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 :توطئه هاى انگلیس علیه حکومت امانى
 جلوگیرى از نشرات مخالف رژیم خاندان محمد نادر شاه

 (٢٧)قسمت 

نادرشاه، روشنفکران افغان هم در داخل و هم در خارج از افغانستان بمبارزه برخاستند. محمد بعد از استقرار سلطنت 
تعداد زیاد افغانها معتقد بودند که نادر خان » انیم که  در یکى از راپور هاى محرمانۀ آرشیف دفتر هند بریتانوى میخو

به حقدار اصلى حکمرانى در  افغانستان خیانت کرده است. در هندوستان نیز تعداد قابل مالحظۀ مسلمانان، امان هللا 
رج از خان را بحیث  قهرمان اسالم پیشرو و مدرن دانسته، آرزومند برگشت او بودند. لذا هم در داخل و هم در خا

افغانستان تعداد  قابل مالحظۀ از مردم خواهان بازگشت امان هللا خان به تخت  افغانستان بودند. ازهمین سبب، نادرشاه 
هم در داخل و هم در خارج از کشور با موجى از تبلیغات و فعالیتهایى روبرو بود که هدف آن بى اعتبار ساختن رژیم 

 (١)« او  و جاگزینى اش توسط شاه سابق بود.

روشنفکران داخل که بیشتر از طبقۀ متوسط شهرى بودند،  یا بصورت انفرادى و یا در حلقه هاى کوچک مبارزه 
میکردند. آنها که تحت تهدید،مراقبت ، حبس، شکنجه، اعدام، و حتى امحاى خاندان شان قرار داشتند، و نمیتوانستند از 

لیغات شفاهى و افشاگرى ماهیت خانوادۀ حکمران و سیاست خود ارگان نشراتى داشته باشند،  نخست دست به تب
 خصمانۀ استعمار انگلیس زدند، و بعد هم به نوشتن و اشاعۀ شبنامه هاى منظوم و منثور پرداختند. 

رژیم  حاکم هم  نه تنها نوشتن بلکه حتى خواند ن اینگونه آثار را جنایت ملى نامیده ، با حبس پر مشقت و شکنجه 
بگناه خواندن شعرى سه بار چوب خورد، و یک بار گلوله هاى آهنین در آتش سرخ (٢)ال سعدالدین خان بهامیکوبید. مث

   (٣) شده در زیر بغل او گذاشته شد و هم سیزده سال را در زندان بماند.

دبینى و حکومت در پهلوى اینکه  کوشید با استفاده از تبلیغات ، جواسیس و دسایس دربین روشنفکران تخم نفاق و ب
شک و بى اعتمادى بپاشد، براى شناختن روشنفکران،  به وسیلۀ یکى از گماشتگان خود بنام نیک محمد کابلى، 
معروف به "میرزا نیکو" یک جریدۀ انتقادى ضد خود بنام "حقیقت" رابشکل شبنامه هم نشر کرد، تا مخالفین را گرد آن 

حقیقت" را  –به جریدۀ حقیقت نپیوستند، بلکه خود نشریۀ بنام "حقیقت  جمع نموده و بدام اندازد. البته جوانان روشنفکر
 (٤) نشر کردند.

میگویند که نشریۀ "حقیقت"  نخست توسط عبدالصبور غفورى )نویسندۀ کتاب  "سرنشینان کشتى مرگ یا زندانیان قلعۀ 
شناسائى مخالفان سیاسى خویش  ارگ"(،  به همکارى چند نفر دیگر مخفیانه بنشر میرسید.  بعد از آن حکومت براى

یک نشریۀ "حقیقت" دروغین  را بنشر رساند، و به تعقیب آن مخالفان رژیم بخاطر خنثى ساختن آن نشریۀ دیگرى بنام 
 حقیقت" را بنشر رساندند. –"حقیقت 

حمد نادرشاه یکى از اولین جرایدى که بیرون از مرزهاى افغانستان  توسط افغانها در هند بریتانوى علیه حکومت م
نشرات میکرد. جریدۀ "افغانستان " بود. این جریده  نباید با جریدۀ "افغانستان آزاد"  که در عهد صدارت محمد داوود 
خان توسط یک عدۀ دیگر از مخالفین رژیم  به رهبرى شادروان عبدالحى حبیبى بنشر میرسید، مغالطه شود. جریدۀ 

ان هنگام اغتشاش در افغانستان بنشر رسیده  و با استقبال خوب روشنفکران افغانستان  بار اول توسط مرتضى احمد خ
در داخل افغانستان روبروشده بود. این جریده بعد از اعالم سلطنت نادرشاه بدفاع از رژیم او برامد، ولى بزودى توسط 

لیه آن پرداخت .  چون انگلیس خواجه هدایت هللا خان قونسل افغانى به ماهیت رژیم پى برد و بعد از آن بنشر مقاالت ع
ها مخالفت با رژیم کابل را مخالفت با منافع خود میپنداشتند، جریدۀ "افغانستان" را متوقف و مرتضى احمد خان را به 
زندان فرستادند. اما این تنها نبود، بلکه توسط شخصى بنام شهزاده،  در الهور با دادن پول به یکى از مستخدمین 

مراسالت عنوانى  او را بدست آوده سربسته به کابل فرستاد،  و از روى خط نامه ها و روى   مرتضى احمد خان ،
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 عکس کتاب ترديد شايعات

پاکت، عدۀ از نویسندگان مقاالت ضد رژیم به جریدۀ "افغانستان" را شناسایى و شامل لست سیاه نموده، به همکارى 
ى و آنعده از روشنفکرانى را که توسط مأمورین هند بریتانوى تحت مراقبت جدى قرار داد.  )لست هاى زندانیان سیاس

رژیم نادرى کشته شدند، میتوانید در کتب " افغانستان در مسیر تاریخ"، و "برگى چند از نهفته هاى تاریخ در 
 افغانستان" مطالعه کنید(.

از کشور بدور شاه امان هللا خان جمع شده بودند، هم هدف برانداختن دولت نادرشاه و روشنفکرانى که در خارج 
استقرار یک دولت ملى را در پیش داشتند. آنها باوجودى که زیر مراقبت شدید قرار داشتند و جواسیس در بین شان 

ضا مأمورین ناراض در داخل مشغول فعالیت تخریبى بودند،  براى تأمین روابط با روشنفکران، متنفذین محلى و بع
افغانستان به نشرات و انتقال آن بداخل افغانستان نیاز داشتند. رهبران امانیست مکاتیب و اعالمیه هاى خود را در داخل 
جوف چوب هاى دست )عصا( به افغانستان داخل میکردند. یکى ازین اعالمیه هاى مشرح که در چندین صفحه به 

نتشر گردید، سبب خشم و عکس العمل شدید نادر خان گردید.  سه نفرى که بجرم آوردن امضاى شخص امان هللا خان م
این اعالمیه متهم شدند، یوسف جان، غالم عنبر و دوران خان بودند که در قسمت ُگدام هاى زندان دهمزنگ اعدام شدند 

  (٥) و اجساد شان در یک قبر دفن گردید.

این اعالمیۀ ] امان هللا خان[، سلطنت نادرشاه را تکان »شادروان غبار به گفتۀ 
داد و بر خشونت او افزود. فیض محمد خان ذکریا وزیر خارجه داوطلب تردید 

در « اعالمیه گردیده و به عجله کتابى بنام "تردید شایعات باطلۀ شاه مخلوع
ن که قبالً امان زبانهاى اردو و درى منتشر ساخت. درین کتاب فیض محمد خا

هللا خان را "امان هللا کبیر" مینامید، شدیداً سرزنش و متهم کرده، و در صفحۀ 
سوم "اغتشاش سقوى"  را "انقالب کبیر" خوانده است، در عوض نادرشاه و 
برادران را ستایش کرده است.  این کتاب از صفحۀ پانزدهم ببعد از مدرسۀ 

ان اردوى افغانستان به مشایخ، دفاع دیوبند هندوستان و از مرید شدن افسر
سختى نموده است، و هم امان هللا خان را تهدید به انتشار فوتوگرافیهاى 
"ضداخالقیش" نموده است. این همان فوتوگرافى هاى بود که از طرف دشمن 
خارجى قبالً جعل شده و در افغانستان و سرحدات آزاد، براى مشتعل ساختن 

ان منتشر گردیده بود. سلطنت براى استفادۀ سؤ ازین اغتشاشات ضد امان هللا خ
اعالمیۀ شاه امان هللا خان، علیه مبارزین داخلى افغانستان یک فتواى شرعى بى 

   (٦)امضاى مشخص را نیز از نام علماى افغانستان در اخیر کتاب نشر نمود".

 « فغان افغان»نشريۀ 
در اروپا بنشر رسید. «  فغان افغان»بنام  ١٣٣٤ خان در سال اولین نشریۀ حزب جوانان مبارز حامى غازى امان هللا

چند شمارۀ این نشریه که شدیداً از رژیم آل یحیى انتقاد و از شاه امان هللا خان حمایت میکرد، به کابل هم رسید.  این 
آن محل انتشار و جریده ادعا میکرد که توسط جمعیت مدافع حقوق ملى بنشر میرسد.  درین جریده چیزى نبود که از 

مدیر مسئول آن فهمیده شود. اما از مطالعۀ آن معلوم میشد که از طرف یک عده افغانهائى که به کشور شان عالقه 
دارند، و در خارج از کشور زندگى میکنند، تحریر و چاپ میشود. شمارۀ اول در چهار صفحه، سه مضمون مشرح و 

 انى با نام هاى مستعار شیپور، حق پرست و آرش، در بر میگرفت. در صفحۀ آخر یک شعر کوتاه را توسط نویسندگ
را بدست بیاورد. او یک شمارۀ آنرا با « فغان افغان»قونسل افغانى در بمبئى توانست سه شمارۀ  ١٣٣٤در ماه مارچ 

سال پاکت اصلى اش که داراى دو تکت پستى و مهر بلغاریا بود، ضمیمۀ مکتوبى به مقامات حکومت در بمبئى ار
نموده  نوشت که طبیعیست که این نشریه از هند به ایالت سرحدى شمال غربى و افغانستان نیز خواهد رسید. او به 
تعقیب  تقاضا هاى قبلى اش از حکومت هند بریتانوى خواست تا از طریق بحر و زمین از ورود چنین نشراتى  به 

   (٧) هند، جلوگیرى کند.

قامات انگلیسى این مسئله را جدى گرفته  و براى یافتن رد پاى  غالم صدیق خان چرخى به اساس اسناد آرشیف لندن، م
و شجاع الدوله خان در بلغاریا، دست به اقدامات وسیعى زدند. به سفیرانگلیس در کابل اطالع داده شد که به اساس 

گانۀ  ١٥دارات همه حوزه هاى  اطالع واسله از سفیر انگلیس در صوفیه، ادارۀ عمومى پولیس مکاتیبى را عنوانى ا
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پولیس در بلغاریا  ارسال نموده راجع به دو نفر مذکور خواهان معلومات شدند. در جواباتى که تاحال بدست آمده است، 
   (٨) هیچ نوع معلوماتى راجع به آنها موجود نیست. آنها را در صوفیه نشناخته اند.

توسط یک گروپ کوچکى از هواداران شاه سابق امان « غان افغانف»یک راپور دیگر انگلیس ها حاکیست که نشریۀ  
هللا خان آغاز شده بود که رهبرى آنرا عبدالوهاب خان طرزى، برادر ملکه ثریا، به عهده داشت. بسته هاى این جریده 

ت به بعد از چاپ به اشخاص مختلف در فرانسه، سویس و جاهاى دیگر فرستاده میشد تا آنرا از آنجا ازطریق ُپس
  (٣) هندبفرستند. راپور حاکیست که تمام شماره هائى که از فرانسه ُپست شده است، توسط محمد على خان فرستاده میشد.

از یک راپور  دیگر استخباراتى معلوم میشود که شمارۀ ماه اکتوبر "فغان افغان" توسط غالم صدیق خان چرخى در 
 (١١) بعدى را بصورت علنى  در برلین  چاپ کند. استانبول بچاپ رسیده  و او میکوشد شماره هاى

در رابطه با همکارى انگلیس ها در جلوگیرى از ورود جریدۀ "فغان افغان" که منجر به دستگیرى چند نفر توسط 
ایالت سنددر  (.C.I.D) حکومت افغانستان میشود، یک راپور را بصورت نمونه ذکر میکنیم : شعبۀ استخبارات مرکزى 

یک نامۀ را کشف و بعد از کاپى کردن به مرجع آن میفرستد. این نامه را شخصى بنام محمد  ١٣٣٤الى ماه جو ٣١
ابراهیم جیالنى از بمبئى به غالم رسول جان در برلین فرستاده ست. درین نامه از رسیدن یک شمارۀ  جریدۀ "فغان 

ب یک ماه قبل از حجاز برگشته و فعال در افغان" اطمینان داده شده است. نویسندۀ نامه نوشته است که حضرت صاح
بمبئى میباشد. او خواهش میکند که "فغان افغان" برایش بصورت منظم فرستاده شود.  انگلیس ها بعد از تحقیق پى 
میبرند که غالم رسول جان در برلین، پسر حاجى غالم نبى خان بوده،  و دو برادر دارد به نام هاى غالم حیدر خان و 

د خان. هر سه برادر تاجران بزرگ پوست قره قل بوده و در پشاور، کابل، مزارشریف، انگلستان و جرمنى غالم نقشبن
ارتباطات تجارتى دارند. این برادران با غالم نبى خان چرخى که سال قبل توسط محمد نادرشاه کشته شد، رابطۀ فامیلى 

نستان به زندان فرستاده میشود. انگلیس ها با نام دارند. غالم حیدر خان درین اواخر دستگیر و توسط حکومت افغا
فرستندۀ نامه آشنائى قبلى ندارند، وتالش میکنند تا  حضرت صاحب را که از حجاز برگشته و در بمبئى میباشد، 

 (١١) شناسایى و دستگیر کنند.

ت تعقیب دستگاه هاى راپور هاى دیگر حاکیست که کسانى که از طریق هند و یا روسیه به آروپا سفر میکردند، تح
استخباراتى انگلیس قرار داشتند، زیرا تماس و مالقات آنها با امانیست ها میتوانست وسیلۀ  رساندن پول به امانیست ها 

 و انتقال مکاتیب و نشرات آنها به افغانستان شود. 

 

 )ادامه دارد( 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 يادداشت ها و مأخذ

 اسناد محرمانۀ آرشیف هند بریتانوى، استخبارات ستراتیژیک افغانستان، قسمت سوم.

میالدى  در کابل، شاعر، نویسنده و یکى از مشروطه  ١٣١٥شمسى برابر به  ١٢٨٤سعدالدین خان بها متولد سال 
یات انگلیسى خوانده بود.  در دورۀ نهضت امانى یکى از مقاالت بها تحت عنوان خواهانى بود که در انگلستان ادب

در جریدۀ انیس باعث اولین محاکمۀ مطبوعاتى در کشور « پاسبان بیدار خواب»مشهور به « "دزدان چراغ به دست
شته شده و قرار بود گردید. کوشش کردند آن مقاله بعد از بازگشت غازى امان هللا خان از سفر اروپا، پیش رویش گذا

محمود خان یاور حکم تکفیر او را از پادشاه بگیرد. اما غازى امان هللا خان کاغذ تکفیر بها را ازهم درید و گفت که 
در سفر اروپا در کشور فرانسه خبرنگارى برمن شورید و گفت که چرا در جراید افغانستان انتقادى به چشم نمیخورد »

براى انتقاد وجود ندارد و یا استبداد تو،  دهن تمام انتقاد کنندگان را بسته است؟ من که  یا شاید در جامعۀ شما جائى



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

پاسخ قناعت بخش نداشتم، ناگزیرجراید خصوصى را ماخذ دادم و گفتم: "امان افغان" نشریۀ دولتى است و نمى تواند 
ما انتقاد را چاپ میکنیم یا نه؟ پس از چندى بعد انتقاد را بر دولت کند، بروید جراید شخصى را بخوانید تا ببینید که آیا 

نامه نگار فرانسوى مرا دید و این بار همان شمارۀ انیس را دردست داشت و مقالۀ "پاسبان بیدار خواب" را گواه آورده 
بود. من که شهریار دیموکرات استم و به آزادى مطبوعات باور دارم، اکنون خود داورى کنید که چنین شخصى را 

وم ساختن، محکوم شدن در برابر نسل ها نیست؟". )جلد دوم "برگى چند از نهفته هاى تاریخ در افغانستان"، ص محک
٤١٦  . 

 .١٣٣، پشاور، ص  (چاپ دوم -)جلد دوم (. افغانستان در مسیر تاریخ . ١٣٣٣غبار، میر غالم محمد )
 .١٣٧و  ١٣٦همانجا، صفحات 

 . ١٧٣-١٧٨سرنشینان کشتى مرگ یا زندانیان قلعۀ ارگ، صفحات (. ١٣٨١غفورى، عبدالصبور )
 .١١٥ص چاپ دوم(،  –افغانستان در مسیر تاریخ )جلد دوم (، ١٣٣٣غبار، میر غالم محمد )

، ٦٥قونسل افغانى در بمبئى، شمارۀ مسلسل   ١٣٣٤مارچ  ٢٤اسناد  آرشیف هند بریتانوى، مکتوب  مؤرخ 
L/P&S/12/1662 

 .L/P&J/12/121تر هند بریتانوى، اسناد آرشیف دف
 همانجا.

 .L/P&J/12/122اسناد  آرشیف هند بریتانوى،  
 .L/P&J/12/121اسناد  آرشیف هند بریتانوى،  

 


