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 2022جنوری  10دوشنبه،        داکتر عبدالرحمن زمانی
 

غازى به جواب مکتوب  از بمبئی  ادر خانحيله گری جنرال ننامه و 
  امان هللا خان

 

 )از البالی اسناد آرشيف انگلستان(

ر معاص هند بريتانوی در لندن خدمت عالقمندان تاريخۀ چند سند ديگری را از آرشيف اسناد محرمان

 و پيام ا طه بـرابدر را  ان ـاالر نادر خـــسپه س کاریــفريبحيله گری و ازکنم که ميافغانستان تقديم 

 . غازی امان هللا خان پرده برميدارد مکتوب  

   :اطالع غازی امان هللا خان از عزم بازگشت نادر خان به کشور

در اوج اغتشاش شينوار اطالع  غازی امان هللا خان بار اول از عزم بازگشت نادر خان به کشور

په و لندن با شناختی که از س افغانستان در پاريس داشت و حبيب هللا طرزی و شجاع الدوله، سفرای 

 ساالر نادرخان و برادرانش داشتند، تماس آنها را با مقامات انگليسی تحت نظارت قرار داده بودند. 

جنوب فرانسه  در   J. W. Keoghقونسل انگليس  از اسناد آرشيف انگلستان  به مشاهده ميرسد که

ان ام یغاز یپنج هفته قبل از کناره گيرو در دوران اغتشاش شينوار ماه دسمبر ) ۷بتاريخ  ،«نيس»

يک تقاضاى هاشم خان و نادرخان را گرفته است که در آن خواسته شده است براى گرفتن  هللا خان( 

 جارى افغانستان يک مأمور فارسى زبان را به نيس بفرستند.معلومات بسيار مهم راجع به اوضاع 

 و عالوه کرده اند به لندن يا پاريس آمده نميتوانندآنها توضيح داده اند که بخاطر محرميت موضوع 

وزارت خارجۀ  1٩2٨دسمبر  1٤مؤرخ  ٩۷رام شماره )تلگکه شايد بزودى به افغانستان برگردند. 

 .(۴2٩ارت، فاير اين افغانستان، ص )ريه تالی ستيو انگلستان( و

گری به قونسلهم  ،حبيب هللا کلکانی به کابل ۀ، يعنی قبل از حمل1٩2٨دسمبر  10هاشم خان به تاريخ 

اک از خترانزيت  ۀتقاضای ويز  ان و شاه ولی خانخرفته و برای خود، نادر« نيس»انگليس در شهر
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به افغانستان را مطالدخول   ۀاولتر ويز، طبق مقررات ،اما قونسل انگليس هند بريتانوی را مينمايد.

ون چبعد از آن هاشم خان به سفارت انگليس در پاريس رفته و تقاضايش را تکرار ميکند.  ميکند.

هم  باز رند،دن و هندبريتانوی اطالعی نداسفارت انگليس در پاريس از پالن های مقامات شان در لن

اصرار هاشم خان که ميگفت او و برادرانش اشخاص . ميکنند تکراررا « قونسل نيس»عين جواب 

لذا  ،را خوب ميشناسند و مقامات انگليسی آنها ان نزديک دولت بريتانيه می باشندمعروف و از دوست

نداده و توصيه شد که درين صورت بهتر  هم نتيجهافغانی برای آنها ضروری نيست،  ۀداشتن ويز

  آنجا ويزه بگيرد.است شخصا به لندن رفته از 

 :و پيام غازی امان هللا خان مراجعه هاشم خان به سفارت افغانستان در پاريس

ه رفتن خود ب ۀبعد از پيش آمد سرد سفارت انگليس در پاريس، هاشم خان که از يکطرف از نتيج

لندن مطمئن نبود و از طرف ديگر نميخواست سفارت افغانستان هم درين مرحله از عزم بازگشت 

و از آرزوی نادر خان و  آنها به کشور مطلع شود، خود را مجبور ديد تا به سفارت مراجعه نمايد

 . هم برای کسب اجازه از مرکز مهلت خواستافغانستان سفارت برادرانش به کشور اطالع دهد. 
 

 رفت، بعد از گرفتن ويزه يکبار به پاريس نبار ديگر هنگاميکه هاشم خان برای گرفتن ويزه لند

ه برادر هر س ۀويز ۀديگر برای گرفتن احوال به سفارت افغانستان رفت و برايش گفته شد که اجاز

، ازين آرزوی در تلگرامی که به سفارت پاريس مخابره شده بود .تاز کابل مواصلت کرده اس

هدايت داده شده بود از  اطياحت مراعات بنابرنادرخان و برادرانش استقبال به عمل آمده ولی باز هم 

شوروی به کابل بيايد و ضمنا برای نشان دادن اعتماد به شخص او  ۀطريق مسکو و تاشکند با طيار

هدايت داده شده بود تا پسر ارشد غازی مان هللا خان ، هدايت هللا خان، را که در فرانسه مشغول 

ت به تحقيقا اين اقدام غازی امان هللا خان روشن نبوده و ۀانگيزد، نيز با خود بياورد. وتحصيل ب

واست خبا وجود بدگمانی ها و شناخت و تجارب سابقه از آنها چرا بيشتر نياز دارد تا دانسته شود که 

      . درين موقع حساس يکبار ديگر آنها را بيازمايد

خوردسالی که سرپرستی اش درين مسافرت به او  ۀناديده گرفتن هدايت و بی اعتنائی به شهزاد

  :سپرده شده بود

ش و برادرانبه سردار نادر خان ديپلوماتيک انگليس ها در پاريس از داد ن ويزه  رژيم امانیسفارت 

 1۵۳شماره تلگرام در    1٩2٩ یدوم فبرورتاريخ وزارت خارجه انگلستان به چون  .اطالع داشت

را نيز  سفير افغانستان در پاريس یتلگرام حبيب هللا طرز از کاپیيک ، سفير انگلستان در کابلبه 
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امان هللا خان در  یکه در آن وقت با غاز یغالم صديق خان چرخ به وزير خارجه که ميفرستد

يرقانونی بصورت غاستخبارات انگليس درين تلگرام که توسط دستگاه  ، فرستاده شده بود.قندهار بود

ده ش افغانستان در خارج کشف یسفارتخانه ها یتلگرام هاو نظارت و کنترول مکاتبات  ۀدر نتيج

خان و محمد هاشم  یبه شاه ول ]سفير افغانستان[  با وجود منع کردن من»  اطالع داده ميشد کهبود، 

تلگرام شماره  ) «.شده و آنها از طريق هند به افغانستان ميروند هخان ، برادران نادر خان ويزه داد

       وزارت خارجه انگلستان به سفير انگلستان در کابل(  1٩2٩مؤرخ دوم فبروری  1۵۳

و برادرانش بعد از انزوا و انتظار مرگبار سه  سپه ساالر نادر خاناسناد قبلی مالحظه شد که در 

 ردهکمواصلت بمبئى بندر به « قيصر هند»فبرورى توسط کشتى  22  بتاريخساله در جنوب فرانسه 

ل مورد استقبال قونسبيرون از کشتی ه وخاص انگليس ها مالقات نمود ۀکشتی با نمايند ۀو در عرش

علت تاسف انگليس ها از زمانی، مضمون  ).قرار گرفتنيز در بمبئی و مامورين افغانی جنرال 

 .استقبال بدون تشريفات از جنرال نادرخان در بندر بمبئی(

افغانستان مکتوب غازی امان هللا خان را نيز به  در دوران اقامت کوتاه نادرخان در بمبئی قونسل 

نادرخان در همان روز تا مستقيم به قندهار نزد او بيايد. وی خواسته شده بود وی سپرد که در آن از 

مومى کمشنر عدر يک سند ديگر اينرا هم ديديم که جواب اين مکتوب را نوشته و به قونسل داده بود.  

 ۀوسط ايم اى حکيم ]نمايندسپه نادر خان تمارچ مينويسد که  ۴تاريخ ايالت سرحدى شمال غربى به 

در اخير نامه با  نوشته و در آن به وىرا که امان هللا خان  ۀ[ آن  نامیاش با مقامات انگليس یارتباط

از طريق چمن ورنه از  انشاگر ممکن باشد با برادر نه به نادرخان هدايت داده بود کهآمرا لحن

ان که محمد نادرخ بودايم اى حکيم، به کمشنر گفته  و اينکه  واليات جنوبى به قندهار برودطريق 

  قصد تعميل امر امان هللا خان را نداشته و پالن هاى قبلى پابرجا ميباشند.

 :غازى امان هللا خانجواب مکتوب 

 هحيله وفريبی کار گرفتاينکه سپه ساالر نادر خان  در جواب مکتوب غازی امان هللا خان از چه   

مان غازی ا در بمبئی سپرده بود معلوم ميشود.به قونسل جنرال افغانستان که  ۀ، از متن  آن نامبود

که  اتهامات بی اساس  محمد نادر خان افشا کرد اين نامه را چند سال بعد در جوابمتن  هللا خان

 ر رسيد. نشه زميندار الهور ب  ۀدر جريد 1٩۳1بتاريخ پنجم ماه مارچ 

 حضرتاعلي كشف الحال نادر به قلم»اعالميۀ  غازی امان هللا خان  تحت عنوان از متن اين نامه را 

، که بار اول  بعد از کودتای ترجمه محمد ابراهيم صفا( هند یاردو ديمنتشره  در جرا« )امان هللا خان
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روزنامه  1۳5۷ یجوزا 2٨ تا 20مورخ  1٤٤٩1 -  1٤٤٨٤ یشماره ها پرچمی ها در -ثور خلقی

 نقل ميکنم:و درين اواخر يکبار ديگر بنشر رسيد، ، بنشر رسيده بود سيان

نمك حرام خود فارغ شدم،  ليجرن یها تهمت حيتوضحاال که از »غازی امان هللا خان مينويسد 

د وروقسمت مذکور آشکار کنم . زيرا در ابتدای  اهانت کارانه را در عاتيشا نياصل علت ا خواهميم

دوستانه فرستاد و رفت و يك خط های  غامينادر به من پ محمد بیو به سمت جنو هندوستانخود به 

 :مکنمخود عينا نقل  زيملت عزهی آگا یکه مضمون آنرا برانيز به من ارسال نمود 

 !ضرتاحياعل

دارم کرد از خير شخص اعليحضرت هم تا جان نخواهم در خير وطن کوتاهی دارم در تن تا جان 

  .باشم ميمستقوطن خيرکه براه  ديفرما تيعنا قيتوف ميبزرگ برا یخدا.گذشت نخواهم

مقصود  یجا که برا هر از .ندارد تفاوت افغانستان یسمتهاديگر  و قندهار است خدمتاز چون مقصد

ی هبو افغانستان معاون خداوندناقصم بهتر است.  فکر بهتر و زودتر خدمت شود، مذکور خوب

 .کرد ديبا جهينت انتظار دانسته صدق را ام معروضهباشد. افغانستان اهانمترقی خو و خواهان

  .(خواهير و خ شياندير خ محمد نادر)
 

 بعامن

 ۀوزارت خارج  1٩2٨دسمبر  1٤مؤرخ  ٩۷آرشيف انگلستان، تلگرام شماره  ۀاسناد محرمان 

 .۴2٩ستيوارت، فاير اين افغانستان، ص  ی)ريه تال همچنان انگلستان( و

 1٩2٩مؤرخ دوم فبروری  1۵۳در لندن،  تلگرام شماره  یآرشيف هند بريتانو ۀاسناد محرمان 

        . وزارت خارجه انگلستان به سفير انگلستان در کابل

 امان هللا خان حضرتيكشف الحال نادر به قلم  اعل»تحت عنوان امان هللا خان   یغاز  ۀاعالمي» 

-یثور خلق یهند( ترجمه محمد ابراهيم صفا، که بار اول  بعد از کودتا یاردو دي)منتشره  در جرا

بنشر  سيروزنامه ان 1۳5۷ یجوزا 2٨تا  20مورخ  1٤٤٩1 -  1٤٤٨٤ یها در شماره ها یپرچم

  بود سيدهر

 )پايان(

  
 

 


