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 ۲۰۲۲جون،  ۱۳                                                                داکتر عبدالرحمن زمانی
 

انگلیس ها از رژیم خاندانی در دوران  ۀاز حمایت همه جانب ینمونه های
 جنگ دوم جهانی

 )از البالی اسناد آرشيف انگلستان(
 

ز ا و اطمينان قاطع انگليس ها نادرشاه  یپاليسی مخفی نگهداشتن مناسبات رژيم خاندان تاسی از به 

 از اسناد آرشيف انگلستان اشاره ميکنيم که حاکی ۀ، درينجا به چند نمونبقای رژيم حاکم در افغانستان

سياسی و استخباراتی، مختلف انگليس ها در زمينه های حمايت  ۀاز همکاری ها و اقدامات  گسترد

 نظامی ميباشد.

 :در هند بريتانوی فين رژيم خاندانیدستگيری مخالسند اول: 

اگر غالم احمد  مينويسد که ۱۹۳۹ماه اگست  ۲۹مؤرخ  ۴۶۱سريع شماره سفير انگلستان در تلگرام 

ش ادولت افغانستان خواستار دستگيری ديده شود،  زمانی[ در هند -خان ]پسر والی علی احمد خان 

 به همراهی به تازگی از کابل ناپديد شده اند و گمان می رود که  فضل احمدوی وبرادرش ميباشد. 

 دۀ عضو خانوايک ]ی  رحمت هللا جاج سياه رنگ به رانندگیبا يک موتر فورد سيد عبدهللا چنداول 

همچنين ممکن است سعی کنند  آنها .از طريق تورخم به هند می روند[ ـ زمانی سربلند خان جاجی

 .مجاز وارد هند شونداز مسيرهای غير

در توطئه ای عليه دولت فعلی دستگير  د، کسی که نارتباط دار  به نظر می رسد که آنها با محمد کريم

اکنون در که غازی امان هللا خان[  هوادار]های  رود که آنها با افغان شده است. همچنين گمان می

 «ارتباط داشته باشند. ل خانحاخوشبا و  اند اتير

انگليس در کابل نظامی سفارت  ۀ آتش های راپوراز  ۀ چند فقربه ن اهمچنتلگرامش  ينسفير در

شنهاد ماه اگست فرستاده شده اند. سفير همچنان از پي  ۲۶حواله داده است که به تاريخ های چهارم و 
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پدرشان در بانک های هند  های از حساب آنها ممکن است تالش کنند هاشم خان ياد آور ميشود که

 سفير انگليس در کابل(. ۱۹۳۹ماه اگست  ۲۹مؤرخ  ۴۶۱)تلگرام شماره  .رندپول بردا

 :لشکر افريدی های تيراهآمادگی عليه : سند دوم 

ت هند حکوم» ميشود کهليس در کابل اطالع داده در تلگرام دفتر خارجه هند بريتانوی به سفير انگ

قابل را ]به مدر "تيراه"  طرفدار حکومت افغانستان استفاده ميکند که گروپهمچنان از تمام اقداماتی 

زمانی[ تقويت نمايد. حکومت هند بريتانوی همچنان از حکومت  -گروپ طرفدار غازی امان هللا خان 

تقويت نموده و در صورتی را  پوسته های نظامی[ "دگه" و "کهی" افغانستان ميخواهد تا خودشان هم ]

 «.از خط ديورند گذشته وارد ننگرهار شود، آمادگی عمليات هوائی را داشته باشدکه لشکر 

چنانچه شما ميدانيد دو پسر ديگر علی احمد جان تا اين »در پاراگراف دوم اين تلگرام آمده است 

واداران امان هللا خان در س يک مرکز هاسياواخر در آلمان بودند، شواهد بيشتری وجود دارند که ت

يحيی  ۀسلط برانداختنو شايد ايتالياوی ها بوده و آغاز کمپاين  به تحريک دشمنان ما "تيراه" شايد

 «.  خيل و برهم زدن اوضاع قبايل سرحد باشد

نگرانی عميق خود را راجع به اختالفات درونی آل  رام حکومت هند بريتانوی ، همچناندرين تلگ

 داشته است.  اظهار  شاه محمود خان ، برادر هاشم خان،ظاهری  يحيی و فرار

خرسند خواهيم شد بدانيم که آيا حکومت افغانستان قادر خواهد شد »در تلگرام عالوه شده است که 

در آن اعالميه از تصميم اعالن  سپارد.رسمی را بنشر ب ۀاعالميحکومت ايران يک شبيه به تا 

داده  خبر مکتوبی به تمام اتباع خارجی مقيم ايران ۀضميمبيطرفی حکومت ايران اطالع داده شده و 

و از هر اقدام  بيطرفی ايران را رعايت نموده  شديدا  بدون درنظرداشت مقام شان بايد تا شده بود 

به سفير انگليس  ۱۹۳۹سپتمبر  ۷مؤرخ  ۲۵۷ )تلگرام شماره«. خالف اين بيطرفی خودداری کنند.

 در کابل(.

 تقاضای عمليات شديد و فوری نظامی انگليس ها و عواقب احتمال قيام عمومی در مشرقی: سند سوم

ر عصر امروز اظها  ]هاشم خان[ صدراعظم» که دسفير انگليس در کابل ميخوانيدرين تلگرام فوری 

 داشت که لشکر افريدی ها در نکات آتی از سرحد عبور نمودند:

)ب( "پيخه" جائيکه جنگ بين دو جناح ادامه دارد و )ج( به  ،"خيبر")الف( کوتل "تبۍ" نزديک 

   استقامت "ده باال" در نزديکی "پاړاچنار" جائيکه لشکر در آن از دو استقامت پيشروی ميکنند.

پس هيچ اقدامی در آنطرف خط برای توقف و يا  نگران است که چرا ظاهرا   شديدا  صدراعظم 

. او بسيار ترس داشت که اگر حکومت هند بريتانوی دست به گشتاندن آنها صورت نگرفته است
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تاثير آن در واليت مشرقی فاجعه بار خواهد بود. او بصورت اقدامات فوری و خيلی شديد نزند، 

او همچنان نشاندهی  دستور مخالفت با قوای مخاصم داده شود.ه شينواری ها خاص تقاضا دارد ب

کرد که عمليات عاجل از انتشار چنين اعمال به مهمند و قبايل ديگر هردو سمت سرحد جلوگيری 

 خواهد کرد.

از طرف مقامات ايالت سرحدی شمال غربی کدام اطالعی نظامی عمليات  عمن تا حال از هيچ نو

هند بريتانوی ميپرسم که آيا در و از حکومت  ندارم. از معلومات راجع به اوضاع ممنون خواهم شد

سقوط اين حکومت ]خاندانی[ ترجيح  شرايط موجود، خطر جنگ با افريدی ها را نسبت به خطر شديد

مؤرخ  ۵۱۱تلگرام فوری شماره ) يت مشرقی متصور است.قيام عمومی در وال ۀ نميدهند که در نتيج

      سفير انگليس در کابل(. ۱۹۳۹ماه سپتمبر سال  ۸
 

 منابع:

تهديد شورش توسط حاميان امان هللا پادشاه سابق در افغانستان  و شورش  ۀ آرشيف انگلستان، مجموع

 :۱۹۳۹های قبايل مختلف  در سال 
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