
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

 مسؤولیت محتوی، استعمال کلمات و جم ل ت بدوش نویسندٔە مطلب میباشد 
 

 

 5تر 1 له : شمیرهد پاڼو 

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

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

 
وری  ۲۶                               داکتر عبدالرحمن زمان    ۲۰۲۲ فتر

 

   ماسترپالن انگليس ها و رسيدن نادرخان به قدرت   ی کامياب 

 )از البالی اسناد آرشيف انگلستان( 

 

ها در افغانسددنانه هو تاددنان ت هاددعرهاى نربي بوگردهه دد ه کياددعد هه   انگليس  ۀاگر به پالن هاى پياده شدد 

ه ف فعاليت هاى شدان  بر وعئهه ت داديسدهه ادژعوافه ندع  در ک افک هاه ه ه نمدر اکيران ت پادشداهان دادت  

 ت هعشديارى اا  دربي   درباره بارتنادان ه ت وژ دک غغرافياى ئژيعي هادعر ها کن رهب بعده اادت آ  انبا با ک

ت از ئردق انبا به اغناددداشدددات داک  کيبدن ه وژليغات  …کنودذد  قعکي ت هلقات رتهاني هادددعر ها راه دافنه 

ادددياادددي ت کرد  نا   ادددژر ادراد ناباترى ت اانالفات ک افک ادددلىونيه گرته هاى   ي کودي کيکردن ه ت درب 

ت امان هللا خان١٣٨٧محمد ولي )) آکيا ن   . ((، توطئه انگليس در سقوط دولت اعليحض 

  رتش  بسيار هردتغانر ددردوۀ ندرت ت دش وي درنظرداشت با اانه اهلل اکان غازى به  راغع ها انگليس کعقف

انگليس ها وا تقني هه غازى اکان اهلل اان تئ  را ورک نگدت   ااواد ارشيف انگلسنان ناان کي هو  هه   آبعد

هه اد  هار بانث وقعدت بيانر نيرتهاى   ن با ه له بر هژير اهلل هلکاني  در هابک  بخائرى کخالدت کيکرد

،    ١٩٢٩مارچ  ٢٠مؤرخ   ١١٤٤تلگرام شماره )  .غازى اکان اهلل اان کيا  کمشت  عموىم ايالت رسحدى شمال غرنر

L/P&S/10/1301 . ) 

اننقدالي ااددددندداده   ۀانگليس هدا در هدابدک از هژيدر اهلل هلکداني  ودا اتردن زکداکد ار کعرد نظر شددددان براى دد  دتر

اني درد  دتران در ان ال ت هرهات اعد از ه  ت چعهات  وعي  شد ه اار  براى ادوکه هژير اهلل هلکت   کيکردن 

هه ه اددددور ن عکي انگليس هدا در    آناددددعده دد  ند ه از اشددددخدا  بداورربده ت هداردان را در ائراف  قراردادند 

ات بر هابک ددرى دتا  نخعاه  هرده ت ات ن ينعان    ۀهه اددددير انگليس در هابک کعنق  بعدن  هه  ادددلى پاددداتر ت

کمشممممممممت  عموىم   ١٩٢٩جنورى    ٢٣مؤرخ    ٧٩همانجا، تلگرام شممممممممماره  )را هسددر هو آ   غانسددنانکقا  پادشدداهي و ا   اف

 .  (ايالت رسحدى شمال غرنر 

 ه  تبعد ها  انگليس نظر  کعرد هان د ان از  دکي  نادراان ک  د  با تغعددکدهئعردکده در ااددددوداد قژلي دد ه شدددد ه 

 کانو   هاز تى ه ادت نلوي هوو دک کخنلف  بوا بر دل   ن ينعانسنو  انباه  بعد  ش ه  گرفنه نظر  در رتزى چوي   براى

 اد  ادوکه  هان د ان ددگر وا  ت وخت ت    وژليغاوي  اادددندادۀ شدددانه  نادددان گان دادددت ت ها  انگليس  از کرد  ندرت

 در شد د   الع ک نکس  ادژر  افغانسدنان  داالي اکعر در ها  انگليس ک االۀ ورد  تاضد  ب يثه ادت کسدنقيه  

جنورى کمشممت  عموىم ايالت رسحدى   ٥مؤرخ    ١٥تلگرام شممماره  ) آکيگردد   نيب  ددگر رقير  هادعرهاى ت  رتاديه  هو ه

 ،  . (L/P&S/10/1203شمال غرنر
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 زندادرادان ا  ۀدراعااددددت هوداره گيرى ت ارت  ابرتکود اند از    نداشددددي  ۀتضددددعيدت پي  اکد ب  بسددددت دتاکد ار ت    ا   

  ورک  بدا ودا   ند ريگب   ومدددد يه  تضددددعيدته  وغير براى والش  اارد   ب يدث   انگليس هدا را کرژعر ادددداادت ودا  هصدددد وده

 در ت گذشدددنه  ددعرن   اط از شدددان اادددل ۀ  با وا  دهو  اغازه ازاد ادددره   اقعا  غوگرعى  هباران به قژلي  پاليسدددي

 .بپيعن ن  نادراان  به  غاغي  نليخيک

هني قژک از ان ]با تغعد واهني  هاى به وااير ان اان  انگليس ها  در افغانسنانه  او  هناب   ۀنعدسو  ۀبه گدن

غاغيه به تى پيعادددنه در   نادراانکرهب    هپوج هبار غوگرعى تزدرى در نليخيک هه   انگليس ها[  ومددد يه نبا ي

    (. ۵۷۲)ستيوارت، آتش در افغانستان، ص بعدن آ  

در وغير   ى هده  ددگرنعاکدک  ع شدددد آ  بدا وغير پداليسددددي انگليس هدا اشدددد  ورد  ضددددرترت ندادرادان بده غوگرعددان رف

 :نژارت بعدن  از شرادط به ندع نادراان نق  کبه داشت

 آ از نادر اان قىعي اش   ه ادتت  کالقات هابا هژير اهلل هلکاني ت  هضرت نعرال اادخ  کخالدت نلوي   −

ادديااددت ورتر ت   اتهقادد   ۀانرا ضددعف رفده ب  ۀنواصددر کناددکل   ههارگعن ۀبه گدنهه اتضدداب ب راني هاددعر  −

ااددت دتلت گاددنه بعده وژاهي اقنمددادىه وادد د  ره هر  ت کر  اددرااددرىه غارت گرتهي هه غب ادديفاددا

  جالل  داکتر   پوهمممانمممد   ترجمممم (  ۱۳۶۵)  کمممارگون  گريکوويممممچ  ويکتور   داکتر )  آفقد ان کرهبددت ادارىه واددددکيدک کيد اد  

، الدين   آ((۱۵۸ ص صديقر

هدداى ددگر انگليس هددا − ارادددددال کعلعکددات  ت  ه دد  هدداى ااددددنخژدداراوي انگليس هددا      هت در پبلعى ه دد  

 آبه نادراان   هابک خژاراوي از کرهب ناا

 دستگاه مخفی بيسيم  ۀبا شفر ذريع یارسال معلومات استخبارات

دادنگاه کخدي بيسديه     ۀبا شددر  ردع   يادنخژاراوانگليس ها ت ارادال کعلعکات ا  ياادنخژاراو ىه   ها اادرار  

دا »پعادت رتزانه  راغع    Daily Mail «»ددلي کيک  ۀکقال د  نادر   وعادط   در ان زکان   از کرهب  هابک به نادراان

  ١٩٢٩اهنعبر  ٢١بناردخ   (Cecil Rice)  به قله اديسدک  رادس  ۀرتزناکه در کقال   د آ اافادا شد به اتضداب افغانسدنان 

هژير اهلل )هلکاني( وعاددط ادده ندر از پاددنعن هاى شددراب  ائالب هاصددک کيکو آ از هرهات اان   نادرهه   نعشددت

انگليس    ادارت انگلسنان در هابک وعاط هو ى هاه ن  واً ان پانعن ها ي  ک افظت کياعد هه ]بع  از ارت

دادنگاه کخدي بيسديه   ۀشدان هداتت هوو آ  اد  اده ندر با شددر  ردع   ۀها[ در انرا کان ه وا از کوافع  اادنخ ا  هوو 

 [ در پااتر کيراانو  هه به ندع نادر اان فعاليت کيکو آ  زکاني-ائالنات را به شخمي  ]بوا  اده اى هکيه

در هو    ۀتزدر دتلت براى اکعر اارغ آ  افنادن هراس  به  رتزناکه   د  ناددددر ااددددرار شددددان دراز کقاکات انگليسددددي  

  ]شدخمدي ره ت»»اصدک اد  ورويژات  با کيپراد  هه ولگرا  از لو ن   ۀ ردع  ١٩٢٩نعکژر   ۶بناردخ    يس الع ل نک

ه دردب ادير  وعادط    زکاني[-  ددپلعکاوباى انگليسدي از هابک اکعر اددارت را ادرپرادني کيکردهه بع  از ارت

اهسدددداس کياددددعد هده تى بده بده بعضددددي از  »رادس از تراى کضدددداکي   ه اکدا  شدددد ه بعدگرفنده انگلسددددندان در هدابدک 

صدعرت  و قيق باد    کوژع کعلعکات »رادس  اگر اککان داشدنه باشد ه راغع به  کعلعکات راد ي دادنرادي داردآ  
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  ۱۹۲۹نومتر   ۶مؤرخ    ۳۴۳۷)تلگرام شمممممممماره  بواددر بسددپردآ هه  تى را  ددگر   ضدداکي شدداد  ک»ددلي کيک   گيرده چعن  

  وزير دولت برای امور خارجه، لندن(. 

کقاکات انگليسدي وا ه ى کففق شد ن  از اننادار چوي  کضداکي  در کىژعنات انگلسدنان غلعگيرى هوو ه   گرچه

 ۀزکيود ار بر نالت  ۀعى ت هاددددعر هداى غربي بگيرند ه کيالً غردد اکدا ننعانسددددنود  غلع انرا در ناددددرات  هود  بردندان 

راغع به اروژائات نادراان با   نداد ژر دت کضد ع  ٨کضداکي  ددگر ت چاد  د هاى  ک در کسدفل غرد هه بناردخ  

مؤرخ    ٧٤٩اسممممناد آرشمممميا انگلسممممتان، تلگرام  شممممماره  )انگليس ها ت تن ه االفي ها ت ادعگو  شدکوي هاد  نعشدتآ   

 . (0L/P&S/10/1301پشاور   ١٩٢٩سمتر د ٢٣

آ هه نادر اان کي ان را ورک هو  ارزت ن اشدتانگليس »  : سد کيوعدبرتدت اادواد ارشديف انگلسدنان  ليعن پعلدا به 

  …به افغانسدددنان نگردد  کدلادددکر قژا  ادکانع ترتد افراد ت هه   داد  تده ااعد   قژادک  يااددد ياددد   ۀو دن الذا به 

تکسددددععد بده ه د    ردتز  يتلاددددکر قعکپخ     کدد قژدا   يهکعکدت هود  بده اددددرندت ودا  ب   هيکسددددنق  ريغ  ۀاژراغداز

 ١٢اد  ه د  بده ندادرادان کعقع داد هده در اتاار اددددپن ژر بر هدابدک ه لده ت بده   آ ند دد ندادرادان داادک افغدانسددددندان گرد

جم،  اقر 1929اصمممممممممممالحات و انقال ات    یون،پاوالدا، ل)  . اهنعبر هابک را فن  هو  چاپ پشممممممممممماور، سمممممممممممال    یوسممممممممممم  ی،  ، متر

   آ (۱۹۹ ، ص1989

ه ت ه تد هبار ندر  ړندر َدتَ  ٢٠٠اه شعال ت برکک ت ندر از ايف نلي هاه پيپ نلي ه ٨٠٠تزدرى شاکک   لاکر

تزدرى هاى ک ه ايک بعد هه براى پيعان  به نادراان هه در اردعب بعده از راه اعات رتانه ش آ اد  لاکر  

ان وعانست اعد را به نلي ايک    تغعداگرچه در نبددکي کنعن با کخالدت هاى اهالي اعات کعاغه ش ه اکا با 

ندر وعرى ايک ت   ٤٠٠نادراان براان آ بناردخ دت  اهنعبر هه د  لاکر دت  تزدرى شاکک   کرهب قعکان اني

 .لعگر گردد  ۀکاکت ايک بقم  اردعب به کنعنه کرهب اعاته  راي ه ت رتز بع  ناز  در

   رانځچ کويه کوگک ت  هړندرى غلري هاى اه  زىه غاغيه َدتَ ۶٨٠٠ ۀاپن ژر هه د  قع  ٢۶از ان بناردخ  قژک

شاه تلي اان بىرف لعگر   ۀندر تزدرى هه شاکک بعدن ه در دتبو ى غ ع ش ه ت و ت قعکان  ٢٠٠٠هه در ان 

  .هابک را فن  هو  ١٩٢٩ راهنعب  ١٢هه برهابک ه له ت به دافت  کعقع پيارتى هرد ت 

اعده در رابىه با   ۀبه اانواد راپعر پعلينيکک ادروت تزدرانان ش الي  در ککنعب ک رکان پااتر ه اور

رفن  لاکر قژادک به افغانسنان نعشت هه وژليغات غورال نادراان در ادروسي کا بسيار ش د  ااتآ ات به نا  

به انبا داداترى  هاى گذشنه يد  وع اد زدادى از کل  ها ککاوير شخمي اراال ن عده ت دران از کبربان

ن عده ت انبا را واعدق ت ورغير ن عده اات  وا درد  غوگ براى ااال  ]؟[ نق  اعد را بازى هوو آ  ات در ني  

اسناد  آرشيا  )پاداش هاى  گبافه کقررى هاى پرکودعت ت ک دکعاش زداد را ن عده ااتآ   ۀزکان  تن 

 . (L/P&S/10/1301کمشت  عموىم ايالت رسحدى شمال غرنر  .   ٢٧٨٨انگلستان، مکتوب  شماره 

راپعر پعلينيکک ادروت تزدرانان اات هه  براى وعغيه هقانيت نادراان در   هه د  انکااف کبه درد  رابىه 

وقلژي غازى اکان اهلل اان  در هابک ائالب کي ه آ  درد  ناکه از ئرف   ۀانظار کرد   از انناار هاپي هاى د  ناک

اگر بع  از ان   هو آ   هکعکتغازى اکان اهلل اان نعشنه ش ه بعد هه ارزتى برگات را ن اشنه ت نادر اان باد  
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کلت افغان اعاهان برگات  ات )اکان اهلل اان( باش ه تى در نعرتز اال ادو ه براعاه  گاته بارئي هه  

اسناد  آرشيا انگلستان، مکتوب  شماره  ) آن ادو گان و ا  اقعا  نبد ات به نذر اعاهي ببرگ  دا »نوعاوي  بيادو 

 . (L/P&S/10/1301پوليتيکل ايجنت وزيرستان   .  ١٩٢٩نومتر   ٢٧، مؤرخ   ٤٤٠

او  را ي قعاى  اد 

زکيوي اکپراوعرى  

بردنانيا ت هاعر هاى 

کانرک ال وافع 

بع  از  کيگعد  هه 

اغنااشه انگليس ها 

غورال نادراان را ب يث  

شاه غ د  نمر ن عدن آ  

 : در او  اک ه اات هه

 ١٩٢٧اهلل در اددددال    »اکدان

کسددددل دان را برانگيخدت ت کرژعر  کال هداىاعدش را شدددداه انالن هرد ه اکدا برنداکده هداى  پدذدرفن  و د ن غربي اش 

هر  ت کر  ه انگليس ها غورال نادر اان را به هيث پادشاه غ د   ۀار هو آ بع  از د  دترفر  ١٩٢٩ااات در اال 

 به قنک راي آ  ١٩٣٣اانيار هرد ت در اال  ىنمر هردن ه اکا ات نيب از رتهانيعن دتر

 در اکان اهلل  درنبادت اکر ازبي  ئلژان ق رت تبازدگران درصد وه )شداه»ادي  ادع ال د  هاشد ي  پعهان   ۀبه گدن

غالل اباد تادددپه ادددالر ک    نادردرپاددداتر  تالي نلي اه   اان در  هاکير هژير اهلل هلکاني درهابک  هقو هار

ازان  [  ]ارشديف انگلسدنانکخنلف با شديعه ها ت برناکه هاى هه برتدت اادواد    تپکنيا(بازدگروازه تارد از کرارى

  الح تپادنيژاني اد هبآرزتى ددردوه اعد رادي ن آالژنه ک    نادرازه   هاى پعليه]ه[شد   به ودمديک صد ژت

وعغه به فرهوگ ادديااددي  ادديااددي اددنراويادکي تاقنمددادى درکوىقه داشددنو  براعردار بعدآک    نادر ب تن

ددگرى قرار گرفتآات با اننقاد به ااددعنت   تکمددال ه بخائر همددعل ق رت در کسددير  گتددپلعکااددي تددالع 

  افبار کنعادک شد  تکر دا هادنار   باشد اديربه غوگ تهاربرد نظاکي اد  اارد   تردخنان ن اعن کرد  ناشدقانه

هژيدر اهلل هلکداني را بدا قيد  هنژعد  برادران  را در افغدانسددددندان اغداز هردآات بعد  از پيرتزى هده دتر از اننظدارهه

چو رتز بع  با نقض وعب ات اترابا ه راهان  ان ا     اداات تلي    ادعگو  توعب  درهاشديه قران به وسدليه تادار

  )د  اانعاده( اد  وادددوگان ق رت در تا بسدددنگي با د  هادددعر اارغي   ب دوسدددان د  گرته هعچ …ن عدآ  

)پروفيسمممممممور سممممممميد    .ا ه  اددنان تهه پي انان شددان کلت را درگرتگان گرفنه تبا اددرنعشددت شددان بازى هردن ه راه ب 

. آريانای برونمرزی سال نهم )  (. ۱۳۸۶سعدالدين هاشیم، چهره استبداد کبتر
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 5تر 5 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

 بعامن
 آ (ه وعئهه انگليس در اقعط دتلت انلي ضرت اکان اهلل اان١٣٨٧ک    تلي )  −

 آ انگليس ىت وقىهه ها  يدتره اکان ى(ه بازنگر٢٠١٣)  ينژ الره   زکان −

ه اور ن عکي ادالت اره ى ش ال  ١٩٢٩کارچ  ٢٠کفرخ   ١١٤٤ااواد ارشيف انگلسنانه ولگرا  ش اره  −

   آL/P&S/10/1301غربيه 

ه اور ن عکي ادالت اره ى ش ال  ١٩٢٩غوعرى  ٢٣کفرخ  ٧٩ولگرا  ش اره  ه ااواد  ارشيف انگلسنان −

 غربي 

 هو ه لو نآ   ىبه تزدر اکعر اارغه برا١٩٢٩اپن ژر  ١٩ کفرخ ٢٨١١ولگرا  ش اره ااواد  ارشيف انگلسنانه  −

غوعرى ه اور ن عکي ادالت اره ى ش ال غربيه   ٥فرخ ک ١٥)ااواد ارشيف انگلسنانه ولگرا  ش اره  −

L/P&S/10/1203آ) 

 آ  (١٩٢٩)   انيعارته او  در افغانسنانرده والي  −

  ۀ)ورغ   ىقرن بيسنه کيالد يبيست ت ا  ىاالبا ( افغانسنان در١٣۶٥داهنر تدکنعر گردکعتدچ هارگعن )  −

   آيپعهان  داهنر غالل ال د  ص دق

 آ اکعر اارغهه لو ن ىتزدر دتلت برا ١٩٢٩نعکژر  ۶کفرخ  ٣٤٣٧ولگرا  ش اره  −

 آ 0L/P&S/10/1301پااتر   ١٩٢٩دا ژر  ٢٣کفرخ  ٧٤٩ا   ش اره ااواد ارشيف انگلسنانه ولگر −

 آ   1989چاپ پااتره اال   هىعادبد  يه کنرغهه باق1929اصالهات ت انقالبات  عنهي پاتلداه ل  −

ه اور ن عکي ادالت اره ى ش ال غربي  آ    ٢٧٨٨ااواد  ارشيف انگلسنانه ککنعب  ش اره  −

L/P&S/10/1301 آ 

يکک ادروت تزدرانان   آ  پعلين  ١٩٢٩نعکژر   ٢٧ه کفرخ   ٤٤٠ااواد  ارشيف انگلسنانه ککنعب  ش اره  −

L/P&S/10/1301 

 (آ١٣٨۶پرتفيسعر اي  اع ال د  هاش يه چبره اانژ اد هژيرآ ارداناى برتن رزى اال نبه )  −

 

 پادان() 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

