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داکتر عبدالرحمن زمانی

درخواست نادرخان از انگليس ها برای ميانجيگری با حبيب هللا کلکانى
(از البالی اسناد آرشيف انگلستان)
در اسناد متعدد قبلی مربوط به دفتر هند بريتانوی در آرشيف انگلستان ،کمپاين و تالش انگليس ها
به نفع سپه ساالر نادرخان  ،بهترين کانديد بودنش برای تاج و تخت کابل ،کمک های نظامی ،مالی
و استخباراتی انگليس ها به وی ،مالقات های مخفيانۀ متعدد سردار نادر خان و برادرانش با مقامات
عاليرتبه انگليس ،مخفى نگهداشتن ارتباطات و مسافرت سردار نادرخان ،نقش ايم اى حکيم  ،حاجی
محمد اکبر خان يوسفی  ،شيخ محمد صادق و هللا نواز خان بحيث رابط بين سردار نادر خان و
انگليس ها ،پيشکش های نادرخان به انگليس ها و حتی احتمال مداخلۀ مستقيم انگليس ها در صورت
ناکامی سپه ساالر نادر خان ،به مشاهده رسيد.
درينجا شواهد ديگری را از اسناد محرم مربوط به دفتر هند بريتانوی در آرشيف انگلستان تقديم
ميکنم که از نا اميدی و درخواست نادرخان از انگليس ها برای ميانجيگری با حبيب هللا کلکانى پرده
برميدارد و نشان ميدهد که نادرخان و برادرانش چگونه حتی بعد از خارج شدن غازى امان هللا
خان از صحنه هم در پى شکست هاى پى در پى به فکر پناهندگى سياسى در هند بودند.
سپه ساالر نادرخان قبل از آنکه کمک هاى بيشتر انگليس برسد و بحيث آخرين تالش اجازۀ جمع
آورى لشکر قبايل وزير و مسعود طرف هند بريتانوى خط تحميل شدۀ ديورند را بگيرد ،شکستش
را قبول کرده و از انگليس ها خواسته بود تا با حبيب هللا کلکانى راجع به شرايط بازگشتش به هند
بريتانوى مذاکره کنند.
نادر خان اين شرايط را با فرستادن حاجى محمد اکبر خان به پاراچنار بصورت شفاهى (ولى با
خواندن از روى يادداشت هايش ) با مکوناچى در ميان گذاشته بود .ايجنت سياسى انگليس از
پاراچنار در تلگرامش نوشت که من به اين نتيجه رسيده ام که هدف فعلى نادر خان خروج آبرومندانه
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از افغانستان است .چون او خودش نميتواند با حبيب هللا مذاکره کند ،از حکومت بريتانيا ميخواهد
اين مذاکرات را برايش انجام داده و شرايطى را که مطابق به آن نادر خان از افغانستان برايد ،از
طرف حبيب هللا تضمين کند .شرايطى را که نادرخان براى برآمدن از افغانستان پيشنهاد کرده بود،
قرار ذيل بود:
•

عفو عمومى به تمام حاميان خودش و رژيم گذشته.

•

مصئونيت خروج خود و متعلقين طبقۀ حاکم او.

•

تخليۀ خانواده ها و دارائى منقول او و پيروانش به هند.

•

پرداخت مصارف شان توسط حبيب هللا از عوايد دارائى هاى شان در افغانستان  .در عين حال

حکومت [هند بريتانوى ] مصارف شان را خواهد پرداخت.
•

(اسناد آرشيف انگلستان ،تلگرام هاى شماره  ۳۲۰ ، ۳١٥و .) ٥١

اين تقاضای نادرخان حتی برای وزارت خارجۀ انگلستان باور نکردنی بود و طی تلگرامی که کاپی
اش را درينجا نقل ميکنم از کمشنر عالی ايالت سرحدی شمال غربی ميپرسد که آيا همين عبارت را
شما هم در مکتوب اصلی [نادرخان] خوانده ايد؟

برويت اسناد آرشيف انگلستان « ،بعد از شکست شاه محمود خان در اطراف گرديز و شکست ١٨
سپتمبر محمد هاشم خان در واليت مشرقى ستارۀ بخت نادرخان رو به زوال گذاشت  ،اماچون
انگليس ها آرزو نداشتند که نادر خان ميدان را ترک کند ،به تقاضاى او براى استفاده از لشکر هاى
وزيرى و مسعود آنطرف خط ديورند موافقه کردند .تا آن وقت انگليس ها از شرکت اين قبايل و
انتشار جنگ در تمام منطقۀ قبايلى ترس داشتند .به پوليتيکل ايجنت (نمايندۀ سياسی ) قبايل هدايت
داده شد تا مانع ورود افراد و يا لشکر قبايل به افغانستان نگردد .خبراجازۀ غير مستقيم حکومت هند
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به سرعت تام بين قبايل پخش شد ولشکر قومی وزير ومسعود به کمک نادرخان داخل افغانستان
گرديدند» Poullada, L. B. (1973) .صفحات )١۹۲-١۹۰
آستا اولسن  ،نويسندۀ کتاب معروف «اسالم و سياست در افغانستان» که به دری نيز ترجمه شده
است ،مينويسد که «انگليس ها هيچ شکى نداشتند که به عوض شاه امان هللا ،بودن نادرخان برتخت
کابل بيشتر به نفع شان است .دلچسپى انگليس ها در نادرخان بيشتر بر دوهدف متمرکز بود :نخست
تأمين صلح وآرامش در مناطق قبايل سرحدى و ،دوم جلو گيرى از پيشرفت روس ها و نفوذ
ايديولوژيک شان – و شاه امان هللا در هردو جهت غير قابل اطمينان بود .براى رسيدن به اين دو
هدف انگليس ها حاضر بودند براى ثبات نقش نادرخان کمک هاى قابل توجهى را عرضه کنند».
( ،)١۹۹٥( Olesen, Astaصفحات  ١٧۲و .)١٧۳
آستا اولسن در اشاره با بهانۀ سياست بيطرفی و نقش انگليس ها مينويسد « :بنظر ميرسد که نادرخان
در سقوط سلطۀ شاه امان هللا ،بيشتر از آنچه تنها يک عالقه و دلچسپى انگليس ها باشد ،برخوردار
بود .اسناد موجود منابع آرشيف تصوير مکملى را ارائه نميکند ،اما اين واضح است که حکومت
هند [بريتانوى] حد اقل زمينۀ جريان پول و تدارکات را برايش آماده ساخته و با گذشتن لشکر
مسعودى ها و وزيرى ها از سرحد مخالفت نکرد( ».همانجا صفحه )١٧۳
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