ها[ شاید خواسته باشندامان هللا، بچۀ سقاو، یا محمد
؟[، یا عضو دیگرى از خانوادۀ سلطنتى یا شخص دیگرى پادشاه افغانستان باشد. نادرخان شخصاً آماده ]على احمد خان

است با تمام وزنه و نفوذش به هر آن خطى کمک کند که خواست حکومت بریتانیا باشد; او ]گویا[ خواهان افغانستان 
    (۲۱) «قوى، آرام و متحد است.

 تا این وقت برویت  اسناد موجود در آرشیف هاى انگلستان، چند نکتۀ ذیل را میتوان به وضاحت دید:

محمد نادر خان بحیث یک مهره، مثل مهره هاى دیگر مرحلۀ نوین بازى بزرگ  انگلیس ها ) ماستر پالن مربوط  -
داشت . اما آنها تا هنوز تصمیم قطعى به تعویض غازى امان هللا خان درافغانستان(،  نقش خاص خودش را 

نگرفته بودند،  به وى وعدۀ  تخت سلطنت افغانستان را بدهند. یا به عبارت دیگر نمیخواستندچانس خود را به یک 
 کاندید محدود سازند.

و خانواده اش حاضر بودند، هر نقشى را که انگلیس ها الزم بدانند، در ستیژ بازى افغانستان بازى  محمد نادرخان -
 را بازى کرد. نقش منشى حضور حبیب هللا کلکانى کنند. چنانچه قبالً هم شاه محمود خان
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و انگلیس ها با تجربۀ که از دو جنگ اول و دوم با افغانها داشتند، هرگز  استعمار اینبار در مرحلۀ نوین قرارداشته -
جرئت  اشغال مستقیم افغانستان را نداشتند. آنها باید از بین کاندیدان  متعدد افغان کسى را انتخاب میکردند که به 

 بهترین وجه منافع شانرا در منطقه تأمین کند. 
ریک و همدست نى،  بلکه  بحیث یک مستخدم معامله میکردند و انگلیس ها با محمدنادرخان  بحیث یک ش -

و ببرک کارمل و کسانى که بعد از آن توسط بیگانگان  به افغانستان  بدینویسله حیثیت و مقام او حتى از شاه شجاع
 آورده شده و به قدرت رسانده شدند، هم پائینتر بود.

با دوبرادر ش تا چاپ شدن اعالمیه هایش در بمبئى معطل شد. درین اعالمیه ها که به امضاى   محمد نادرخان
من، » نادرخان چاپ شده بود آمده بود که خدمتگار صادق وطن نادرخان و برادرانش براى  خدمت به وطن آمده اند.  

   (۲٣)«. و هيچکدام ا  اقار  من  آر و  تخت افغانستان را نداريم

فریک قبل از آنکه نادرخان بطرف پشاور حرکت کند، یکبار دیگر به مالقات او رفت و پیام شفاهى حکومت هند 
حکومت هند بریتانوى  از حسن نیتى که سبب شد نادرخان از آنها بپرسد، قدردانى میکند.  »بریتانوى را برایش  رساند. 

نستان  صلح آمیز، متحد، مستقل قوى و دوست میباشد... ما ما یک آرزوى شبیه به او داریم ، و آن بازسازى یک افغا
 (۲٤)« اطمینان میدهیم که با برگشتن صلح به یک افغانستان  متحد، فقدان ثبوت دوستى ما وجود نخواهد داشت.

ان محمد نادر خان  بار ها در مکاتباتش به اقوام جنوبى  و مشرقى نیز تأکید ورزیدکه بدون خدمت به اسالم و افغانست
شخص دیگرى  به اتفاق آرا و رضایت اقوام   کدام انگیزه و هدف شخصى نداشته بعد از شکست قواى حبیب هللا کلکانى

 به پادشاهى  انتخاب خواهد شد. در یکى ازین نامه ها خطاب به اقوام  جنوبى  نوشته شده بود که :

ن و دولت اسالم هستم، وخویشتن را بهیخواه همۀ مردم افغانستان می دانم، اینجانب محمد نادر که یک خدمتگار دی»
زمانی که در پاریس بودم، خبرهای وحشتناک افغانستان را شنیدم. هرچند در آن وقت بسیار مریض بودم، ولی خدمت 

ینک به خواست خداوند با برای افغانستان در قدم اول اهمیت برای من بود. همانا با عجلۀ تمام به پیشاور سفر نمودم و ا
وحدت و یکپارچگی قبایل، و با درایت مردم والیات جنوب و شرق افغانستان به طرف کابل پیشروی نموده، بعد از 

کابل را غصب نموده، شخص دیگری را که قادر باشد به کشور   خلع حبیب هللا رهزن از سلطنت که تاج و تخت
 (۲٥) «ط وحدت و رضایت مردم قبایل، به پادشاهی انتخاب خواهم کرد.افغانستان، دین و ملت خدمت نماید، به شر

 سه شخص مهم در يک وقت به اشاور آمدن 
فبرورى، سفیر انگلیس از کابل  ذریعۀ طیاره و نادرخان از بمبئى ذریعۀ ریل  به یک وقت به پشاور   ۱٥بتاریخ 

اظهار داشت که تقدیر یکبار دیگر او و نزدیک ترین دوست قدیمى اش را در یک زمان و محل یکجا  رسیدند.  همفریز
 بود. ساخت . نفر سومى که در آن وقت پیاده از راه مهمند وارد شبقدر و پشاور شد، شاغاسى على احمد خان

معتقد هستیم که مانع  به شبقدر مى رسد. من و همفریز کمشنر عمومى از پشاور اطالع داد که والى على احمد خان
ورود او نشویم . ما در هوتل دینز برایش جاى اختصاص داده و یک صاحب منصب انگلیس را با موتر براى آوردنش 

اند درین جا بماند.  نادر خان و مى فرستیم. من پیشنهاد میکنم برایش واضح گفته شود که بیش از چند روزى نمیتو
برادرانش در یک بنگله ]منزل  بزرگ رهایشى مأمورین انگلیسى[ که عاریتاً در اختیار شان قرارداده شده، خموشانه 
بسر میبرند.    نمایندگان زیادى منتظر مالقات با آنها بوده و بر آنها فشار مى آورند که به کمک امان هللا خان به 

نادرخان دیروز از اشتراک در جلسۀ که کمیتۀ خالفت تدارک دیده بود، خوددارى کرد. من تحت  قندهار بروند.
را از ایالت اخراج کردم، او با نادر خان در یک ریل از الهور آمده بود. او ( ۲١)مقررات امنیتى سرحد، ظفرعلى خان

امان هللا خان دانست ، همچنان بودن  او در یک بیانیۀ اعتراضیه جلسۀ دیروز حکومت ]بریتانیا[ را مسؤل  سقوط 
   (۲۰) «درینجا براى نادر خان هم خجالت آور بود.

بتاریخ اول مارچ نماز جمعه را در مسجد جامع ]محبت خان پشاور[ اداکردند. به  نادرخان، برادرانش و على احمد خان
ا ورزیده تنها از ابراز همدردى مردم به افغانستان تشکر کنند.  درعین آنها هدایت داده شده بود تا از بیانات سیاسى اب

زمان تبلیغات به نفع امان هللا خان در تمام مناطق قبایل آزاد شدت یافته و رهبران عمدۀ مهمند فرمان هاى غازى امان 
 هللا خان را دریافت نمودند.

 با گشت غير ماد  و قب  ا  وقت شوچى ها به افغانستان
ضمن اطالع جمع شدن لشکر غلجى ها در برمل و   ۲٩۱٩فبرورى  ۱۷ر عمومى  انگلیس ها در پشاور بتاریخ کمشن

کتواز و مارش شان بطرف قالت غلجى، از حرکت صدها نفر از کوچى هاى افغان  بطرف  گومل خبر داد. این 
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و مخالف امان هللا خان بودند، در زمستانى   بازگشت قبل از وقت کوچى ها که اکثر شان مریدان  حضرت نورالمشایخ
این کوچى ها باید از ( ۲٨) ، که اکثر کوتل ها تا هنوز از برف پوشیده بود،  غیر عادى بوده و اهمیت سیاسى داشت .

براى جلوگیرى راهى میگذشتند که امان هللا خان  از آن براى حمله بر کابل استفاده میکرد. لذا قواى امان هللا خان باید 
 از  برخورد با موج عظیم این غلجى هاى کوچى سریعتر حرکت میکرد.    

 اجا ه ندان به شرشت مولو  ها  اشاور در شنفرانس هده
کمیتۀ ایالتى خالفت در یک درخواست تحریرى از کمشنر عمومى در پشاور خواست تا به ده نفر از مولوى هاى  آن 

مارچ در هدۀ جالل آباد بمنظور بحث روى جنبه  ۲١کت در کنفرانسى که به تاریخ کمیته  اجازه داده شود براى شر
هاى مذهبى اصالحات امان هللا خان دایر میشود، به افغانستان بروند،  اما حکومت هند بریتانوى به آنها اجازه نداد. 

(۲٩)  

 و برادرانش با همفري  ملاقات محمد نادرخان
مالقات کردند.  درین مالقات اولین سؤالى را که  فبرورى در پشاور با همفریز ۱٨و  برادرانش بتاریخ  محمد نادرخان

انگلیس ها چه کسى را براى  نشستن بر تخت افغانستان ترجیح میدهند، و آیا امان »نادرخان  طرح کرد این بود  که 
و  کانىاو بعد از گرفتن  اطمینانى که  انگلیس ها به امان هللا خان، حبیب هللا کل«  هللا خان یک کاندید قابل قبول است؟

کمک  نمیکند، جزئیات پالن را فهمید. پالن طورى طرح شده بود که  مسئولیت سقوط رژیم امانى به   على احمد خان
و عوض انگلیس ها بگردن  خود او یعنى اشتباهاتش در رابطه با اصالحات و عجله نمودن در تطبیق آن  دانسته شده، 

آوردن شاه آینده هم  کار  انگلیس ها نى بلکه انتخاب مردم  پنداشته شود.  نادر خان  از همفریز خواست، بحیث یک 
دوست سابقه ، وى را در راه پیاده کردن این پالن  رهنمائى کند.  به او گفته شد که باید نقش یک قهرمان  و ناجى 

کند. بهترین را ه براى رسیدن به این هدف وادار ساختن قبایل  مردم  را در جلوگیرى  از ادامۀ جنگ داخلى بازى
افغانستان به فرستادن نمایندگان شان به یک مجلس در منطقۀ مرکزى ]لویه جرگۀ[ خواهد بود، تا یک نفر را بحیث 

ب  قهرمان و پادشاه انتخاب کنند.  بدین وسیله افغانستان از خطر تجزیه و ملوک الطوایفى  نجات یافته  و او هم القا
 ناجى و ...... را بدست خواهد آورد.

که « بى طرفى و عدم مداخله  در امور داخلى افغانستان»بر او تاکید شد که این همه باید تحت نام  آن پالیسى ]نام نهاد[ 
ى کامیابى قبال در مجلس عوام انگلستان قرائت شده بود، صورت بگیرد.  بریتانیاى کبیر آماده است تا به شاه جدید برا

 در تاسیس یک حکومت با ثبات در سرتاسر کشور دست دوستى اش را دراز کند.

بسیارى از »نادرخان  از سفیر انگلیس براى مشوره و اطمینان شخصى اش به گرمى  سپاسگذارى نموده  گفت که 
سعى اعظمى  او گفت که براى خدمت و نجات کشور  از بربادى«. شک هاى که در ذهنش وجود داشت، رفع شدند

بخرچ خواهد داد.  او عالوه کرد که براى پیاده نمودن پالن چارۀ ندارد جز اینکه خود و برادرانش  به کشور سفر 
نموده، مجلس نمایندگان اقوام را دایر،  و با اتفاق آرا براى جلوگیرى از  خونریزى کار کند. نادر خان پیشنهاد کرد که 

د، بعد از آن یک برادر براى مالقات با برادر شان شاه محمودخان به جنوبى رفته ، براى سه روز بیشتر در پشاور بمان
 او و برادر دیگر احتماالً به جالل آباد خواهند رفت. 

نادر خان در آخر ارهار داشت شه بريتانيا  شبير يگانه ششوريست شه  در رو  ها  اريشانى افغانستان،  دوستى 
  هموطنانش شواهد  را بدست آورده است شه بيطرفى و ثبات انگليس ها شهر شاب  حليلى  را نشان داده است. او ا

و سفارتخانه ها  خارجى را ا  نابود  نجات داده و انشا هللا اگر ما بتوانيم نرم را بر قرار شنيم، افغانستان اين نيکى 
  (۱۷).  را هرگ  فراموش نخواهد شرد

ر خان با کمشنر عمومى ایالت سرحدى شمال غربى نیز مالقات هاى نموده و جزئیات کار محمدناد به توصیۀ همفریز
را با او و همکارانش مورد مذاکره قرار داد. ضمن این مذاکرات اشخاصى  راکه باید بین آنها وظیفۀ قاصد و رابط را 

کیم و شیخ محمد صادق و از اجرا کنند، نیز به همدیگرمعرفى نمودند. این اشخاص از طرف انگلیس ها ایم اى ح
 طرف نادرخان حاجى محمد اکبر خان و هللا نواز خان بودند.

  

 )ادامه دارد(

--------------------------------------------- 
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 :يادداشت ها و مأخذ

 فبرورى کمیشنر عمومى ایالت سرحدى شمال غربى . ٩مؤرخ  ۲۱٩. اسناد آرشیف هند بریتانوى، تلگرام شماره  1 
 .۲٣۷پاراگراف   ۱۰فبرورى کمیشنر عمومى در پشاور، قسمت  ٨مؤرخ  ٣۲٤. همانجا، تلگرام شماره ۱
ارجۀ انگلستان به سفیر انگلستان وزارت خ ۲٩۱٩فبرورى  ۲١مؤرخ  ٨. اسناد آرشیف هند بریتانوى، تلگرام شماره ٣

 در پاریس .
به وزارت خارجۀ  ۲٩۱٩فبرورى   ۲۰مؤرخ  ۲٤. اسناد مربوط به هندبریتانوى آرشیف انگلستان، تلگرام شماره ٤

 انگلستان  .
کمشنر عمومى ایالت  ۲٩۱٩فبرورى   ۱۷مؤرخ  ٥٥.  اسناد مربوط به هندبریتانوى آرشیف انگلستان، تلگرام شماره ٥

 سرحدى شمال غربى.
 فبرورى . ۱۷مؤرخ  ۲١۲. همانجا، تلگرام شماره ١
منشى عمومى ، شعبۀ سیاسى  ۲٩۱٩فبرورى  ۱۷مؤرخ  ١۷٩٨. اسناد آرشیف هند بریتانوى، مکتوب شماره  ۰

 حکومت بمبئى .
 به  بمبئى . ۲٩۱٩فبرورى ۱۲مؤرخ  ٨۱۱.  اسناد آرشیف هند بریتانوى، مکتوب شماره ٨
 دفتر سیاسى حکومت بمبئى . ۲٩۱٩فبرورى  ۱۱مؤرخ ١۲٤۰شیف هند بریتانوى، تلگرام شماره .  اسناد آر٩

 . همانجا.۲۷
۲۲  .Poullada, L. B. (1973) ۲٨۱، ص. 
 دفتر سیاسى حکومت بمبئى . ۲٩۱٩فبرورى  ۱۱مؤرخ ١۲٤۰. اسناد آرشیف هند بریتانوى، تلگرام شماره ۲۱
۲٣ .Stewart, Rhea Talley (2000)،  ٥۲٨ص. 
 دفتر سیاسى حکومت بمبئى . ۲٩۱٩فبرورى  ۱٣مؤرخ  ٨٤١.  اسناد آرشیف هند بریتانوى، تلگرام شماره ۲٤
،اسناد آرشیف هند ۲٩۱٩مارچ  ۲٩مطابق  ۲٣۳۰رمضان  ۱۰نامۀ سرگشادۀ نادرخان به قوم وزیرمؤرخۀ  . ۲٥

 L/PS/10/1288بریتانوى، .
ست و مبارز ضد انگلیس بود، که بعد از فوت پدرش مولوى سراج . موالنا ظفرعلى خان نویسنده، شاعر، ژورنال۲١

نه تنها شوق و عالقة روزنامه « زمیندار»را به عهده گرفت .  روزنامة « زمیندار»الدین مدیریت روزنامه معروف 
زنامة خوانى را درمیان مردم زیاد و وسیعتر كرده بود بلكه به آنها شعور سیاسى بخشیده بود. "زمیندار" اولین رو

میالدى به شكل یك اداره و ارگان منظم با استخدام نویسنده، خبرنگار و گزارشگر كار ۲٩۲٣مسلمانان بود كه در سال 
را آغاز نمود. در بخشى از این روزنامه، ستونى با عنوان "افكار و حوادث" كه حالت طنز گونه داشت به بیان 

روزنامه درمیان مردم مسلمان از شهرت و محبوبیت خاصى موضوعات سیاسى روز با طنز و هجو مى پرداخت. این 
برخوردار گردید و مسلمانان هند و حّتى دیگر مردم با شوق وافرى این روزنامه را مى خریدند و همگى گردهم مى 
آمدند و فرِد باسوادى آن را براى جمع مى خواند. صاحبدالن حساس با خواندن نظم هاى روح بخش این روزنامه شدیداً 
تحت تأثیر قرار مى گرفتند و شعرهاى سیاسى این روزنامه درمیان مردم ورد زبان گردیده بود. موالنا ظفرعلى خان با 
مسافرت ها، سخنرانیها و از همه مهمتر، با مقاالت خود در روزنامة زمیندار، خدمات شایانى را براى جنبش آزادى 

قلم چگونه چون شمشیر كار مى كند، نزد من بیائید و این هنر را از انجام داد. او همواره مى گفت : "اگر نمیدانید كه 
 من بیاموزید."

کمشنر عمومى ایالت سرحدى شمال  ۲٩۱٩فبرورى  ۱۰مؤرخ  ۲٩٥. اسناد آرشیف هند بریتانوى، تلگرام شماره  ۲۰
 غربى .

عمومى ایالت سرحدى شمال کمشنر  ۲٩۱٩فبرورى  ۱۷مؤرخ  ۲١۲. اسناد آرشیف هند بریتانوى، تلگرام شماره ۲٨
 غربى

کمشنر عمومى ایالت سرحدى شمال  ۲٩۱٩مارچ  ۲۲مؤرخ  ۱٣٣. اسناد آرشیف هند بریتانوى، تلگرام شماره ۲٩
 غربى .

سفیر کابل  از پشاور به وزارت  ۲٩۱٩مؤرخ  اول مارچ  ۱١١. اسناد آرشیف هند بریتانوى، تلگرام شماره  ۱۷
 خارجۀ انگلستان .

 

 


