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 2022فبروری  08سه شنبه،                                                    داکتر عبدالرحمن زمانی
 

و ناکامی پالن های نادرخان ترس انگليس ها از شکست های متواتر 

 استعماری شان
 

 )از البالی اسناد آرشيف انگلستان(

د و برس سقبل از آنکه کمک هاى بيشتر انگلينادرخان   ، ديده شدهم در قسمت های قبلی طوريکه 

 ديورند ۀخط تحميل شد آنطرف جمع آورى لشکر قبايل وزير و مسعود  ۀبحيث  آخرين تالش اجاز

فرستادن حاجى محمد اکبر خان زياد  با  يتوسمايحسرت و با  شکستش را قبول کرده و  رد،را بگي

به هند  بازگشتشعفو عمومی و از انگليس ها خواسته بود تا با حبيب هللا کلکانى راجع  به  شرايط 

 . بود یباور نکردن انگليس ها هم غير مترقبه واين تقاضای نادرخان حتی برای  د.بريتانوى مذاکره کنن

 

 بين نادرخان و حبيب هللا کلکانی  لذا از حاجی محمد اکبر خان خواستند تا در رابطه با ميانجيگری 

اړاچنار ها در پ به پوليتيکل ايجنت انگليس، وتحريری نادرخان را بايد داشته باشند ۀ نام صالحيت

پيغام نادر به حکومت  اگر حاجی تا هنوز نرفته باشدبه او فهمانده شود که»هدايت داده ميشود که 

 حال بايد به او هوشدار دادابالغ  شده است و مورد توجه جدی قرار ميگيرد. در عين ]هندبريتانوی[ 

نادر  یکتب ارياخت نکهيا دون بسيار حساس برای حکومت ناممکن خواهد بود تا بموارد چنين که در 

 ن.... اگر حاجی رفته باشد، چنيبا شرايط مشخص  او داشته باشند، اقدام نمايندکار  نيانجام ا یبرارا 
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اکتوبر به حکومت  8مؤرخ  ۳0۳۹)تلگرام شماره  «.پيغامی را بصورت تحريری برايش بفرستيد

   . شمال غربی (ايالت سرحدی 

  

نداشتند که نادر خان ميدان را ترک کند، وضعيت پيش آمده آنها را به ترس چون  انگليس ها آرزو 

موجود، پالن رساندن نادر خان به تاج و تخت  یانداخته  وادار ساخت تا با درنظرداشت گزينه ها

 کنند. یکابل را دوباره  ارزياب

 ؟ نادرخان برای انگليس ها از کانديدان ديگر بهتری داشتچرا 

ان محمدنادرخکابل انگليس از بين تمام  کانديدان و مدعيان تاج  و تخت استعمار براى اينکه چرا  

 :دانسته و ترجيح ميدادند، داليل متعدد وجود داشت، مانندبهترين کانديد را 

 د، تاجائيکه از اسناد محرمانۀ دولت بريتانيا برمى آي»به گفتۀ سيد قاسم رشتيا،:  سوابق خانوادگی

از طرف مقامات  [ پدر غازى امان هللا خان] زمان پادشاهى امير حبيب هللا خاننادرخان حتى در 

شک نيست که اين انتخاب در جملۀ کانديدهاى سلطنت افغانستان در نظر بوده است . آن دولت مسؤل 

 يیالط خانسلطان محمد سردارهم اتفاقی نبود، بلکه ريشه های آنرا بايد در يک قرن پيشتر، از زمان 

توسط سردار يحيى خان را اين رابطه  ط با انگليس ها سراغ نمود و دوامو ارتباخاندان  ينا اعلی جد

جانب انگليس ها را گرفته  در دوران جنگ دوم افغان و انگليسکه عمال  و زکريا خان پسران او

سردار محمد آصف خان و سردار محمد يوسف خان مصاحبان  فرزندان ايشان ۀ و سپس بويسل بودند

سيدال يوسفزی )نام مستعار سيد قاسم  )«. خاص امير حبيب هللا خان جستجو نمود و بالخره مابعد...

 (.، ص اشکند : نادر چگونه به پادشاهی رسيد؟ ی، تاريخ سکوت م ۱۳۷8رشتيا(، ميزان 

  نادرخان که خيال رسيدن به اورنگ شاهى را در : عالقه و لياقت رسيدن به اورنگ شاهى

با اسناد سرداشت،  به ظاهر ميخواست نشان دهد که ضد انگليس است، اما در حقيقت  طورى که 
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چنانچه   .ذکر شدبا انگليس ها روابط نزديک داشته و از منافع آنها دفاع ميکردمتعدد و انکار ناپذير، 

ياسى افغانستان : انکشافات  س»، بعد ها در کتاب خود بنام در کابل سيتتلر وزير مختار انگل زريفر

حمد نادرخان را ذکر کرده نوشت جنون آميز رسيدن به سلطنت م ۀعالق« آسياى مرکزى و جنوبى

(  با الرد گرووی سفير برتانيه تماس حاصل کرد، و ۱۹2۵نادرخان هنگام سفارت در پاريس )» که

خان و شاه ولی با او يکجا شدند، و در کمين فرصت نشستند.  استعفا نمود. محمد هاشم (۱۹2۶) در

، و ]!!![به تعصب دوست داشت کيبود]! [ که مملکت خود را به شدت نزد ینادرخان وطن پرست

  «.کند تيمعتقد بود که از طرف خدا انتخاب شده تا مردم افغانستان را به سعادت و صلح هدا

  اطات ارتبسازش و  رابطه با در: يت حفظ منافع آنهابا انگليس ها و کفاشخصی  سوابق روابط

مربوط به هند دفتر اسناداز ذکر شده سندبه چند درين جا و خانواده اش  خاننادرسردار محمد 

 .ميکنماکتفا ستان انگلدر آرشيف بريتانوى 

 همان سالهاى اول عهد امانى  انگليس ها از :  هاى مخالفت با امان هللا خان  انگيزه و عمق ريشه

اطالعاتى را در دست داشتند که حاکى ازمخالفت سپه ساالر  محمدنادرخان با پاليسى هاى رژيم 

امانى بود.  در اسناد آرشيف هند بريتانوى در پهلوى عوامل ديگر دو علت مهم اختالف  و دشمنى  

حبمنصبان ارتش ترکيه خصوصاً جمال محمدنادر خان با امان هللا خان يکى  اتکأ بر مشاورين  و صا

پاشا در رابطه با اصالحات در اردو  و ديگرى هم  ازدياد صالحيت ها و نفوذ محمد ولى خان 

دفتر خاص اطالعات  در قسمت   ۱۹20دسمبر  ٤دروازى ذکر شده اند . چنانچه راپور هفته وار 

خان و محمد نادرخان در رابطه با همين  هللاشديد لفظى بين  غازى امان  ۀافغانستان به مشاجر

اسناد محرمانۀ استخبارات انگليس، خالصۀ راپور ) موضوع نفوذ جمال پاشا اشاره نموده است. 

موضوع انگيزه و عمق ريشه  .(FO ۳۷۱/6۷٤0دفتر خاص اطالعات پشاور،  ٤۱هفتگى شماره 

    ينده به تفصيل خواهيم ديد.  های مخالفت سپه ساالر نادرخان با غازی امان هللا خان را در آ

 : نادرخان توسط حبيب هللا کلکانی ۀ زنان خانواد بردنگروگان 

مشکل ديگری که هم نادرخان و هم انگليس ها را به تشويش انداخته بود، سرنوشت زنان و اطفال 

 نیحبيب هللا کلکا توسط پناه برده بودندوت شوربازار اامن حضر ۀ خانبه نادرخان بود که   ۀ خانواد

  از آنجا نخست به زندان سرای علی خان و در اوخر به زندان ارگ انتقال داده شدند. 

( ب  ۀيکی از شرايط پيشنهادی نادرخان در رابطه با دستبرداری از جنگ با حبيب هللا کلکانی )ماد

ديگر اين موضوع  از طرف  کشيدن فاميل های نادرخان از کابل و انتقال آن به جای امن بود.هم 

گروگان گيری خانواده های نادرخان برای سقوی ها حتی اهميت بيشتر داشته و از آن  برای برسميت 
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برای  ۀ پشاور به وزارت امور خارج 2۹۵8)تلگرام  شماره شناختن امارت شان استفاده مينمودند. 

    .(۱۹2۹سپتمبر  ۳0هند در لنده، مؤرخ 

 :تخت کابل رنادرخان ب انگليس ها در نصب کردن ۀ عجل

با شکست کانديدان و مدعيان ديگر تاج و تخت افغانستان  )خارج شدن غازی امان هللا خان و سردار 

عنايت هللا خان از افغانستان، دستگيری  و اعدام والی علی احمد خان شاغاسی توسط نيرو های 

 هند بريتانوی( گزينه های که سقوی، و بيرون رفتن غوث الدين خان احمدزی از افغانستان به قلمرو

يرفت مو چانس عملی ساختن  ماستر پالن شان از دست برای استعمار انگليس باقيمانده بود، محدود 

شرکت اقوام وزير، مسعود، و دوړ طرف  ۀ آن ها يا بايد با استفاده از تمام امکانات موجود و اجاز. 

دند، و يا هم به مشکل آزادی نقدرت ميرسا ۀ ديگر خط تحميلی ديورند با عجله نادرخان را بر اريک

درنده خويان سقوی پرداخته و ناچار نگ چنادر خان از  ۀ خانوادزنان، دختران و پسران  و امنيت 

بميان آورده بودن،  انتقالی برای مقاصد خاص خود ۀ امارت سقوی را که خود بحيث يک دور

 اده نموده و پيشدم شوند. برسميت بشناسند، و نگذارند روس ها ازين فرصت استف

 :بعامن

  ٥۱و  ۳20،  ۳۱٥اسناد  آرشيف انگلستان، تلگرام  هاى شماره. 

 شمال  یاکتوبر به حکومت ايالت سرحد 8مؤرخ  ۳0۳۹تلگرام شماره آرشيف انگلستان،  اسناد

 .یغرب

 نادر شکند ی، تاريخ سکوت م ۱۳۷8)نام مستعار سيد قاسم رشتيا(، ميزان  یسيدال يوسفز :

 رسيد؟ یچگونه به پادشاه

 عبدالرحمن زمانی، بازنگری دوره امانی و توطئه های انگليس. 

 دفتر خاص اطالعات  ٤۱راپور هفتگى شماره  ۀاستخبارات انگليس، خالص ۀاسناد محرمان

 .FO ۳۷۱/6۷٤0پشاور، 

  هند در  برای ۀ پشاور به وزارت امور خارج 2۹۵8تلگرام  شماره ، اسناد  آرشيف انگلستان

 ۱۹2۹سپتمبر  ۳0لنده، مؤرخ 

 

 )پايان(

  


