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 داکتر عبدالرحمن زمانی

    و ناکامی پالن های استعماری شاننادرخان ترس انگليس ها از شکست های متواتر 
  (از البالی اسناد آرشيف انگلستان) 

ــمت های قبلی طوريکه  ــدهم  در قس ــتر انگلينادرخان   ،  ديده ش ــد و بحيث  آخرين تالش  سقبل از آنکه کمک هاى بيش برس
با  شــکســتش را قبول کرده و  رد،ديورند را بگي ۀخط تحميل شــد آنطرف جمع آورى لشــکر قبايل وزير و مســعود  ۀاجاز

ـــ مايحســـرت و  از انگليس ها خواســـته بود تا با حبيب هللا کلکانى راجع  به  فرســـتادن حاجى محمد اکبر خان  زياد  با   يتوس
انگليس ها هم غير مترقبه اين تقاضـای نادرخان حتی برای   شـتش به هند بريتانوى مذاکره کنند.بازگعفو عمومی و شـرايط 

  . باور نکردنی بود و

  

د ـتا در رابـطه ـبا مـيانجيگری    ۀ ـنامـ   صـــــالحـيت  بين ـنادرـخان و حبـيب هللا کلـکانی    ـلذا از ـحاجی محـمد اکبر ـخان خواســـــتـن
به پوليتيکل ايجنت انگليس ها در پاړاچنار هدايت داده ميشـــود که «اگر حاجی تا ، وتحريری نادرخان را بايد داشـــته باشـــند

ــود که ــدبه او فهمانده شـ ــت و مورد توجه جدی قرار  پيغام نادر به حکومت [هندبريتانوی]   هنوز نرفته باشـ ــده اسـ ابالغ  شـ
 مت ناممکن خواهد بود تا بدون بســـيار حســـاس برای حکوموارد چنين حال بايد به او هوشـــدار داد که در ميگيرد. در عين 

.... اگر حاجی رفته باشــد، با شــرايط مشــخص  او داشــته باشــند، اقدام نمايندکار   نيانجام ا یبرارا  نادر   یکتب ارياخت نکهيا
شـمال  ا%ت#"ر !ه حکومت ا�الت �حدی   ۸مؤرخ    ۳۰۳۹تلرام شـمارە  ( ».چنين پيغامی را بـصورت تحريری برايش بفرـستيد

   . غر() )

چون  انگليس ها آرزو نداشتند که نادر خان ميدان را ترک کند، وضعيت پيش آمده آنها را به ترس انداخته  وادار ساخت تا  
  کنند.  یه  ارزيابموجود، پالن رساندن نادر خان به تاج و تخت کابل را دوبار یبا درنظرداشت گزينه ها
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  ؟ نادرخان برای انگليس ها از کانديدان ديگر بهتری داشتچرا 

دانسته بهترين کانديد را محمدنادرخان کابل انگليس از بين تمام  کانديدان و مدعيان تاج  و تخت استعمار براى اينکه چرا  
  :و ترجيح ميدادند، داليل متعدد وجود داشت، مانند

تاجائيکه از اـسناد محرمانۀ دولت بريتانيا برمى آيد، نادرخان حتى در زمان «به گفتۀ ـسيد قاـسم رـشتيا،:   خانوادگیـسوابق   −
سـلطنت  در جملۀ کانديدهاىآن دولت از طرف مقامات مسـؤل  ]  پدر غازى امان هللا خان[  پادشـاهى امير حبيب هللا خان

ـشک نيـست که اين انتخاب هم اتفاقی نبود، بلکه ريـشه های آنرا بايد در يک قرن پيـشتر، افغانـستان در نظر بوده اـست . 
را اين رابطه   و ارتباط با انگليس ها ـسراغ نمود و دوام خاندان    ينا  اعلی جد يیطال خانـسردار ـسلطان محمداز زمان 

جانب انگليس ها را  در دوران جنگ دوم افغان و انگليسکه عمال  خان پســران او توســط ســردار يحيى خان و زکريا
فرزندان ايشـان سـردار محمد آصـف خان و سـردار محمد يوسـف خان مصـاحبان خاص  ۀ گرفته بودند، و سـپس بويسـل

ان ســ-دال يوســفزی (نام مســتعار ســ-د قاســم رشــ.- (امير حبيب هللا خان جـستجو نمود و بالخره مابعد...».   9   ۱۳۷۸ا)، م;:
 ). ، ص اشکند : نادر چگونه !ه FادشاD رس-د؟ ، تارBــــخ سکوت ?

نادرخان که خيال رسيدن به اورنگ شاهى را در سرداشت،  به ظاهر ميخواست :  عالقه و لياقت رسيدن به اورنگ شاهى  −
ذکر شـدبا انگليس ها روابط و انکار ناپذير،   متعددبا اسـناد نشـان دهد که ضـد انگليس اسـت، اما در حقيقت  طورى که  

در کابل، بعد ها در کتاب خود بنام    سيتتلر وزير مختار انگل  زريفرچنانچه   .نزديک داـشته و از منافع آنها دفاع ميکرد
جنون آميز رـسيدن به ـسلطنت محمد نادرخان را ذکر   ۀ«افغانـستان : انکـشافات  ـسياـسى آـسياى مرکزى و جنوبى» عالق

فارت در پاريس (ه نوـشت که  کرد فير برتانيه تماس حاصـل کرد، و در١٩٢۵«نادرخان هنگام ـس  )١٩٢۶(  )  با الرد گرووی ـس
ت  تند. نادرخان وطن پرـس ـس دند، و در کمين فرصـت نـش اه ولی با او يکجا ـش م خان و ـش تعفا نمود. محمد هاـش بود[! ] که مملکت   یاـس

تان را به ـسعادت  [!!!] به تعـصب دوـست داـشت کي خود را به ـشدت نزد ، و معتقد بود که از طرف خدا انتخاب ـشده تا مردم افغانـس
   ».کند تي و صلح هدا

ــازش و   رابطه با  در: با انگليس ها و کفايت حفظ منافع آنهاشــخصــی   ســوابق روابط   − ــردار محمد  س و   خاننادرارتباطات س
 .ميکنماکتفا ستان انگلدر آرشيف مربوط به هند بريتانوى دفتر اسناداز ذکر شده سندبه چند درين جا خانواده اش 

انگليس ها از همان ســالهاى اول عهد امانى  اطالعاتى را در دســت :   هاى مخالفت با امان هللا خان   انگيزه و عمق ريشــه −
م امانى بود.  در اسـناد آرشـيف هند بريتانوى داشـتند که حاکى ازمخالفت سـپه سـاالر  محمدنادرخان با پاليسـى هاى رژي

ــاورين  و  ــمنى  محمدنادر خان با امان هللا خان يکى  اتکأ بر مشــ در پهلوى عوامل ديگر دو علت مهم اختالف  و دشــ
ـصاحبمنـصبان ارتش ترکيه خـصوـصاً جمال پاـشا در رابطه با اـصالحات در اردو  و ديگرى هم  ازدياد ـصالحيت ها و 

ده اند . چنانچه راپور هفته وار    نفوذ محمد ولى مبر  ٤خان دروازى ذکر ـش دفتر خاص اطالعات  در قـسمت    ١٩٢٠دـس
خان و محمد نادرخان در رابطه با همين موضوع نفوذ جمال پاشا  هللاشديد لفظى بين  غازى امان  ۀافغانستان به مشاجر
اره نموده اـست.   شــمارە    اســناد محرمانۀ اســتخSارات انRلQس، خالصــۀ( اـش

V
Wخاص اطالعات ^شــاور،   ٤١راپور هفت a;دف

FO 371/6740( .   موضـوع انگيزه و عمق ريشـه های مخالفت سـپه سـاالر نادرخان با غازی امان هللا خان را در آينده
     به تفصيل خواهيم ديد.  

  :  نادرخان توسط حبيب هللا کلکانی ۀ زنان خانواد بردنگروگان 

نادرخان بود که   ۀ نادرخان و هم انگليس ها را به تـشويش انداخته بود، ـسرنوـشت زنان و اطفال خانوادمـشکل ديگری که هم  
از آنجا نخسـت به زندان سـرای علی خان و در  توسـط حبيب هللا کلکانی  پناه برده بودندوت شـوربازار اامن حضـر ۀ  خانبه 

   اوخر به زندان ارگ انتقال داده شدند. 

کشــيدن فاميل های هم ) ب ۀ پيشــنهادی نادرخان در رابطه با دســتبرداری از جنگ با حبيب هللا کلکانی (ماديکی از شــرايط 
از طرف ديگر اين موضـــــوع  گروـگان گيری ـخانواده ـهای ـنادرـخان برای   ـنادرـخان از ـکاـبل و انتـقال آن ـبه ـجای امن بود.

  ۲۹۵۸(تلرام  شــــمارە  امارت شـان اسـتفاده مينمودند.   سـقوی ها حتی اهميت بيشـتر داشـته و از آن  برای برسـميت شـناختن
     . )۱۹۲۹سpتم;)  ۳۰برای هند در لندە، مؤرخ  ۀ ^شاور !ه وزارت امور خارج

  تخت کابل رانگليس ها در نصب کردن نادرخان ب ۀ عجل

امان هللا خان و ســردار عنايت هللا خان از   با شــکســت کانديدان و مدعيان ديگر تاج و تخت افغانســتان  (خارج شــدن غازی
افغانســتان، دســتگيری  و اعدام والی علی احمد خان شــاغاســی توســط نيرو های ســقوی، و بيرون رفتن غوث الدين خان 
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ــتعمار انگليس باقيمانده بود، محدود  ــتان به قلمرو هند بريتانوی) گزينه های که برای اســ و چانس عملی احمدزی از افغانســ
شــرکت اقوام وزير،  ۀ  آن ها يا بايد با اســتفاده از تمام امکانات موجود و اجازميرفت . ســاختن  ماســتر پالن شــان از دســت 

دند، و يا هم به مشکل آزادی و نقدرت ميرسا  ۀ مسعود، و دوړ طرف ديگر خط تحميلی ديورند با عجله نادرخان را بر اريک 
درنده خويان سـقوی پرداخته و ناچار امارت سـقوی را که خود نگ  چادر خان از  ن ۀ خانوادزنان، دختران و پسـران  امنيت  

بميان آورده بودن، برسـميت بشـناسـند، و نگذارند روس ها ازين فرصـت    انتقالی برای مقاصـد خاص خود ۀ بحيث يک دور
  استفاده نموده و پيشدم شوند. 

  بع امن

 .٥١و  ٣٢٠،  ٣١٥شماره  اسناد  آرشيف انگلستان، تلگرام  هاى −
 .یشمال غرب یاکتوبر به حکومت ايالت سرحد ٨مؤرخ  ٣٠٣٩تلگرام شماره اسناد  آرشيف انگلستان،  −
 یشکند : نادر چگونه به پادشاه ی، تاريخ سکوت م ١٣٧٨(نام مستعار سيد قاسم رشتيا)، ميزان  یسيدال يوسفز −

 رسيد؟
 . و توطئه های انگليس عبدالرحمن زمانی، بازنگری دوره امانی −
 . FO 371/6740دفتر خاص اطالعات پشاور،  ٤١راپور هفتگى شماره  ۀاستخبارات انگليس، خالص ۀاسناد محرمان −
سپتمبر   ٣٠هند در لنده، مؤرخ  برای ۀ پشاور به وزارت امور خارج ٢٩۵٨تلگرام  شماره ، اسناد  آرشيف انگلستان  −

١٩٢٩ 

  (پايان) 

  


