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 کلکانی،

 
 تاریخ تو را تبرئھ می کند!

 

 

 

 

 

 

الال با رھزنان و سودخوران سخت مخالف افتاده بود... الال وظیفھ داشت کھ از عایلھ ھای «

ناتوان حمایت کند. بھ بیوه زنان و کودکان یتیم دستگیری نماید و در برابر عامالن حکومت 

 !»مقاومت نماید ردم می پرداختند،کھ بھ آزار م

 خلیل هللا خلیلی         
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 فھرست
 

 ٧          ر نویسندهپیشگفتا
 

 ٩          پیشگفتار مترجم
 

 ١٣         پیشبینی مشکل –فصل اول 
 ١٣           اغتشاش

 ١٣    	  از وضعیت ھمفریزبرداشت سر فرانسیس 

 ١۵          قدردانی حکومت ھند
 

 ١٩         مسیر شورش –فصل دوم 
 ١٩           والیت مشرقی

 ١٩            کابل

 ٢٠            ارقندھ

 ٢٠         ورود نادرخان و برادرانش

 ٢١           وقایع ھرات 

 ٢١         رویداد ھای شمال ھندوکش

 ٢٢         فرار امان هللا از افغانستان

 ٢٢        پیروزی ھای بیشتر حبیب هللا

 ٢٣           برگشت موج

 ٢٣       تسخیر دوباره کابل و سقوط حبیب هللا

 ٢۴          ت نشینی نادرشاهتخ
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 ٢۵   نمایندگی ھای برتانیھ در افغانستان در جریان شورش –فصل سوم 
 ٢۵   بھ شاه ھمفریزمشوره سر فرانسیس  –ھیئت در مراحل اولیھ شورش 

 ٢۶         ھیتت در حالت محاصره

 ٢٨           تخلیھ سفارت

 ٣٢        نمایندگی برتانیھ پس از تخلیھ

 ٣٣       ھای جالل آباد و قندھار قونسل سرنوشت

 ٣٣         تخلیھ سایر نمایندگی ھا
 

 ٣۵    سیاست برتانیھ در جریان شورش و پس از آن –فصل چھارم 
 ٣۵       اعالمیھ ھای بی طرفی و عدام مداخلھ

 ٣۶          سیاست در عمل

 ٣۶     اقدامات بر ضد پناھندگان مسلح کھ داخل ھند می شوند

 ٣٧      ازداشت مواد جنگی در حال انتقال از طریق ھندب

 ٣٨         جلوگیری از تبلیغات در ھند

 ٣٨    محدودیت ھا در رفت و آمد افراد در داخل و خارج از ھند

 ۴١  	 قبیلوی بیلھ و قدرتمندان در مرزھایخویشتن داری افراد ق

 ۴٢       جنبھ منفعل اجرای سیاست عدم مداخلھ

 ۴٣           فرادکمک بھ ا

 ۴۶    نگرش در مورد نمایندگی ھا و اموال افغانستان در خارج 

 ۴٧          مقرری ھای جدید

 ۴٨       محافظت از اموال حکومت افغانستان

 ۴٨         شناسایی رقبای تاج و تخت

 ۴٩          معاملھ با نادرخان

 ۵٢        ترک سیاست دوری یا کناره گیری
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 ۵٣        ی مناسبات دپلوماتیکاز سرگیر

 ۵٣   و...  افغانستان در لندن تقرر عالیجناب شاه ولی خان بھ عنوان سفیر

 ۵۵          مناسبات معاھداتی
 

 ۵٧       واکنش ھای شورش در ھند –فصل پنجم 
 ۵٧            داخلی

 ۵٨           قلمرو قبیلوی

 ۵٩           اجنسی ملکند

 ۵٩            مھمند

 ۵٩           اجنسی خیبر

 ۶٠           ورکزی ھا

 ۶٠           وادی کرم

 ۶١           وزیرستان

 ۶٣           بلوچستان
 

 ۶۴      واکنش و نگرش سایر کشورھا –فصل ششم 
 ۶۴            روسیھ

 ۶۶            ترکیھ

 ۶٧            پارس
 

 ۶٨           ضمیمھ
ردار نادرخان، سردار شاه ولی خان و سردار شاه محمود خان در جریان یادداشت سخنان س

 ۶٨       ١٩٢٩مارچ  ٨تا  ۶مالقات در کرم، 
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 پیشگفتار نویسنده
 

(حاال سر ریچارد) تدوین شده  مکوناکیتوسط آقای  ١٩٢٧افغانستان حوادث کتاب چکیده 

ندگی برتانیھ در کابل بود و مشاور در ھیئت نمایبھ عنوان  ١٩٢۴تا  ١٩٢٢است کھ قبال از 

 در کابل بھ عھده داشت.را  ١٩٣۵تا  ١٩٣٠سپس مقام سفیر اعلیحضرت از 

 

غانستان او در پیشگفتار خود خاطر نشان کرده است کھ در گردآوری چکیده ھای حوادث اف

وجود داشت، اما ابراز امیدواری کرده است کھ با کامل شدن  درزی ١٩١٩تا  ١٨٩٣از 

 ،ممکن است در واقعیت این درز ،ایجاد کرد ١٩١٩غانستان از گذشتھ خود در گسستی کھ اف

 کم اھمیت تر از آن باشد کھ انتظار می رفت.

 

ر برای تکمیل کتاب چکیده جلد حاضرخ داد،  ١٩١٩ این دلیل، کامل بودن درزی کھ دربھ 

نونی خود ر کتھیھ شده است، نھ جایگزینی آن. اگر افغانستان بھ مسی مکوناکیسر ریچارد 

می توانند جایگزین مجموعھ حاضر شود، اما ھیچ چیزی کھ آن را  ادامھ دھد، جلدھای جدید

ی برای کسان ١٩٢٧تقریبا بھ گونھ کامل بازتولید نکرده باشد، نمی تواند جایگزین کتاب چکیده 

 ند، بفھمند.شود کھ باید آنچھ را کھ می خوان

 

ید یا خالصھ مطالبی است کھ قبال در جلد اول آمده جلد حاضر شامل تعدادی تکرار و بازتول

کنند تا چیز مھمی را است. این ھا با اطمینان گنجانیده شده اند کھ دانش آموز جدی را گمراه ن

این امید کھ ارجاع بھ این مجموعھ را برای کسانی کھ ممکن است مجبور بھ  د، باننادیده بگیر

د یا موردی را بیان کند، بدون اینکھ وقت آن ن تر کناشتباھی باشند، آساتصمیم گیری یا بیان 

 کامال مطالعھ کند.را را داشتھ باشد کھ جلد اول 
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 یدر مورد نقشھ ھا و اجازه استفاده از گردآوری ھا کارمندانعموم مدیون کمک تدوین کننده 

ی ھرگز نمی توانست چکیده بدون سرقت ادبیکھ ست اسفارت و ھیئت برتانیھ در کابل آنھا، 

گزارش  ،است کھ از چکیده ھا، مراسلھ ھا مکوناکیتھیھ کند. قدردانی ویژه بھ سر ریچارد 

  تبات عمومی او نقل قول شده است.ھای ساالنھ و مکا
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 پیشگفتار مترجم
 

صفحھ  ٣٨۶در گزارش کرونولوژیکی (گاھشماری) حوادث افغانستان  اثر حاضر کھ زیر نام

تا پایان  ١٩٢٧میانھ از ما و پیرامون آن ، شامل وقایع کشور نشر رسیده استبھ  ١٩٣٨در 

تا  ١٩٢٧از میانھ  –اول دوره ( شامل چھاراست. بخش اول  ش و ضمایمدو بخدر ، ١٩٣۶

 –، سوم ١٩٢٩تا اکتوبر  ١٩٢٨اغتشاش از دسمبر  –، دوم ١٩٢٩سقوط امان هللا در آغاز 

سھ سال  –و چھارم  ١٩٣٣نومبر  ٨تا قتل او در  ١٩٢٩از تخت نشینی نادرشاه در اکتوبر 

 بھ شکل نامھ، گزارش، تلگرام  مسایل جاری است کھ وم شاملد و بخش اول سلطنت ظاھرشاه)

رد و بھ گونھ سری و افغانستان  سالنامھ میان مسئولین نمایندگی ھای بریتانیا در لندن، ھند و

 . بدل شده اند

 

اغتشyyyyyاش دسyyyyyمبر «از  این جلد یعنینھا دوره دوم بخش اول قابل ذکر اسyyyyyت کھ در این جا ت

در » امیر حبیب هللا کلکانی«مطابق آن، برگردان شyyyyده اسyyyyت کھ » ١٩٢٩تا اکتوبر  ١٩٢٨

ادامھ می  ١٩٢٩اکتوبر  ١٢بر تخت سyyلطنت می نشyyیند و حکومت او تا  ١٩٢٩جنوری  ١٧

در مقابل امیرحبیب هللا  ند،یاکتوبر بر تخت سyyyyyyyلطنت می نشyyyyyyy ١۶یابد (تا اینکھ نادرخان در 

می شyyyود و در اول نومبر  تسyyyلیم نادر ١٩٢٩اکتوبر  ٢٢در » بر قرآننادر سyyyوگند و ُمھر «

 د). گرداعدام می نفر از پیروانش  ١٠با برادر و  ١٩٢٩

 

بھ نشر رسیده است، شامل حوادث  ١٩٢٨در صفحھ  ۴٨٢در وعھ کھ جلد اول این مجم

شامل نیز . این جلد شده استتدوین  مکوناکیاست کھ توسط  ١٩٢٧تا سپتمبر  ١٩١٩فبروری 

 ٢ – ٢٠از مرگ حبیب هللا در  –پنج دوره (اول  شاملبخش اول دو بخش و ضمایم است. 

از معاھده راولپندی تا پایان  –، دوم ١٩١٩ – ٨ – ٨تا معاھده راولپندی در  ١٩١٩ –
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 فرانس میسوری تا عزیمت ھیئتکن از پایان –، سوم ١٩٢٠ – ٧ – ٢۴کنفرانس میسوری در 

ت برتانیھ از افغانستان از عزیمت ھیئ –، چھارم ١٩٢١ – ١٢ – ۴برتانیھ از افغانستان در 

از آغاز شورش خوست و پس آن تا  –و پنجم  ١٩٢۴ – ٣ – ٣١تا آغاز شورش خوست در 

 .شامل مسایل جاری استبخش دوم  ) و١٩٢٧ – ٩ – ٣٠

 

بدین گونھ جمع آوری و افغانستان شود کھ فشرده حوادث افغان  در پیشگفتار این جلد گفتھ می

 شده است:

 .١٨۶٣تا جون  ١٧٠٠. یادداشت آقای تلبای ویلر در امور افغان ھا از ١

 .١٨۶۶تا می  ١٨۶٣آقای ویلی در مورد رویدادھای افغانستان از جون  . چکیده معلومات٢

 .١٨٧٢تا اپریل  ١٨۶۶از می  آقای پویر وین تان. چکیده حوادث افغانس٣

 .١٨٧٩تا می  ١٨٧٢. چکیده مکاتبات آقای پلودین در امور افغانستان از اپریل ۴

 .١٨٩٣تا نومبر  ١٨٧٩از می آقای ویندھام . چکیده حوادث افغانستان ۵

 

مان بھ قدرت رسیدن مکاتبات میان حکومت برتانیھ و افغانستان از ز«زیر نام کھ دیگر  سند

نامھ، مراسyyلھ،  ٧٨ ، شyyاملنشyyر شyyده اسyyت ١٨٧٨در  صyyفحھ ٣٩٠ر د» یرشyyیرعلی خانام

در مورد حوادث افغانسyyyتان، مکاتبات و ھند میان نمایندگان دولت برتانیھ تلگرام و تفاھم نامھ 

، سردار محمد »والی کابل« ، سردار محمد افضل خان»والی کابل« خانشیرعلی سردار با 

، چکیyyده »والی کyyابyyل و متعلقyyات آن«علی امیرشyyyyyyyیر، »و قنyyدھyyار کyyابyyلوالی «اعظم خyyان 

 ھا،نامھ (شامل  ١٨٧٩ تبات بیشتر چاپمکامکاتبات میان برتانیھ و روسیھ در قضیھ افغان، 

 وغیره است. )ھا و ضمایم تلگرام

 

مکاتبات بیشتر در مورد حوادث افغانستان بھ شمول شناسایی سردار عبدالرحمن «سند دیگر 

صyyyyفحھ در  ١١٢دارد کھ بھ مجالس پارلمان ارایھ شyyyyده و در  نام» خان بھ عنوان امیر کابل
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تلگرام، نامھ، مراسلھ و مکاتبات در بین  ٣٧بھ نشر رسیده است. این اثر شامل  ١٨٨١سال 

بھ  تعیین او و نمایندگان دولت برتانیھ در مورد حوادث افغانسyyyyyyyتان، مکاتبات با عبدالرحمن

 است. » امیر کابل«عنوان 

 

           
 

است کھ می در صورت دسترسی بھ چنین اسناد محرم (کھ حاال ھمگانی شده) و ترجمھ آنھا 

و چگونگی ایجاد کشyyوری بھ نام افغانسyyتان پی برد و بھ بازنویسyyی  توان بھ حقایق پشyyت پرده

ی از دانشمندان بی طرف و غیردولتی پرداخت. یعنی ھا توسط کمیتھ» تاریخ واقعی کشور«

) تعیین گردیده و استقالل آن ١٩٠١ – ١٨٨٠آن در زمان عبدالرحمن (کشوری کھ مرزھای 

ری و ھ تاریخ سyyyازان دربا) اعالن شyyyده اسyyyت. در حالیک١٩٢٩ – ١٩١٩در زمان امان هللا (

برای قوم » تمدن پارسyyyی«و » ایران کھن«سyyyال گذشyyyتھ و در رقابت با  ١٠٠در  سyyyرکاری

 اند!ساختھ سالھ  تاریخ پنج ھزار ،حاکم (افغان) در افغانستان

 

در آمده اسyyyyyت، با  در متنکھ گونھ عناوین و القاب، آن تالش شyyyyyده اسyyyyyت تابرگردان در این 

 »سyyرداران افغان« فقط ،امروز چون از ھمان سyyده ھا تا. شyyود اصyyالت متن حفظنظرداشyyت 
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القابی با خارجی ھا قرار داشyyyyتند و  بودند کھ در میدان قدرت، رقابت، سyyyyیاسyyyyت و البیگری

و  خارجی داده شدهبھ منابع  ھمین سرداران توسط »راھزن« و »دزد«، »بچھ سقاو« ونچ

ر و نصyyاب درسyyی مکاتب و دانشyyگاه ھای کشyyو» یتاریخ ھای رسyyم«ا شyyامل بھ فرمایش آنھ

در اثر گرانبھای  را می توانو دالیل شyyyyyکسyyyyyت او  (زندگینامھ واقعی کلکانی ده اسyyyyyتگردی

 اری،سyyازان سyyرک، نھ آنچھ تاریخمطالعھ کردل هللا خلیلی نوشyyتھ خلی ١»عیاری از خراس̀`ان«

 !در باره او نوشتھ است)» مسیر تاریخافغانستان در «بھ ویژه غبار در 

 

ر دبر تخت سyyلطنت افغانسyyتان این برگردان را بھ پیشyyواز بھ قدرت رسyyیدن نخسyyتین تاجیک 

کشyyyور اھدا می وان و بھ ویژه نسyyyل ج سyyyیاسyyyت و تاریخبرای عالقمندان  ١٩٢٩جنوری  ١٧

زیرا از مطالعھ این اسyyyyyyyناد گیرند. فرا  بیاموزند و درس عبرت از تجارب گذشyyyyyyyتگانکنم تا 

 ص( اگست ٢٣ ھای نامھ ،)۴۵ ص( پناھگاه برای خود و خانواده اشنادر برای خواست در[

شود کھ  ])۵١ ص( سپتمبر ١٨و سپتمبر  ٧ بھ ویژه و اگست ١۵ ،)۴٧ برتانیھ و معلوم می 

 داریدولت امور دانش اندکی در کلکانی اگر حبیب هللابودند و  مطلق آماده شyyکسyyت نادرخان

 و ارزش البیگریبا ھمسyyyایگان)  نیک وابط(ر، سyyyیاسyyyت خارجی (سyyyپردن کار بھ اھل کار)

، شانس )دادنمی ٢»بخارا و آوردن دروازه صندل از ھند آزادسازی«شعارھای و ( داشتمی

 .١کامال وجود داشتاو ادامھ سلطنت 

 لندنلعل زاد،           

 ٢٠٢٢جنوری  ۵          

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------	

 ١٣۶٩. خلیلی، خلیل هللا. عیاری از خراسان. امیرحبیب هللا خادم دین رسول هللا. پشاور، ١
details/20220103_20220103_1809https://archive.org/ 

	١٣٨٣ تھران،. ٨٢٧، ص ١ج. . افغانستان در مسیر تاریخ. ، غالم محمد. غبار٢
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 بینی مشکلپیش –فصل اول 

 

 اغتشاش 
 

رو شاه امان هللا با آن کھ جدی مشکالت  نھ حکومت ھند در موردبرتانیھ در کابل و  نھ ھیئت

شاه بھ خارج از کشور  یبینی شدهی کھ سفر پیشلحظھ. از داشتندن ی، توھمبھ رو می شد

. آتشھ در باره مشکل وجود داشت یشایعاتبرای اولین بار اعالن شد، در واقعیت ھشدارھا و 

ارسال کرده بود را گزارشی وابستھ نظامی برتانیھ  ،١٩٢٨نظامی برتانیھ در اوایل سپتمبر 

ھمھ کارت ھا «ھ کاست  ی رسیدهھکھ وضعیت بھ مرحلنشان می داد  و] ١٩٢٨سپتمبر  ٢۴[

 !آن مرد را بوجود آوردبتواند  شرایطاگر  ای قرار دارد کھانقالبی یرھبر در اختیار مرد یا

ند، طبقھ رسمی اند، مردم ھراسان ا آشکاردشمن مالھا ند؛ مردم نگران ا، استارتش ناراض 

سرکوب وجود  خت ھزینھکافی در خزانھ برای پردا و بودجھ دندارار قر مطمینوضعیت نادر 

 ». ندارد

 

 از وضعیت ھمفریزبرداشت سر فرانسیس 
 

برداشت سفیر ما ، ا نگران کننده شده بودکھ وضعیت بھ صورت آشکار ١٩٢٨در اوایل دسمبر 

 :نیات خود ارایھ کرداز وضعیت و زیرا را 

 

ه و ی و اصول اسالم پنداشتھ شداصالحات امان هللا کھ مخالف رسوم قبیلھخشم از «

 اغتشاش شنواری ھا است. شده، دلیلتبلیغ  ی افغانتوسط مالھا

انستان چنان بھ خاطر آن می جنگند، در سراسر افغ کھ شورشیان ھمدردی با ھدفی

نیروی یگانھ کھ  کرد، بھ ویژه خاموشش را نمی توان با زور است کھ شور شدید
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ستان آموزش افغانرتش عادی ای استوار است. قبیلھھای ر مالیات ب در اختیار شاه واقعی

یارویی توانایی رود، ناگر مایل باشدارند و حتی  یو تجیھزات ناچیزدستمزد ، ندیده اند

آن ھا محدود است،  بھ شدتھمان گونھ کھ عملیات نیروی ھوایی با قبایل را ندارند. 

 فرو رود. یند کھ چوبی در النھ زنبورھ دست می آوری را بھمان نتیجھ

 

تلخ کھ تا پایان توصیھ کرد امان هللا  ی و در وھلھ اول، سفیر ترکیھ بھسفارت شورو

 یتوصیھ عملاین  . اگرتحمیل کند مردم را بربجنگد و پس از آن اصالحات جدیدی 

ھمان چیزی احتماال خواھد شد. این از سلطنت خلع ندارم کھ امان هللا من شک ، شود

در  یابزارفقط عیف شود کھ اعلیحضرت چنان ض کھ روس ھا می خواھند یااست 

 .شان باشد دست

 

پیروزی در تامین تھا امید آنھا برای کھ گفتم شاه و وزرای او  ھمان ابتدا بھمن از 

مالھا ھای ترس ھا و رفع تردیدن و با شورشیابرای گفتگو ھمکاری رھبران مذھبی 

رای بحث حد اقل بشرایط بھ نظر می رسد کھ با روحیھ ھمدردی است.  افراد قبیلھو 

خواستھ  شامل این در مقاطع باال . گفتھ می شود کھ فراھم شده استدر مورد آتش بس 

 .استتقاضای اخراج تمام ترک ھا از افغانستان 

 

او بخواھد تاج و . اگر انجام دھداین کار را  ستانکھ حکومت افغان بھ نظر می رسد

 ا پس بگیرد.کند و سخنان خود رفروتنی شاه باید ، حفظ کندتخت خود را 

 

ی و سنتی خود راضی نخواھند احقاق حقوق دیندفاع از  قبایل بھ ھیچ چیزی کمتر از

ش ، شورزمینھ برطرف کنددر این را شد و اگر امان هللا نتواند شک و تردید آنھا 



	 15	

 دسمبر ١٢[ »می شودسرنگون می یابد و در چند ماه آینده این سلطنت گسترش 

١٩٢٨[. 

 

 قدردانی حکومت ھند
 

 :]١٩٢٨دسمبر  ١٢[ سال کردحکومت ھند نظریات خود را بھ گونھ زیر برای وزیر دولت ار

 

با  را ، اوضاعطوالنیسفر ز اامان هللا  از زمان بازگشت. ما ھا افغان اغشتاش«

در  . وفاداری قبایل اکنوناستاین گونھ  فعلیوضعیت . فزاینده پیگری کردیمنگرانی 

تنھا . دانندنمی  جز دیوانگی شاه آن راگرفتھ است کھ غیرقابل تحملی قرار  زیر فشار

و شخصیت غازی بھ اصالحات) او برای ور رت کبھ جز از غی(توسل بھ دستاوردھا 

ن دادن بھ اقدامات بھ توادار نھا را غرور ملی و میھن پرستی افغانی است کھ تا کنون آ

از دست ت ھا پیش مد کرده کھ برای یک حاکم با شخصیت و کم سلطھ گر یبی سابقھ

ا ھر سالح دیگری از جملھ حمایت ارتش تقریب. را نوشتھ است دادن تاج و تخت خود

ود بھ مسابقھ کنار گذاشتھ کھ عمدا توسط امان هللا پیش از وربھ نظر می رسد  ناراض

کھ بیشتر کسانی و دشوار است ببینیم کھ او چگونھ می تواند بدون تسلیم شدن  شده

ظاھر حیثیت شخصی و دولت او شده اند، شدن در نتیجھ باعث فلج اند و  طرفدار او

بھ نظر می رسد کھ سرکوب شورش در مسایل کنونی می گوید،  سفیر در آخر. شود

رھبران ماند.  با نیروھای مایوس و ناراض غیرممکن است و فقط مصالحھ باقی می

بھ طور کامل محافظھ کار در حال حاضر بھ ندرت اجازه می دھند کھ اصالحات را 

شود، بھ نشان داده آنھا بھ عنوان غیرقابل اصالح  پادشاه باید در چشمکنار بگذارند. 

 . ھ شده بودبردن از درسی کھ از شورش خوست آموختدلیل شکست او در سود 
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شورشیان بھ دنبال جانشینی در بھ نظر می رسد کھ بعید خلع سلطنت،  در صورت .٢

ا ھر تغییر خشونت آمیزی در نظام حکومتی موجود بھ ، یباشندخارج از محمدزی ھا 

آمیز کل نظام اجتماعی  شورش بیشتر بر ضد برھم زدن خشونت. داشتھ باشددنبال 

می توان شاه خود را بھ آن متعھد کرده است، تا بر ضد نظم سیاسی موجود. است کھ 

 یشاه جدیداگر قرار باشد آن را بیشتر بھ عنوان ضد انقالب توصیف کرد تا شورش. 

اما بی رنگی مانند عنایت هللا  ،نصب شود، بھ نظر می رسد کھ نامزد روحانی محترم

را در  جانشینی سیاست آشکار ضد برتانوی بھ نظر می رسد کھ چنینشود.  مشخص

روحانیت کھ  قبایل بھ بیرون و خلع سالح بدگمانی ھای گردانیدن نگاه لزومپیش گیرد. 

 ١٩١٩ردن امان هللا بھ این مسیر در انھ مدرن باعث وادار کھمراه با انگیزه ملی گرای

. با آنھم امکان تجزیھ افغانستان بھ والیات وجود دارد کھ استقالل خود شد، وجود ندارد

کھ شورش گسترش یابد یا با پیروزی ھای عمده روبرو  را اعالن کنند، در صورتی

د، می تواند وضعیتی را کھ اگر چنین جنبشی با بھره برداری روسیھ ترکیب شوشود. 

در بحث ھای اخیر در مورد دفاع از ھند پیش بینی شده است، بھ طرز محسوسی 

 نزدیک تر کند.

 

 استشورش  بھ عنوان دلیلی شخصی یم تا کنون فاقد دسیسھ و جاه طلبقمست دشواھ .٣

ن ودتا حدی باین نیامده است. ھنوز ھیچ نام بزرگی در میان شورشیان بر سر زبان و 

مرزی کارشناس شک بھ این دلیل است کھ خطرناک ترین رقبای بالقوه، نادرخان، تنھا 

و شاید تنھا مغز درجھ یک دولت افغانستان و برادران مشھور او از خانواده بزرگ 

 مصاحبان، توسط امان هللا از صحنھ حذف شده اند.

 

واقعیت است یک . این را تایید می کنمدر باره قبایل خودمان قدردانی کمیشنر ارشد . ۴

بھ نظر می رسد کھ سر برای امیر برای ما نیز درد سر ایجاد می کند.  دردھر کھ 
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کھ  در مرزھای ما آرام است، جایی و بصورت موقتر حاض حالدر  آشوب افغانستان

تا کنون کمتر از ھر دوستانھ است. خوش بختانھ ما فوق العاده قبایل در مجموع  نگرش

شناختھ شده ایم. در غربی وآوری ھای با نر کابل نمایندگی دارند، کشور دیگری کھ د

مقایسھ ھای مطلوبی بین تساھل برتانیھ و اساس گزارش ھای بلوچستان،  حقیقت، بر

با این حال، . شده استآموزه ھای سنتی و مذھبی آغاز نسبت بھ کابل  جدیدل عدم تساھ

برای ھای روسیھ احتمال تالش ا ی از این وجود نداشتھ است، امچھ ھیچ نشانھ اگر

 باید در نظر داشتھ باشیم.ست ما بھ عنوان شرور این قطعھ را معرفی نادر

 

، با در گیر شدن در شورش ما قبایل کوچک کھ وجود داردخطر این ر در حال حاض .۵

کھ بولتون می گوید، با آنکھ ھمدردی آنھا باید بر  کنند. طوری ما را بھ شدت شرمنده

 کابل آنھا ممکن است بصورت منطقی قابل-دایمی طرفدار ات باشد، تعصبضد اصالح

. باز داردخطری برای خودشان گونھ ھر معرض تا آنھا را از مداخلھ در  باشداعتماد 

ا در این سوی خط دیورند احساس نمی شود. مستقیمکفشی  ،اصالحات پس از ھمھ

 ارشد و افسرانشمایی کمیشنر کھ زیر رھن ی وجود داردامیدواردلیلی برای  بنابراین

 .تجربھ نشود نماخودقبایل سوی از زمینھ جدی در این  ساریشرم ھیچ

 

د نرویکردی اتخاد خواھمردم قدرتمند غلزی چھ  اضر معلوم نیست کھدر حال ح .۶

در . شاه تعیین کننده باشدعامل ممکن است  ھامندحتی بیشتر از مھتصامیم آنھا کرد کھ 

ھمدردی بھ  ر اینکھ آنھا دلیلی برای امیدمگ قرار دارد،زی ھا غلفصل مورد عالقھ 

تمایلی بخش مھمی از قدرت آنھا در ھند است، کھ معموال زمانی  ؛برتانیھ داشتھ باشند

 .شدن ندارندمتعھد بھ 
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کھ شاه امان هللا  ایننگرانی از و درست بوده  تا چھ اندازه بینی ھایشاین پکھ  وقایع نشان داد

 است. چقدر موجھ بوده، از دست خواھد دادت خود را تاج و تخ
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 مسیر شورش – فصل دوم
 

 شرقیموالیت 
 

رخ داد. شنواری ھا  ١٩٢٨نومبر  ١۴ھا در  شرقی با قیام شنواریمدر والیت  شورش اولی

ی چکنور مھار آنھا توسط مال د، امانمندھا را قانع سازند کھ با آنھا یکجا شوتالش کردند تا مھ

ھ نبا شنواری ھا اما ، گرفتندجداگانھ شورش کردند و دکھ را بھ حساب خود  . با آنھم آنھاشدند

احتماال با رشوه غالم صدیق را بھ جالل آباد فرستاد. او  ،. شاه برای سرکوب شورشپیوستند

ن، خوگیانی ین زماد، اما چیز دیگری بھ دست نیاورد. در عبھ جدا کردن مھمندھا شموفق  دادن

را تسخیر نمودند. شاغاسی علی احمد خان پس از حملھ کردند و آن نیملھ بھ  دند،ھا قیام نمو

دست گیرد. او  امور را در تا ریاست شرقی رفتمبھ والیت  ،بازگشت غالم صدیق بھ کابل

د. دھادامھ  یناچیز ای نگھداری شورش ھا با پیروزیبرموفق شد تا پایان ھفتھ اول فبروری 

علی احمد  شھر غارت و ویران شد. سرداردو روز پس  ریخت وو در ھشتم از جالل آباد گا

 .پیوستجان سرانجام بھ پشاور فرار کرد و در اپریل با امان هللا در قندھار 

 

ناپدید  از آن دره ترک وظیفھ کردند و تمام کنترول حکومت ھادی منظم افغان در کنرپادگان 

 شد.

 

 کابل
 

بود، با استفاده از شده در پاراچنار زندانی  بھ دلیل سرقتکھ  راھزنم و مھاجبچھ سقاو 

د. قلعھ ھجوم آورکابل  ی بردیگر مشرقی فراھم کرد، از سمتکھ شورش در والیت  یفرصت

سمبر د ١۴ر تسلیم او شد. او در دسمب ١٠سالح و مھمات آن در  سرباز، ٩٠٠جبل السراج با 
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بدون مالکیت تا اواسط جنوری  پس از جنگ ھای شدیدرا بھ کابل آغاز کرد. حملھ خود 

ھزار نفر بود. شاه امان  ١۵نیروھایش در آن زمان حدود تعداد  منازعھ شھر را بدست آورد.

بھ قندھار ھوا راه و از  ترک کردعنایت هللا  ،سلطنت را بھ نفع برادرشجنوری  ١۴در هللا 

. عنایت هللا دو روز رفتھ بودنددسمبر  ٢١فرزند و مادرش و غالم صدیق در  ٧ کھ،. ملرفت

 . منتقل شدھوا با خانواده اش بھ پشاور  از راه ١٧ تاریخ شاه ماند و در

 

پادشاه افغانستان اعالن  ،نام حبیب هللا غازی زیرخود را  ١٩٢٩جنوری  ١٧ بچھ سقاو در

ھند، فوران  در میان قبایل مرزی جانب برتانیھ و عموما مسلمانان شمالتخت نشینی او کرد. 

  ت.را بھ دنبال داشامان هللا)  ستان (بھ جایاحساس بھ نفع خانواده سلطنتی افغاناز  یقابل توجھ

 

 قندھار
 

، با آنکھ در حفظ کندامان هللا توانست موقعیت خود را در قندھار بیش از ھر جای دیگری 

ابل ھرج و نھ در مقبھ عنوان یک گزیتنھا و بھ نظر می رسید کھ  یتی نداشتآنجا نیز محبوب

راھپیمایی بھ کابل جمع آوری کرد،  برایی کافی د. او در پایان مارچ نیرومرج تحمل می ش

 از آنجا بھ عقب رانده شد. اما

 

 نادرخان و برادرانش ورود
 

، سفیر افغانستان در پاریس بود ١٩٢۴در جنرال نادرخان در آغاز شورش در فرانسھ بود. او 

مجبور بھ استعفا شد. برادرانش، شاه ولی و ھاشم خان با او  ١٩٢۶ اما بھ دلیل مریضی در

 مانده بود. گرش، شاه محمود در افغانستانبودند. برادر دی

 ٢٢در ترک کردند و مارسی را  ١٩٢٩فبروری  ٨در  شاه ولی خان و ھاشم خاننادرخان، 

پس بھ پشاور رسیدند بئی رسیدند. نگرش آنھا محافظھ کارانھ و درست بود. آنھا سھ روز بھ بم
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اه محمود در و سپس از طریق کرم وارد افغانستان شدند. ش آرام بودندمارچ در آنجا  ۶و تا 

در والیت را موقعیت خود بی سر و صدا تصمیم گرفتند . ھر سھ برادر آنجا با آنھا پیوست

چیزی یل در پایان اپرآنھا شرقی رفت. م، در حالیکھ ھاشم خان بھ والیت تحکیم کنندجنوبی 

کاری بتواند پیش از آنکھ نادرخان جمع آوری کردند، با آنکھ گفتھ می شود  شبیھ یک نیرو

توسط اپریل  ٢٨در د کھ برای امان هللا کار نمی کند. این نیرو انجام دھد باید سوگند یاد می کر

 یپس از آن معلوم شد کھ قبایل دلچسب. شکست خوردزار امسربازان حبیب هللا در نزدیکی ش

نتوانستند پیشرفتی ھاشم خان در مشرقی نھ نادرخان در جنوبی و نھ  ه اند؛خود را از دست داد

شکست سنگین دیگری را متحمل شدند در جون  با از دست دادن گردیز. برادران داشتھ باشند

 .ینی کردندو بھ آریوب عقب نش

 

 ھرات وقایع
 

ند تا اینکھ توسط عبدالرحیم بھ طرفداری از ھرات را تا می نگھ دارحامیان امان هللا توانستند 

 حبیب هللا تسخیر گردید.

 

 ھندوکش لشما رویدادھای
 

دنبال نمود. پس از جاھای دیگر شمال ھندوکش تقریبا ھمان مسیری را دنبال کرد کھ  حوادث

کھ توسط  توسط غالم نبی بر ضد حبیب هللا بوجود آمدنسبتا شدیدی مقاومت اولین شورش، 

مسلم است کھ آنھا توسط مقامات شوروی کمک می شدند. تقریبا  ساکن در قلمرو غاناتباع اف

 .می شدندتامین  تسلیحات و مھماتبا شوروی 
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ھ نیروی غالم نبی مبارزه خود را پس از فرار امان هللا بھ ھند پایان بخشید. پس از آن یگان

دند. آنھا ھرگز از ایجاد ھ، ھزاره ھای غوربند و بامیان بوطرفدار شاه سابق در آن منطق

 برداشتند.ھ مشکالت بر ضد حبیب هللا دست ن

 

 امان هللا از افغانستان فرار
 

رھبری کرد.  ١٩٢٩کابل در پایان مارچ  د را از قندھار برای بازگیریامان هللا نیروھای خو

بھ قالت  شکست خوردند وعمدتا بھ دلیل حمالت جانبی توسط غلزی ھای سلیمان خیل  آنھا

کند، اما با نزدیک شدن  موضع گیری. امان هللا می خواست در قالت غلزی رانده شدندزنی غ

ھا می موترکھ  یسرعتھمان از دست داد و با شھامت خود را  ،سریع نیروھای حبیب هللا

چمن وارد با تمام خانواده خود می  ٢٣در ھند برتانوی فرار کرد. او  توانستند او را ببرند، بھ

 ھشداری برای مقامات برتانوی داده باشد.آمدن خود  نکھ قبال در موردشد، بدون ای

 

 ٢٢در ن جا برد و از آ ئیکھ حکومت ھند در اختیار او گذاشت، او را بھ بمبی قطار ویژه

 .فتاروپا ر کشتی بھ توسط ١٩٢٩جون 

 

 بیشتر حبیب هللاھای پیروزی 
 

یب هللا پیش نیامد. لشکر نادرخان مشکلی برای حبھیچ برای مدتی پس از فرار امان هللا 

جمع آوری شده ی ھا. نیروحبیب هللا تسخیر شد بھ نفعجون  ٢۶و گردیز در  شکست خورد

لوگر بیرون رانده شد  ؛ شاه محمود از درهندجوالی شکست خورد ١۶در توسط شاه محمود 

دون برای دو روز بھاشم خان  ھایلشکردر والیت مشرقی، . ندپراگنده شد ھایشو لشکر

 ھزاره ھادر شمال کابل، ند. جنگیدند و سپس او را ترک کردسربازان حبیب هللا  با قاطعیت

موقتا آرام ماندند. و آتش بسی را پذیرفتند ، اما تری یافتندحبیب هللا بردر جنگ با نیروھای 
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کردند، اما  جمع آوریخان و برادرانش لشکر دیگری در والیت جنوبی در ماه اگست، نادر

 کھ گردیز را در اختیار داشت. پیشروی کنندمحمد صدیق در برابر ستند نتوان

 

 برگشت موج
 

شت، از حکومت ھند درخواست آن قرار دا در ماه اگست، زمانی کھ بخت نادرخان در پایین حد

او یکجا شوند. حکومت ھند با پیروی  باکھ ازه دھد اجھا و وزیری  ھاقبایل مھسود نمود تا بھ

وجود تالش ھای واقعی  با عدم مداخلھ، این درخواست را رد کرد.ی شده اعالماز سیاست 

نفری کھ از ھر دو ھزار  ٣تا  ٢ حدود ای مھار آنھا، یک لشکر وزیریمقامات مرزی بر

در مقر پادگان نادرخان در علی سپتمبر  ٢٠تا  ١٨بین ، ندطرف خط دیورند استخدام شده بود

، موج ند. از آن لحظھپیوست بھ اوکوچک دیگری  روهچند روز پس گ. ندیکجا شدخیل با او 

 ۶شدند تا اینکھ در  شاه ولی پیروز شت. نیروھای نادرخان بھ فرماندھیبھ نفع نادرخان برگ

 اکتوبر در زیر دیوارھای کابل رسیدند.

 

ت دیگر نمی توانند حکومند کھ درسی ای والیت مشرقی بھ این نتیجھدر عین زمان، شنواری ھ

تند و کوھستانی ھای حبیب جالل آباد را گرفدوباره قیام کردند و تحمل کنند. آنھا را  حبیب هللا

 دند.هللا بسوی کابل فرار کر

 

 حبیب هللا تسخیر دوباره کابل و سقوط
 

و ارگ را کھ حبیب کردند بیشتر کابل را تسخیر بخش ھای نیروھای شاه ولی اکتوبر،  ١٠در 

کرد، صلح شروع بھ دادخواھی برای . حبیب هللا صره نمودندمحا پناه گرفتھ بود،هللا در آن 

اکتوبر خود را تسلیم  ٢٢ در. او فرار کرد و بھ جبل السراج گریخت ١٣بر  ١٢شب  اما در



	 24	

 ١٠او و برادرش ھمراه با در اول نومبر، کرد و در بازگشت بھ کابل فورا دستگیر گردید. 

 اعدام شدند.ھوادارانش نفر از 

 

ختیار شان قرار گرفت، تمام ساختمان ھای دولتی ولی بھ مجرد آنکھ کابل در انیروھای شاه 

 غارت کردند. بھ شمول ارگ را

 

 تخت نشینی نادرشاه
 

 نادرخان خود را زیر نام نادرشاه بھ عنوان شاه افغانستان اعالن کرد.اکتوبر  ١۶در 
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 ر جریان شورشیھ در افغانستان دنمایندگی ھای برتان – فصل سوم
 

 بھ شاه ھمفریزمشوره سر فرانسیس  – ت در مراحل اولیھ شورشھیئ
 

ین از نخست ھمفریزتوسط سر فرانسیس شورش و شدت احساسات بھ مقابل شاه امان هللا  جدیت

مشوره ت کھ در جریان آن داشگفتگوی درازی با شاه دسمبر  ١٣در روزھا درک شده بود. او 

 :برای شاه دادھای زیر را 

 

. گفتم کھ م را زیر پا نگذاشتممن سخنان ،شورش شنواری ھا مورد گفتگو قرار گرفت«

کھ درگیری را تجربھ نکرده ام  ،سال خدمت در نزدیکی مرزھای ھند ٢۶در جریان 

باشد. تالش برای سرکوب شورش شده  برانگیختن چنین فوران خشونت پتان ھاباعث 

 باط باعث گسترش شعلھ ھای آن می شود. باید ، زیرا فقفایده است و بمب بی با گلولھ

این نگرانی مالھا در بخشی از  ،. نخستدزش مقابلھ کرد و آن را ریشھ کن نموعلت خی

مردم را نابود بر نفوذ آنھا  وجود داشت کھ حکومت افغانستان کامال مصمم است کھ

ا لغو پرده، اجباری آنھا بباور بھ حمالتی است کھ از  افراد قبیلھخشم شدید سازد و دوم، 

انجام می رسوم باستانی و مذھبی آنھا کردن لباس اروپایی و آموزش زنان، بر آداب و 

 .]١٩٢٨دسمبر  ١٣[ »شود

 

تاخیر روز  چندمشوره ھا را عملی سازد، اما پس از  شاه امان هللا در واقعیت تالش کرد تا

 شده بود.خیلی دیر کھ دیگر 
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 در حالت محاصره ھیئت
 

ھیئت کھ  ندآغاز کردسمتی از را بچھ سقاو حمالت خود باالی کابل دسمبر، نیروھای  ١۴در 

فرار کردند.  آنبھ شمول محافظین ار داشت. سربازان شاه در جوار سفارت قرسو در آن 

کنار از ی پیشروی کردند کھ در شھر و جاده ،شورشیان کھ حدود دو یا سھ ھزار نفر بودند

کردند ھ . این نیروھا تالش نندشد ھای سفارت بھ یکبارگی بستھ روازه. دسفارت می گذشت

سفارت نمی  بھھیچ آسیبی در دروازه اطمینان دادند کھ  ھ داخل آن شوند و در جریان گفتگوک

کھ  بودتنھا مناسبتی سفیر صحبت کرد. این در جریان این گفتگو، خود بچھ سقاو با رسانند. 

 او مالقات کردند. و بچھ سق ھمفریزسر فرانسیس در آن 

 

در میان آتش نیروھای مخالف قرار گرفت. حرکت در سفارت ا چند روز پس ساختمان ھای ت

. می شدبا شھر قطع قرار داشت و ارتباط زیر آتش  داخل محوطھ ممکن بود، با آنکھ اغلب

 ھا بھ تعداد زیاد بر روی ساختمان ھای سفارت و اطراف آن می بارید. درمرمی گلولھ ھا و 

ھنگام ارسال از پشاور آمد تا ببیند کھ وضعیت سفارت چگونھ است.  یک ھواپیمادسمبر  ١٨

وقتی و ماشین مجبور بھ فرود شد. نفوذ کردند رادیاتور آن شلیک شد. گلولھ ھا بھ بھ  پیام

توسط نیروھای ھوایی افغانستان آمیزی آمده است، فقط برای ھدف مسالمت  فھمیده شد کھ خلبان

پوفام تابلوی سیگنال حاوی  یآمد و بستھدر ھمان روز  شد. پسان تر ھواپیمای دومپذیرایی 

 دسمبر گلولھ ھای ١٩. در بھ صورت امن بھ پشاور بازگشترا در محوطھ سفارت انداخت و 

خانھ آتشھ نظامی آتش گرفت و کامال سوخت. در  ند،بھ محوطھ سفارت اصابت کرد یبیشتر

 ستانبود. دو نماینده حکومت افغانافزایش موقت در حالت بخت شاه بھ صورت  ،دسمبر ٢٢

. آنھا موافقت ندبھ سفارت آمدبرای اولین بار از زمان آغاز جنگ برای برقراری ارتباط 

تلگرامی فرود آیند و کودکان بھ منظور تخلیھ بانوان و در فرودگاه شیرپور کردند کھ ماشین ھا 

شد کھ برقرار  نمایندگی ھاسایر تماس با ھمچنان بھ حکومت ھند فرستاده شد. در این مورد 
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کان کودتخلیھ زنان و برای ترتیبات الزم از تخلیھ مورد نظر مطلع شدند و بھ آنھا گفتھ شد کھ 

 .آنھا نیز در زمان مناسب اتخاذ خواھد شد

 

از سفارت بھ ھوتل ولی در  درخواست کردند کھ اوسفیر مقامات افغان در ھمان زمان از 

از بخشی بھ خاطر اینکھ سربازان شاه تا حدی برای محافظت او و کند،  قل مکاننکابل 

و میکانیک  نپذیرفت. خلباننظامی استفاده کنند. سفیر  ساختمان ھای سفارت برای اھداف

اجازه یافتند در آن روز اجباری کرده بودند نیز  دسمبر نشست ١۶یمای برتانوی کھ در ھواپ

 ماندند. تخلیھ نھایی در آنجاند و تا کھ بھ سفارت بیای

 

 د. رفتار آنھا در طولمنتقل شدنبھ پشاور  با موفقیتدسمبر  ٢٣در بانوان و کودکان سفارت 

را بھ گونھ عالی نگھ ھای غرورآفرین ملت خود سنت «ماھیتی داشت کھ  خطر، روزھای پر

 ».داشتند

 

از طریق ھوا بھ پشاور رتیب بھ ھمین تبانوان و کودکان سایر نمایندگی ھا  در روزھای بعد،

 شدند.برده 

 

سفارت ساختمان ھای و  ، سربازان شاه افراد بچھ سقاو را از کابل بیرون کردنددسمبر ٢۵ تا

بار مورد  ۶٢ . ساختمان ھابیرون ماندمنطقھ تیراندازی روز از  ١١پس از برای اولین بار 

. دو خدمھ ندقرار گرفتھ بود ھای آنبی شمار مرمی ھاھای ھا و سوراخ  گلولھمستقیم اصابت 

کشتھ شده بودند و تمام اعضای سفارت از بھ ضرب گلولھ در جریان کار روزانھ  مومن افغان

 بودند. باریکی فرار کردهمرگ 
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 سفارت تخلیھ
 

بھ دست  چھ چیزی می توانمطرح بود کھ برای باقی ماندن ھیئت در کابل سوال این حال 

و بھ قندھار از سلطنت کناره گرفت جنوری  ١۴ بود و او تا پیروزی شاه کوتاه مدتد. آور

 گریخت.

 

زمان ھیئت تا ھر دو طرفدار خروج ر ارشد، صوبھ سرحد شمالغربی و حکومت ھند کمیشن

یر پیش از فرار امان هللا بھ سفاین مورد  ات آنھا دربودند. نظریک حکومت مستقر استقرار 

حد اقل  بررسی می کرد، احساس کرد کھ ل تخلیھ رادر حالی کھ احتمایر اطالع داده شد. سف

جنوری  ١۴[ بماند ، باید»خود را انجام دھدوظایف  ھیئت دپلوماتیک«تا زمانی کھ امکان دارد 

خودی در کابل بھ ) Jack	Union(جاک دیدن پرواز یونیان بھ نظر او . او افزود کھ ]١٩٢٩

تسریع سقوط امان «قت باعث مردم است و خروج پیش از وبرای  خود نشانھ امنیت و ثبات

ھیئت  ھمھ را درگیر می کند. می شود و در نتیجھھرج و مرج، وحشت و احتماال قتل عام  هللا،

افراد خود می دانست کھ بر خروج وظیفھ  او ھمچنان ». استنھا در خطر ات آانعمرو ھا 

 ازرت کند. او خروج ھیئت برتانوی نظاآنھا پیش از افراد  رتانوی و سایر نمایندگی ھا وب

ھیئت ھای خود را برای دعوت کرد تا فرانسھ، جرمنی، ایتالیا، ترکیھ و پارس ھای حکومت 

او قرار خود باید در اختیار  شزمان سوال تخلیھ خود ،نھایی آماده کنند و در این میانتخلیھ 

 گیرد.

 

کاری وانست پلوماتیک سر فرانسیس تدو روز پس از ارسال این تلگرام بود کھ ھیئت د تنھا

بیرون کار، انجام دھد. این کھ بھ آن اعتبار داشت، برای کشوری بزرگترین ارزش کھ را 

ر بود کھ توسط سر فرانسیس ھیمفریس با حکومت نمودن عنایت هللا از طریق ھوا بھ پشاو

کھ متعاقبا  انبسیاری از اظھار نظرھای افغان. خالف ترتیب داده شدت نیروھای مھند و موافق
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کناره . پس از نجات دادکامل ویرانی از ھرج و مرج و را کابل ین بود کھ این اقدام بیان شد، ا

 .از بین رفتبچھ سقاو  ھا در برابرتمام مقاومت  ،عنایت هللاگیری 

 

مت حکواستقرار دید کھ  ھمفریز، سر فرانسیس بچھ سقاو بھ عنوان امیرحبیب هللا پس از اعالن

ل الیدوباره دد ن او مجبور شیاحتمال است. بنابرا آینده دور ازچند ماه  با ثبات در افغانستان تا

پیشنھاد کرد استدالل ھا پس از ارزیابی تمام ررسی کند. عمومی را بموافق و مخالف تخلیھ 

انجام تخلیھ کامل سفارت را ھفتھ اول مارچ برایش اجازه داده شود تا کھ ] ١٩٢٩فبروری  ١[

تمام «ی بودن ھواپیما برایش وقت کافی می دھد تا توجھ بھ اقلیم و کافبا  ،اقدام ایند؛ دھ

ھا انجام دھد، ھیئت را بھ حد اقل را برای تخلیھ اتباع برتانوی و خارجی  نطقیم تعھدات

ھیئت ». ھمکارانش فرصت دھد تا ھیئت ھای خود را پیش از او تخلیھ کنندبرای برساند و 

داشت ھ را ترک کنند؛ او باور نداشت تا بھ وسیلھ آن کابل را یی خود ھوا شوروی سرویس

 .]١٩٢٩فبروری  ٢[ »بمانندباقی  پس از ترک برتانیھمدت زیادی  کھ آنھا

 

با حکومت ھماھنگی توصیھ ھای سرفرانسیس پذیرفتھ شد و مطابق آن آمادگی ھا اتخاذ گردید. 

د ادامھ وزارت خارجھ افغانستان بھ نام او بازگشایی شده بود و بھ کار خوحبیب هللا کھ امیر

اجازه پرواز بھ کابل و بازگشت از آن را پیدا کردند ھواپیمای برتانوی می داد، روزانھ چھار 

 بی درنگ صورت گرفت. و تخلیھ اتباع برتانوی و سایر خارجی ھا

 

خارجھ امور با وزیر » انھگفتگوی سخت و ظریف«یک  ھمفریزفبروری سر فرانسیس  ٢٠در 

را با درخواست اجازه ھشت ھواپیما قوع ھیئت برتانوی تخلیھ قریب الووی داشت کھ در آن 

دچار حیرت  نمود. وزیر خارجھ از این اعالمیھ ٢۵تاریخ  آمدن برای تخلیھ در جھت فرود

 اجازه داده شد. سر فرانسیس و بقیھ اکراه نھایی است و بااعالمیھ د، اما درک نمود کھ این ش

 امن بھ پشاور انتقال یافتند. ا خیال راحت وب ١٩٢٩فبروری  ٢۵ کارمندانش در
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 پیام ھای زیر رد و بدل شد:

 

 :]١٩٢٩فبروری  ٢۵[ حکومت ھند از دفتر ھند لندن بھ

 

تبریکات صمیمانھ مرا بھ خاطر تخلیھ موفقیت آمیز خود و ھمھ لطفا « -فوری 

ھمکارانش از کابل و تحسین من برای ویژگی ھای عالی کھ در این ماھھای بحران 

 .برسانید ھمفریزنشان داد، بھ سر فرانسیس حاد از خود 

 

فرماندھی ھم در  ،یود را از خدمات نیروی ھوایی سلطنتقدردانی گرم خمایلم ھمچنان 

چنین موفقیت چشمگیری با آنھا را کھ  یاز افسرانھم و را ابداع کردند ترتیبات کھ عالی 

 ».انجام دادند، ابراز نمایم

 

 :]١٩٢٩فبروری  ٢۶[ ریزھمفاز حکومت ھند بھ سر فرانسیس 

 

 بحران شدید. انتقال دھید... فبروری رسید. لطفا  ٢۵ وزیر دولت دراز «

 

است.  بھ شما بسیار خورسندھند  سوی وزیر خارجھانتقال این پیام از  حکومت ھند از

در کابل را با نگرانی زیادی دنبال کرده  حکومت ھند جریان بحران ماھھای گذشتھ

برای ھر دو کشور در حفظ نام نیک توانایی شما  د بھ نفس قوی واعتما است، اما با

تقویھ  ه،آمد ر بحرانی کھ پیششما در ھماھرانھ  مدیریت منافع برتانیھ و ھند و حفظ

 ».شده است

 

 :فبروری] ٢۵[ از جانب سر فرانسیس ھمفریز برای شعبھ خارجی لندن
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تکمیل شد. ھفت اکنون ھ کابل بھ پشاور رسیدیم و تخلی ما ھمھ امروز صبح بھ سالمت«

ستان گذشت. بار اول از مرز افغان اعلیحضرتد کھ ھیئت سال از روزی می گذر

 ٨٢نفر را در  ۵٨۶ . آنھاندنجام دادارا  بزرگی ھاینیروی ھوایی سلطنتی دستاورد

در عمق زمستان بھ و مناطق کوھستانی  دسمبر بر فراز ٢٣دون حادثھ از بپرواز 

و در دو روز  دشوار بود. شرایط ھمواره ندر فت انتقال دادھزا ١٠ارتفاع متوسط 

 ،پروازبھ دلیل بارش برف سنگین تقریبا غلبھ ناپذیر بود. خدمات افسر کھ گذشتھ 

من در فوق العاده کارکنان عضو یک دسمبر کشتھ شد و بھ عنوان  ١٨کھ در  ترسک

 ».ھیئت باقی ماند، بی بھا است

 

 ھوایی شاھی قرار زیر است:وی جزئیات تخلیھ انجام شده توسط نیر

 

دسمبر  ٢٣اتباع برتانوی و خارجی از کابل توسط نیروی ھوایی شاھی، از تخلیھ  گزارش

 ١٩٢٩فبروری  ٢۵تا  ١٩٢٨

 جملھ  کودک  زن  مرد    ملیت

 ٢٣  ٣  ۴  ١۶   برتانوی

 ٣۴۴  ١١٣  ۶٩  ١۶٢   ھندی برتانوی

 ٢٣  ٠  ١١  ١٢   فرانسوی

 ٢٠  ١  ٣  ١۶    ایتالوی

 ۵٧  ٩  ٢۴  ٢۴    جرمنی

 ١  ٠  ١  ٠   امریکایی

 ١  ٠  ٠  ١   استرالیایی

 ٢۵  ١٠  ٨  ٧    پارسی

 ۴٩  ٢٠  ٢٢  ٧    ترکی
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 ۵  ٣  ١  ١    سوری

 ١  ٠  ١  ٠   سویسی

 ١  ٠  ١  ٠   رومانی

 ٣۶  ۶  ٨  ٢٢    افغان

 ۵٨۶  ١۶۵  ١۵٣  ٢۶٨     جملھ

 

 پس از تخلیھ نمایندگی برتانیھ
 

پشاور  از ناحیھ و پتان خرده پا دارزمینسفارت در اختیار رحمت خان، یک  ساختمان ھای

خواستند بھ عنوان سرپرست باقی بمانند. با شخص دیگری بھ صورت داوطلبانھ  گذاشتھ شد کھ

می شد. غرورآفرین ، اما تشویق نتالش می کردوظایف دپلوماتیک  ھر از گاھی برای انجاماو 

نادر در آن روز کسی . بھ عنوان پادشاه اعالم شدت روزی بود کھ نادرخان ترین لحظھ رحم

از  کرد وقدردانی  و از دوستی با برتانیھنمود  گفتگو را بھ دنبال او فرستاد و با او نیم ساعت

خواست کھ از طریق وزیر شرق شناسی پشاور پیام صمیمانھ بھ برتانیھ بزرگ و ھندی ھا او 

  برساند.

 

بھ وظایف دیگری بھ غیر از منشی شرق شناسی، ھیئت  شت بھ پشاور، کارکنانپس از بازگ

مع آوری اطالعات، مصاحبھ جمنشی در پشاور ماند و در آنجا وظایف دیگری مانند پرداختند. 

ارسال اخبار و پیام ھای رسمی و نیمھ رسمی را انجام داد. او  و با افراد و فرستادگان افغان

 رحمت خان قرار داشت.در ارتباط تلگرافی با 

 

 

 

 



	 33	

 جالل آباد و قندھار ھای قونسلسرنوشت 
 

جالل آباد بیرون  برتانیھ در جالل آباد مدت ھا پیش توسط شنواری ھای شورشی از قونسل

 .برده بود. او سرانجام از طریق کرم بھ ھند باز گشت نقیب صاحب چارباغ پناه و بھ هرانده شد

بھ داد. وقتی تصمیم  ی ماند و بھ انجام وظایف خود ادامھقندھار در امنیت نسبی باق قونسل

 ١٣[ شود گری قندھار باید حفظقونسلکھ  گرفتھ شد، در اول پیشنھاد شدتخلیھ این ھیئت 

، جایی کھ بھ دلیل تخلیھ ھیئت از کابل اما بعدا تصمیم گرفتھ شد کھ عمدتا. ]١٩٢٩فبروری 

گری در قندھار قونسلنگھداری زیرا ، تخلیھ شود بایدآنجا نیز  حبیب هللا بر تخت قرار دارد،

بھ دلیل اینکھ امان هللا سلطنت خود را در آنجا اعالن کرده بود، بھ عنوان پشتیبانی برتانیھ از 

فبروری قندھار را ترک کرد  ٢٧در  قونسل. ]١٩٢٩فبروری  ١۶[ امان هللا تلقی خواھد شد

 بھ کویتھ رسید. و بدون مشکل

 

 ندگی ھا تخلیھ سایر نمای
 

دعوت شد حکومت ھای فرانسھ، جرمنی، و ایتالیا از  ھمفریزبھ درخواست سر فرانسیس بنا 

ترتیباتی با سر فرانسیس برای تخلیھ سریع  کھدستور دھند در کابل  ھای خود نمایندگیتا بھ 

بخش ھای ھای زیاد در . با وجود عدم اراده و لرزش خود و سفیران شان رویدست گیرند

شماری . ھمگی پیش از تخلیھ ھیئت برتانیھ انجام شدضروری ھای ایندگی ھا، تخلیھ سایر نم

ون پلیسن در آنجا باقی ماندند. بارون ف، قادر بھ خروج نبودنددالیلی از اتباع جرمنی کھ بھ 

بھ کابل برای رسیدگی بھ منافع آنھا ، در راه کابل بودیر با شروع شورش بھ عنوان سفکھ 

ایل اوماند، اما  بھ کابل رسید. او عقب ھمفریزوز پیش از رفتن سر فرانسیس و تنھا دو ررفت 

 د.بیرون آماز طریق کویتھ  رمن دیگرج سھبھ ھمرای  ماه اگست
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یر ترکیھ در رفت. سفیر نمایندگی روسیھ ھرگز بھ گونھ کامل بستھ نشد، اگر چھ خود سف

 ماند. اسر دوران جنگ داخلی در کابلسر
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 سیاست برتانیھ در جریان شورش و پس از آن – فصل چھارم
 

 طرفی و عدم مداخلھ بیھای اعالمیھ 
 

طرفی و عدم  سیاست بی ،شده برتانیھ در مورد افغانستان در جریان شورش سیاست اعالم

 کابل برتانیھ بھ ر نشان دھنده سیاستی است کھ در تلگرام وزارت خارجھمداخلھ بود. بیاینھ زی

 ]:١٩٢٩فبروری  ٢ارسال شده است [

 

ی برای مداخلھ در امور داخلی افغانستان از طریق قصدھیچ  اعلیحضرتت دول«

حال حاضر برای قدرت در آن در ندارد کھ را یک از جوانب  حمایت یا کمک بھ ھیچ

وقتی ھر و داخلی اند یک حکومت قوی  شدیدا خواھان ایجادکشور دشمنی دارند. آنھا 

 ستان با ارسالدوستی خود را برای مردم افغانآماده اند تی ایجاد شود، چنین حکوم

 ».نشان دھنددر بازسازی و انکشاف کشور ھر چھ بیشتر  یکمک ھا

 

 نمطرح می شد، پاسخی بھ آن داده می شد. چنی کھ درخواست مستقیم کمک یدر ھر مورد

بیش از یک احمد جان و علی توسط خود امان هللا  درخواست ھای در اوقات مختلف از سوی

فارمول مشابھی در پاسخ بھ تقاضاھای اقدامات در از . مطرح شده استتوسط نادرخان بار 

ر و ھم د اشدھر یک از جوانب متخاصم بیا پیش داوری ھای است کھ بھ نفع استفاده شده ھند 

لوب پنداشتھ مطتبلیغاتی یا عمومی آنھا نافعالیت ھای  ھشدارھا بھ مقامات افغان و سایرین کھ

 می شد.
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 سیاست در عمل
 

 سیاست شامل اقدامات زیر بود: اجرای فعال

 

 د.ونھند می ش ی کھ از افغانستان واردمسلح اقدام بر ضد پناه جویان .١

 .انتقال می شود از طریق ھندکھ مواد جنگی  توقیف .٢

 تبلیغات در ھند.از  جلوگیری .٣

 .ھند و از طریق آنداخل ر محدودیت ھای در رفت و آمد افراد د .۴

 .قبایل و قدرتمندان در مرز خویشتن داری .۵

 

 دناقدامات بر ضد پناھندگان مسلح کھ داخل ھند می شو
 

  :]١٩٢٨دسمبر  ١١[ بھ شرح زیر بود ،صادر شدمسلح  کھ بر ضد پناھندگان یدساتیر

 

 ، اما بھ افرادبھ امانت بگذارندرا  خواستھ شود کھ سالح خودمنظم باید از نیروھای «

آنھا زمانی باز سالح  .بروندآزادانھ کھ می خواھند  شخصی اجازه داده شود تا ھر جا

دولتی بھ بھ نیروھای  پیوستن مجددمی شود کھ در کتلھ ھای متشکل برای گردانده 

انجام شود بھ صالح دید نظم ھا کھ باید در برابر بی  یاقدامات». افغانستان باز گردند

این بود کھ نباید اصلی  واگذار شد، مالحظاتصوبھ سرحد شمالغرب  د درشنر ارشکمی

 د.افزایش یاب ستانمشکالت حکومت افغان

 

گ افغان و افغان زیر دست یک سرھن انسپاھینفری  ٣٨ھ یک دست ١٩٢٩در اول جنوری 

مطابق این دساتیر  ند وچترال شد واردتفنگ  ١٢٠ سھ افسر دیگر با یک تفنگ، پنج مسلسل و

شان بھ افغانستان  آنھا با سالحدرخواست کرد کھ می ماه در پایان  شد. حبیب هللا ا آنھا معاملھب
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د. تمام رد ش» کاربرد شناختھ شده بین المللی«مطابق با . این درخواست باز گردانده شوند

وارد پاراچنار  ١٩٢٩فبروری  ١٩در شرایط مشابھ در پادگان قرارگاه پتان در مرز کرم 

داده شد انتخاب  ھ آنھا این . بسپردندالح خویش را در قرارگاه برتانیھ در خرالچی و س شدند

کھ فورا با سالح خود از مسیری کھ آمده بودند باز گردند و یا از طریق چمن و بدون سالح 

 .]١٩٢٩فبروری  ٢۶[ انتخاب کردنددوم را  بھ قندھار بروند. آنھا گزینھ

 

 از طریق ھندل در حال انتقامواد جنگی  بازداشت
 

بازداشت ، ، بھ ھر کسی کھ ممکن بود ارسال شوداز طریق ھند برتانویاسلحھ در حال انتقال 

تقال ما باید تمام ان«] ١٩٢٩اپریل  ٢[. سیاست حکومت ھند در این مورد چنین بود کھ دوش

ا برای امان هللا شخصا برای او باشد یاز اینکھ مسلسل ھای کنیم.  سالح بھ افغانستان را رد

ا بھ رسمیت نمی شناسیم ما مھم نیست. زیرا ما ھیچ حکومتی ر ستان، بھ نظرھر حکومت افغان

کھ ی برقرار گردد یم، تا زمانی کھ حکومت مستقرشخصی را اجازه نمی دھ و محمولھ ھای

یک محمولھ مسلسل  خاص، سیاست در مورداین اعالمیھ ». آن را بھ رسمیت بشناسیم بتوانیم

وزیر امور . ، اعالم شدشدمی  داریداده بود و در کراچی نگھسفارش  در فرانسھ امان هللاکھ 

درخواست تلگرامی  . حبیب هللا بعدا]١٩٢٩می  ٢[ خارجھ پیشنھاد حکومت ھند را تایید کرد

و در پاسخ بھ او گفتھ شد کھ ] ١٩٢٩می  ١۶[ ھمات کردو م ھا توقیف تمام چنین سالحبرای 

دقیق و عدم مداخلھ،  بیطرفیمبنی بر با سیاست اعالم شده خود  ویدر پیر«] ١٩٢٩می  ١۶[

کامال ھر منبع و بھ ھر مقصدی کھ باشد را  مھمات ازصدور محمولھ ھای  حکومت ھند

 ».ده استممنوع کر

 

 .]١٩٢٩می  ۵[ ین ترتیب در چمن توقیف شدپیمایی غیرقابل استفاده بھ ھمیک ھوا
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 در ھند اتتبلیغ جلوگیری از
 

توسط برخی از رسانھ ھا، افراد و افغان ھای دارای مقامات رسمی  ھند برتانویدر  اتیغتبل

. مطبوعات انجام شداز ھر منبعی برای سرکوب تبلیغات  می گرفت. تمام تالش ھاصورت 

در چشم افغان ھا سیاست عدم مداخلھ کارھای زیادی برای خنثی کردن اثرات خوب پابندی بھ 

شورش را کھ  را نشر کردمطبوعات  ند گزارش ھای متضاد و شدیدحکومت ھ. انجام دادند

مجرمان اصلی  کھنمود  خواستدربھ دخالت برتانیھ نسبت می دادند و از حکومت ھای محلی 

 .قرار دھندتعقیب  را زیر

 

سر ل امشد شمی ارھای جدی داده کھ باید برای شان اخطدارای مقامات رسمی  افغان ھای

در کویتھ،  ستان. افسر ویزه افغان]١٩٢٩جنوری  ٣٠[ ندان او بودکارمھمھ و  ستانافغان قونسل

 د.متخلفان بودن ندر پشاور بدتری ستانتجاری افغان ستان در بمبئی و نمایندهافغان قونسل

 

 ھنداز داخل و خارج  محدودیت ھا در رفت و آمد افراد در
 

د، شامل گرفتھ می شنظر  د دریبا آن و از طریقھند کھ حرکت آنھا در داخل  ستانافغان اتباع

خارج ھند کھ فرادی از بھ افغانستان بروند، ا قبال در ھند بودند و می خواستندکھ فرادی بود ا

 .می خواستند بھ ھند بیایندکھ فرادی اھند شوند و بھ افغانستان بروند و  واردمی خواستند 

 

واستند بھ در ھند بودند و می خ ین افرادی کھ قبالمھم تر: ندقبال در ھند بودکھ  یپناھندگان .١

یر یا زبودند بھ عنوان پناھندگان سیاسی در توقیف  قبالی بودند کھ افغانستان بروند، کسان

 ، شماری از افرادی کھ زیر نظارت بودند،نظارت قرار داشتند. بھ محض شنیدن اخبار شورش

فرار چون . ]١٩٢٨ر دسمب ٣١[ ویژه از هللا آباد فرار کرد فرار کردند. سردار عمرخان بھ

چند کھ  ،عبدالکریم و سھم گیری متعاقب او در شورش خوستبھ نام مشابھ جوی پناھیک 
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دی برای زیا ستان ایجاد کرده بود، رسواییحکومت افغان ی برایمشکالت زیادسال پیش 

ی صورت گرفت. تمام این تالش حکومت ھند بھ بار آورد و برای ردیابی او تالش ھای شدید

 ی کھ بعدا پیشنھا کردقبیلھ، در میان شنواری ھا قرار دارد بود و سپس شنیده شد کھبیھوده  ھا

خود  ١٩٢٩در جون د. او سرانجام بھ برتانیھ باز گردان مقابل پاداش و شرایط معین او را در

. در ]١٩٢٩اگست  ٢٧[ بھ برما فرستاده شدبدون قید و شرط تسلیم کرد و تحت نظارت را 

کم ترین قصد کھ ی پناھندگان ھمھ ،حکومت ھند تصمیم گرفت ین،و سایر نتیجھ فرارھای او

 .نداده شوفرستبھ برما  شتھ باشند،داورود مجدد بھ افغانستان 

 

غیابت خود مسئول کھ  جویان سیاسیغیر از پناھ ستان،در رابطھ بھ اتباع افغان :سایرین .٢

 بھ کشورشانآنھا بازگشت  گیری از، حکومت ھند تصمیم گرفت کھ جلودبودنآنھا از افغانستان 

اصوال بھ این امید کھ بتواند از بازگشت . حبیب هللا آنھا خواھد بودسیاست عدم مداخلھ برخالف 

کھ ویزه ھای عبوری بدون رضایت قبلی حکومت او  درخواست نمودنادرخان جلوگیری کند، 

میم ابقت با این تصدر مطرد . این ]١٩٢٩فبروری  ١۶[ ، اما این درخواست رد شدداده نشود

و از طریق پشاور و  در بمبئی فرود آیدیافت از اروپا اجازه  بود کھ نادرخان در بازگشت

 .ستان بگذردقلمروی افغان پاراچنار بھ

 

. ]١٩٢٩مارچ  ١٩[ تنظیم کردی را برای رھنمایی خود نحکومت ھند قوانیدر اوایل مارچ 

 ٢[ ی بھ شرح زیر نشر نمودندبیانیھآن را در  یکردند، اما محتواھ آنھا این قوانین را نشر ن

 :]١٩٢٩اپریل 

 

در مورد عبور ت و مقرراتی کھ حکومت در مورد ماھیبھ نظر می رسد کھ «

وضع کرده، سوي تفاھماتی وجود جریان بحران موجود از مرز افغانستان در 

عدم مداخلھ و بیطرفی حکومت مبنی بر سیاست اعالم شده  ھا توسط . ایندارد
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و با عزم آنھا برای جلوگیری از استفاده از نواحی مرزی ما توسط ھر یک از 

اخلی و برای پیشبرد جنگ د صم در افغانستان بھ عنوان پایگاهطرف ھای متخا

در  برای درگیر نمودن قبایل مرزی مان تالش ھای کھ بھ ویژه برای ناکام کرد

  .شده اند صادرحال انجام است، 

 

 داده نمی شود. اجازه عبور از مرز بھ افغانستان بھ اتباع برتانیھ بھ ھیچ وجھ

، ھنگام انددر ھند  ندگی موقتپناھبھ دنبال منظم کھ جنگجویان افغان، منظم یا نا

و ھر مسیری  یک زمان معقول از ھر سمتدر باید ورود خلع سالح می شوند و 

 کھ یک حکومت مستقرآنھا تا زمانی . سالح رگردندخواھند بھ افغانستان بکھ ب

گرداند، حفظ می بھ آنھا باز ھا را سالح بتوان کھ  تشکیل شوددر افغانستان 

 .شود

 

عادی افغان و افراد قبایل افغان بدون محدودیت باقی  در حالیکھ حرکات تاجران

شخصیت ھای بلندپایھ بھ ھند کھ می خواھند بھ عنوان ، ورود مانده است

آزادانھ برای  عبور، اما منع شده استشوند،  مستقراسی در ھند سی پناھندگان

خارجی داده می شود. در مورد مقامات حکومت ھای  سفر مستقیم بھ مقصد

از والیات مرزی از یک بخش  ، اجازه عبورمقامات مشابھو سایر  بالفعل

ھر سمتی بھ صورت عادی یکبار داده می شود.  دیگر بھبخش افغانستان بھ 

بدون توقف در کھ مسافران  داده می شود بھ شرطیاز ھند آزادانھ بازدید اجازه 

 بروند و در طول اقامت این سوی رود سندصد ابھ مقنواحی مرزی  از عبور

 .»خودداری کنند یا زیان بخش ھای ضد برتانیھفعالیت  خود در ھند از
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 قبیلوی و قدرتمندان در مرزھای افراد قبیلھ خویشتن داری
 

ھتر م عالیجنابدیر نمی کنند.  خود نفع بھ بدبختی دیگران تبدیلھرگز در  ان قلمرو قبیلھباشندگ

فبروری  ٨[ از دست داده بود ١٨٩۵دید کھ در  صتی برای بازگیری قلمروی راچترال فر

بھ  مواجھ شد و مورد بھ حکومت ھند با پاسخ اجتناب ناپذیری. درخواست او در این ]١٩٢٩

. با ]١٩٢٩فبروری  ١۴[ ھ مداخلھ نکند و تا حد زیادی آن را پذیرفتداده شد کھشدار او 

 کرد. منطقھ دوکالم را اشغال ١٩٢٩/٣٠در زمستان او  وجود این،

 

ستان یا در امور افغانقبایل مداخلھ برای جلوگیری از تمام تالش ھا  ،مرزینقاط دیگر در 

ر مھمندھا در ی اعمال شده بخویشتن دار. صورت گرفتافغان ھا آشفتگی  ئ استفاده ازسو

اقدامات  .]١٩٢٨دسمبر  ١۶[ مورد قدردانی قرار گرفت شورش توسط شاه امان هللاآغاز 

حکومت  ،بود و در پایان شورش یت آمیزدر مجموع موفقانجام شد، در تمام مرزھا کھ  یمشابھ

افسران  تالش ھای موفقیت آمیزاز قدردانی «] ١٩٢٩اکتوبر  ٨[ھند توانست ادعا کند کھ 

 حترام بھ استقالل افغانستان صادرکھ با ا بودسیاستی  ،مرزی برای اجرای سیاست بیطرفی

بیش از کھ  از این واقعیت ارزیابی کردادارات سرحدی را می توان  . بزرگی وظایفشده بود

مورد دسیسھ ھای در گذشتھ حضور دارند کھ  ھزار جنگجو در جانب برتانوی مرز ۴٠٠

از اگر . و اخیرا تبلیغات شدید قرار گرفتھ اند ستانافغانمحلی مقامات ز سوی شیطانی زیادی ا

آنھا بی ک ھای مسئول سیاسی و ملِ  بھ مقاماتدر اینجا و آنجا تعداد انگشت شماری  ،این میان

گیری  توجھی کرده باشند، قطعا جای تعجب است کھ تعداد کمی از آنھا تسلیم وسوسھ ھای سھم

 ».کھ بعضی ھا انجام داده اندند، در مقایسھ با شکایت ھای در جنگ داخلی شده ا

 

نیروھای مسلح  تنھا یک بار برای جلوگیری از عبور کتلوی قبایل برتانوی بھ افغانستان از

آن مناسبت، صرف نمایش زور کافی بود و میزان شرمساری حکومت ھند از . در استفاده شد

 .استفاده از آن ھرگز روشن نشد
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 ٢۶[ ھجوم بردندافغانستان بھ تالفی حمالت جاجی در سال گذشتھ بھ مرز کرم توری ھا در 

و  ندسران را مجازات کرد. مامور سیاسی گاوھای غارت شده را برگرداند، ]١٩٢٩مارچ 

کھ تا دو سال یا ] ١٩٢٩اپریل  ۴[د نمودنھا برقرار و توری ھا ی در بین جاجی سپس متارکھ

 ستان دوام کرد.در افغان استقرار مجدد حکومت مستقر

 

 سیاست عدم مداخلھجنبھ منفعل اجرای 
 

، طرف ھای رقیبمستقیم بھ ھر یک از ھای انواع کمک شامل امتناع از نھ تنھا این جنبھ 

 شتھ شود. امان هللا بھ محضکھ می توانست سوی تفاھم پندابود ھر چیزی  پرھیز دقیق ازبلکھ 

د. وزیر خارجھ رای احیای رژیم خود شو مھمات بخواستار کمک سالح  رسیدن بھ قندھار

، پاسخ زیر را بالغ کرداین درخواست را با سر اوستین چمبرلین در لندن ا ستان کھافغان

 ]:١٩٢٩جنوری  ٢٩د [دریافت نمو

 

، اما دادتوجھ قرار  این درخواست را بسیار دلسوزانھ مورد اعلیحضرتحکومت «

خلی افغانستان با کمک ھ آنھا در امور دامالحظات بین المللی مانع مداخلمتاسف اند کھ 

قبول شده در کشور یا حکومت در حالیکھ ھیچ حاکم  ی از جوانب می شود،یکسالح بھ 

بھ ھر نحوی کھ مستلزم  اعلیحضرتنیست اضافھ کنم کھ حکومت  وجود ندارد. الزم

 ».از انجام آن بسیار خوشحال خواھند شدچنین دخالتی نباشد نشان دھد، 

 

 خواستار اجرای وعدهبھ عنوان بزرگداشت سفرش بھ انگلیس،  ، در اوایل شورشامان هللا

در حال حکومت ھند اما . ]١٩٢٩جنوری  ١[ ھدیھ بزرگ اسلحھ از دولت برتانیھ شده بود

کھ آنھا ھنوز در مرحلھ اجرا  بیشتر. در حالیچیزی نھ  ،برای دادن کامیون ھا بود آمادگی

 .]١٩٢٩جنوری  ٢[ وع از بین رفتموضاین ، او سلطنت را باخت و ندبود
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از جملھ  کرد،کمک برای چندین درخواست مستقیم پس از بازگشت بھ افغانستان نادرخان 

 .]١٩٢٩جون  ١۵[ نداما تمام آنھا با اکراه رد شد، درخواست کمک بھ شکل وام

 

ھای  می توان در پاسخجانبداری پرھیز شده است را ھرگونھ از دقت کھ با آن از نمونھ ھای 

از  قونسلجوانب متخاصم و تخلیھ از سوی  رسمیشناسایی  درخواست ھایداده شده بھ 

 .]١٩٢٩فبروری  ١۶[ ، ھمزمان با تخلیھ نمایندگی از کابل یافتقندھار

 

 کمک بھ افراد
 

ھر د، نش حکومت ھند بھ افراد پریشاناز کمک مانع  یاست عدم مداخلھ در امور افغانستانس

استفاده اجازه آنھا  ی،چنین کمک ند. با آنھم در ارایھداشتجایگاه باالیی قرار ر افراد دچند این 

 .]١٩٢٩می  ٢۵[ نداشتند ھند را بھ عنوان پایگاھی برای فعالیت ھای بعدیاز 

 

از دو روز  بود کھ پسعنایت هللا ، دریافت کرد یچنین کمکیت بلندپایھ کھ نخستین شخص

بھ دلیل درخواست ھر دو طرف  شد. این پروازمنتقل ھ پشاور از کابل ب سلطنت با خانواده اش

در مسیر قندھار بھ سرعت . عنایت هللا متخاصم انجام شد و ھیچ اعتراض احتمالی نداشت

دوباره از قندھار وارد می خواست  ١٩٢٩می  ١٨. او در شتدابھ سمت کویتھ تمایل رفتن 

نقض سیاست  شاملرد شد کھ  لقی برود. این درخواست بھ این دلیھند شود و بھ والیت مشر

اعالم شده حکومت ھند در مورد بیطرفی شدید بود. او پنج روز پس در پرواز با امان هللا بھ 

چمن رسید و ھمراه با او بھ بمبئی فرستاده شد. او درخواست ھای مکرر پناھندگی یا مھاجرت 

رفت و آن کشور پارس  . او سرانجام بھرتانوی داد کھ تمام آنھا رد شدندیا ھر دو در ھند ب

 موافقت کرد. صرف با اکراه با او
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قصد و داشت شکستھ کامال کھ روحیھ  ، در حالیدوارد چمن ش ١٩٢٩می  ٢٣در  امان هللا

رت کند. گردد. او اعالم کرد کھ می خواھد بھ اروپا مھاجن ھرگز بھ افغانستان برداشت 

خود را برای عبور راحت و سریع  تمام تالشکھ  گفتاو برایش  دحکومت ھند با شنیدن قص

ر سیاسی او از طریق ھند انجام خواھد داد، اما دیگر نمی توانند از او پذیرایی کنند. یک افس

برد و از آن جا پس از یک ماه یک قطار ویژه او را بھ بمبئي برای مشایعت او گماشتھ شد و 

کشتی تا اروپا بھ عنوان مھمان و در خود در ھند  رفت. او در تمام مدت اقامتاروپا  تاخیر بھ

 معاملھ شد.حکومت ھند 

 

ف ویژه، مورخ ی سرگرد ویکھم، ماور وظاینامھھند در  اقامت و عبور او از گزارشی از

شد،  با او در مصرکھ  یفتار او در کشتی و ھم معاملھ ناجوانمردانھرو  ١٩٢٩جوالی  ١٧

 داده شده است. ١٩٢٩الی جو ٢٠در نامھ سرگرد فریزر، افسر وظایف ویژه مورخ 

 

 ھیکبرای دیدار از ترشد. اولین عزیمت او از آنجا  او پس از ورود بھ اروپا در ایتالیا پناھنده

حکومت ترکیھ برایش اعالم داشت  چند روز دوام کرد و بود. این سفر تنھا ١٩٣٠در فبروری 

 اجازه ھیچ گونھ دسیسھ سیاسی را نمی دھند. آنھا کھ

	

برادرانش کھ ھنگام شورش در اروپا بودند، اجازه عبور از ھند بھ افغانستان  و نادر خانبھ 

جنوری  ٢۶[ خواھد بودگشت اتباع افغان نقض بیطرفی بر این اصل داده شد کھ رد تقاضای باز

تان بھ افغانس محسوب می شد. نادرخان پس از ورودحبیب هللا امتناع قطعا بھ نفع . چنین ]١٩٢٩

بھ بعد بھ یکی از جوانب متخاصم تبدیل شد. از آن زمان  ستانغاندر امور اف شرکتو 

یک  نوان کمک بھ یک جانب تلقی می شد، نھ بھ عنواناو برای کمک بھ ع درخواست ھای

با پوزش  و در مورد دیگرد بار درخواست وام کر د. او دوباید رد می شاین اساس  برفرد و 

خواستار بدون . او بار سوم سربازگیری کندانوی قبایل برتخواھی اعالم کرد کھ قصد دارد از 
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در ھر مناسبت  کمک او می آمدند. ی شد کھ برایمانع از طریق منطقھ حفاظت شده افراد قبیلھ

بھ حکومت  ترین حد خود رسید،پایین  واجھ شد. سرانجام، وقتی بخت او بھمودبانھ مبا امتناع 

در مورد امنیت خانواده  و با حبیب هللاد ازپناھگاھی برای خود فراھم سھند مراجعھ کرد تا 

، یک فرد نشان می دادبھ عنوان او را . در مورد این تقاضا کھ ھماھنگی صورت گیرد اش

وضعیتی کھ نادرخان برای آن برای افغانستان حکومت تمایل مطلوب نشان داد. خوشبختانھ، 

 آماده می شد، پیش نیامد.

 

پس از  ١٩٢٩سپتمبر  ١٧ی بھ پاراچنار در ناگھان برادر نادرخان با بازگشت ھاشم خان

 باعث ستان،ھند بھ قلمرو مھمند افغان خوست و تقاضای اجازه عبور ازدر  آخرین شکست خود

از طریق  اده نمی شد، او می خواستاجازه دشد. اگر شرمساری زیادی برای حکومت ھند 

 صد او این بود کھ دوباره بھا مسیر دیگری وارد افغانستان شود. در ھر دو صورت، قچمن ی

برخالف میلش، کشور را با مشکل . حکومت ھند احساس کرد کھ ممانعت او بپردازدمبارزه 

نادرخان را  ویرانگری در ھند خواھد داشت و پیامدھایجدی در مرز مواجھ خواھد کرد، 

لمرو قبرای عبور از او  برای ھمیشھ تلخکام خواھد ساخت. از سوی دیگر، اجازه دادن بھ

خواھد را حکومت کابل  ییدشد اتاعتراض ھای دیگر،مبارزه در جاادامھ برتانیھ بھ مقصد 

 ٢١[ دادخواھد  طرفی قرار مبنی بر بی ھاتھامات روسی در معرضبرانگیخت و آنھا را 

 . ]١٩٢٩سپتمبر 

 

ستان بھ افغان از کرم امستقیم ،ھ او دستور بدھندن است کھ بامن ترین راه ای ،ندآنھا تصمیم گرفت

و  پذیرفتھ این دستور را نبرگردد، بدون اینکھ از ھیچ بخش دیگری از ھند عبور کند. او 

د، او دھ تغییریطرفی خود را بھ نفع او د قوانین بدیگر نمی توان حکومت ھند با احساس اینکھ

پارس یا  خارجی بھقرار بود در انتظار سفر کھ  ، جاییبھ کویتھ فرستادپناھنده را بھ عنوان 

آنگونھ کھ پیش بینی می شد،  او در کویتھ در واقعیت بازداشت. مقصد دیگری بازداشت باشد
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. ]١٩٢٩اکتوبر  ٩[ دن قبایل درانی و اچکزی بلوچستان ایجاد کردر میا خشم قابل توجھی

 رسماو  مستقر شدپیش از اینکھ از بین بردن تحریک آنھا ضروری شود، نادرخان در کابل 

افتخار با برای پیوستن بھ او ھاشم خان » جناب عالی«د و زه را برای بردارش دادرخواست وی

 فرستاده شد.

 

 در خارج ر مورد نمایندگی ھا و اموال افغانستاننگرش د
 

بھ نمایندگی حد اقل در حال حاضر  ،اعلیحضرتوزیر امور خارجھ بنا بر تصمیم  :در لندن

رسمی دپلوماتیک بھ کار خود ادامھ  یتعنوان ماموربھ «در لندن اجازه داده شد کھ  ستانافغان

 متشکل از یک نفر بود. در حالی بود کھ در آن زماناین ». دھد

 

نیز بھ  در ھندی کھ ماھیت مشابھی داشتند، ھا و مقامات افغان قونسل، قونسلبا سر  :در ھند

اپریل  ٧[ زیر بود بھ شرح در مورد نگرش خود. بیانیھ حکومت ھند شد معاملھ ھمین ترتیب

١٩٢٩[: 

 

 نمایندگانی، قونسل افسرانبھ ستان، افغاندر با وجود نبود یک حکومت شناختھ شده «

بمانند و وظایف  در ھندد کھ می شو ھا بھ دلیل حسن نیت اجازه دادهآن  تجاری و امثال

از و فراتر در فعالیت ھای غیرقانونی  کھ اگر انجام دھند این درکعادی خود را با 

، از انجام دھندبرتانیھ  دسیسھ با قبایل زیر کنترولو بھ ویژه در  خود ایفوظ دامنھ

 ].١٩٢٩اپریل  ٧» [کھ بھ افغانستان برگردند خواستھ می شودآنھا 

 

 

 

 



	 47	

 مقرری ھای جدید
 

 دعمل کنپشاور  دراو تجاری  نمایندهبھ عنوان فرستاد تا امام الدین را حبیب هللا فردی بھ نام 

. حکومت ھند داده شوبھ او تحویل د کھ خانھ و پول مامور تجاری پیشیننمود  خواستدرو 

برای این کار فشار آورد، ممکن بھ او گفتھ  یت نشناخت، جز اینکھ بگوید اگراو را بھ رسم

مقامات  شده است، اما یاداشت شانتصابات او در مورد اطالع«] ١٩٢٩جوالی  ١۵[شود 

ر بیشتنھ ، باشدیا امیتاز ویژه میت بشناسند کھ دارای کدام مقام نمی توانند او را بھ رسبرتانیھ 

وجود داشت و افغانستان در حکومت مرکزی تجاری افغانستان در زمانی کھ یک  نمایندهاز 

 ».می شناختبھ رسمیت آن را حکومت برتانیھ 

 

 »ستانتبادل نظر در باره امور افغان«ی برای نمایندهنادرخان می خواست  ١٩٢٩در اگست 

. این اجازه داده نشد، اما بھ نماینده او اجازه داده شد کھ بھ پاراچنار برود و بھ سیملھ بفرستد

حکومت ھند از  . پاسخدیاببدھد تا بھ حکومت ھند انتقال نظر نادرخان را بھ مامور سیاسی 

 ن کانال ارسال شد.طریق ھما

 

ھ اروپا را داشت. حکومت ھند این بھیئتی حبیب هللا مفکوره فرستادن تقریبا در ھمان زمان 

وزیر د، یاز آنجا کھ موضع حبیب هللا محکم تر بھ نظر می رسکرد، اما ھ را تایید نموضوع 

]. اعضای ١٩٢٩اگست  ٢٣[ دھدماموریت اجازه این بھ داشت کھ  تمایل زیادھند امور خارجھ 

هللا پیش از  سقوط حبیباما . فتھ می شدندپذیر بھ صورت خصوصی و غیردپلوماتیکآن 

 مذاکرات بیشتر واقع شد.
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 ستانحکومت افغان محافظت از اموال
 

بر اساس شایستگی آن از تمام جوانب رسید و  ستانحکومت افغان تقاضاھا در رابطھ بھ اموال

و بازداشت در ھر موردی توقیف اسلحھ کھ پیشتر ذکر شد،  طوریھا رسیدگی صورت گرفت. 

حکومت ھای پول  مبنی بر ممنوعیت برداشتحبیب هللا  درخواستشد. در موارد دیگر مانند 

گیری سریع در مورد ادعای شخصی  امان هللا برای تصمیم درخواستو  ستان از بانک ھاافغان

راه حل ھای مناسب در دریافت برای  یعادی قانونھای در بمبئی، پروسھ او بھ اموال معین 

 نظر گرفتھ شد.

 

  تاج و تخت شناسایی رقبای
 

فت صورت گرحکومت ھند  ستان درافغان قونسلسر عنایت هللا توسط بھ سلطنت رسیدن اعالن 

 شد.دریافت با تصدیق رسمی و 

 

امور خارجھ بھ وزیر توسط دستیار وزیر  ١٩٢٩جنوری  ٢٣در حبیب هللا اعالمیھ مشابھی را 

حکومت ھند  برتانیھ یا نھ از سوی وزارت خارجھبرتانیھ تقدیم کرد. ھیچ تصدیق رسمی 

ھا توسط حبیب هللا بعدرسمیت شناختن بھ او برای تمایل  مبنی بر. اشاراتی صورت نگرفت

 شد، اما ھرگز مورد استقبال قرار نگرفت.  بیان

 

بر تخت سلطنت در قندھار خود تخت  جنوری اعالم کرد کھ او بار دوم با پای ٢٩امان هللا در 

از کناره گیری قبلی او  رپذیرش رسمی خب توجھ بھ . با]١٩٢٩جنوری  ٢٩[ استنشستھ 

این اعالمیھ  ومت برتانیھ احساس کرد کھ عمل بھدر افغانستان، حکادامھ وضع ناامنی و قدرت 

 طرفی آنھا است.سیاست بیمستلزم انحراف از 
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را سلطنت خود  ،برتانیھخارجھ  وزارت اموربھ  یتلگرام در ١٩٢٩اکتوبر  ١۶در  نادرشاه

فشار آورد ر وزارت خارجھ ، اما حکومت ھند بریحا تقاضای شناسایی نکرداعالن کرد. او ص

یعا برآورده سر کھ بایدآنھا  ، تقاضای فوریامور بود ایل بھ تاخیر درکھ بھ نظر می رسید م

 از لندن فرستاده شد. نومبر تلگرام شناسایی ١۴، بر این اساس در شود

 

 معاملھ با نادرخان
 

کھ حکومت ھند باید در بود  یھا پرسشان شاید مشکل ترین در مورد نادرخنگرش آنھا 

روبرو  کھ حبیب هللا با آن ی بودرش حل می کرد. او بزرگ ترین خطر بالقوهرابطھ بھ شو

گردد. حبیب هللا در تخت خارج افغانستان بود و می خواست از طریق ھند بربود. او در 

ی بھ نادر امتناع از تسھیالت عبورھتر از باو را ی کابل نشستھ بود و ھیچ چیزسلطنت 

چیزی بھ اندازه بازگشت ھیچ . از سوی دیگر حکومت ھند می دانست کھ خوشحال نمی کرد

ی احیای دولت مستقر در افغانستان وجود ندارد. بنابرآن وسوسھ امیدی سریع تر برای نادر،

حمایت شود. پشتیبانی  عاواقداده شود، بلکھ او اجازه حمل و نقل قوی وجود داشت کھ نھ تنھا بھ 

یک  بھ وام نامعلومسالح، حمل و نقل  اممکن بود، اما نظارت نسبتا کمتر در موردن علنی

نادرخان  ال می توانست بھھر یک از این ھا احتما – ھ افراد قبایل برتانیھبه اشارچند مامور، 

در مجموع ھیچ  .توانندھ . از سوی دیگر شاید آنھا نکمک کند تا سریع تر بھ سلطنت برسد

وجود ندارد کھ پابندی عملی شدید بھ سیاست عدم مداخلھ بھترین مسیری بود کھ باید  شک

قدردانی کرد و برتانیھ خود نادرخان از این سیاست پس از آن مشخص شد کھ دنبال می شد. 

استقبال آن از پابندی بھ آن مورد احترام قرار داد. این نیز معلوم بود کھ روس ھا ھم  را بھ دلیل

 .بود از جانب آنھاشدید برای مداخلھ متقابل  یکردند و ھرگونھ انحراف از آن عالمھ

 

برایش صادقانھ اما با کمال دوستی «شد و  محترمانھ پذیرفتھ ، نادرخاندر ورود بھ بمبئی

، ستاندر امور افغان سیاست عدم مداخلھ انھ با درنظرداشتمتاسف کھ حکومت ھند داده شداطالع 
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کھ حکومت ھند در تسھیالت و مھربانی ھای از منافع خود نادرخان  یط زمانی و تا حدیشرا

. آنھا اعتماد ، جلوگیری می کندبازدیدکننده برجستھ نشان دھدیک برای غیر آن خشنود می شد 

و انگیزه ھای زیربنای تمایل آنھا برای ویژه  یالتسھت از دالیل عدم ارایھدارند  کھ او 

بھ افغانستان ھر چھ سریع تر فعالیت سیاسی در زمانی کھ در ھند است و گونھ خودداری از ھر

 ].١٩٢٩فبروری  ٢١» [قدردانی خواھد کردمی رود، 

 

ھمھ مشتاق است بداند کھ حکومت بیش از  فتھ بود، اطالع داد کھپذیررا او او بھ مقامی کھ 

با تمام  شخصا آماده است تا در افغانستان بھ کدام مسیر برود؛ اوحوادث  مایل است برتانیھ

دیدن او فقط مشتاق خود از ھر خطی کھ حکومت ترجیح می دھد، حمایت کند. و نفوذ وزن 

امیال آنھا ] ١٩٢٩فبروری  ٢٣. حکومت ھند پاسخ داد کھ [افغانستان قوی، آرام و متحد است

و دوستانھ.  ، متحد، مستقل، قویافغانستان صلح آمیز مشابھ او است، یعنی احیای زودھنگام

آنھا را از  ،در بدبختی کنونی افغانستان ھمدردی آنھا گر اجازه دھندند کھ ابود مطمین آنھا

بھ عوض ھمھ چیز منحرف سازد، ھای دلسوزانھ  حتی در حد مشورهمسیر عدم مداخلھ شدید 

باشد کھ وقتی صلح  مطمینممکن است او  با این حال، بھ خطر می افتد.اینکھ پیشرفت کند، 

 دوستی آنھا کم نخواھد بود.باز گردانده شود، مدارک یک افغانستان متحد بھ  وبارهد

	

او نگرش او ھم در بمبئي و ھم در پشاور کامال درست بود، با آنکھ زمانی بھ نظر رسید کھ 

. می خواھد مدت بیشتری در پشاور اقامت کند، در مقایسھ با آنچھ حکومت مناسب می دانست

ا ب و] ١٩٢٩مارچ  ١[داشت  ھمفریزا گفتگوی طوالنی با سر فرانسیس او پیش از ترک آنج

برطرف شده است کھ در ذھن او وجود داشت،  یبسیاری از شبھاتبھ پایان رسید کھ  این تذکر

ان نشافغانستان روحیھ واقعی دوستی  کشوری است کھ در اوضاع آشفتھ و برتانیھ بزرگ تنھا

 داده است.
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ترک آنجا گفتگوی عبور کرد. او پیش از بھ افغانستان رز کرم ماز  ١٩٢٩مارچ  ٨در او 

پس از آن بھ مدت کوتاھی داشت کھ  مکوناکیو دوستانھ با مامور سیاسی، آقای  طوالنی

ی چیزھای دیده شود] حاو این گفتگو [ضمیمھد. بھ وی معرفی شیر برتانیھ در کابل عنوان سف

سر با را برتانیھ و بھ ویژه، ارتباط او  را نسبت بھنگرش بعدی نادرخان  زیادی است کھ

 .روشن می کند سفیربھ عنوان  مکوناکیریچارد 

 

او بھ شکل وام بود. این موضوع درخواست کمک  ادرخان با مقامات برتانیھارتباط بعدی ن

بھ دفتر استخبارات یف شده بود، توظتجاری نادر در پشاور  بھ عنوان نمایندهکھ حکیم  توسط

جون  ٢٩نادر در ]. ١٩٢٩جون  ٢٢[ کردرد آن را مودبانھ  حکومت برتانیھشد. ارایھ پشاور 

روبرو ن پاسخ فرستاد و با ھما مکوناکینزد آقای  درخواست مشابھرا با احمد علی  ١٩٢٩

 .]١٩٢٩جوالی  ١[ شد

 

جھت «سیملھ  ،ی بھ وزارت خارجھنماینده ، تمایل خود برای فرستادناگست ٩نادرخان در 

]. چون حبیب هللا در ھمان زمان ١٩٢٩اگست  ١۵ابراز کرد [ »ستاندر امور افغان تبادل نظر

، ھر دو درخواست ه بودنشان داد تمایل خود را برای فرستادن ماموریتی بھ لندن و سایر مراکز

بھ مامور ات خود را برای انتقال بھ حکومت ھند . بھ نادرخان اجازه داده شد نظرندرد شد

ه امبنی بر اینکھ او با اکر یی بیشتر برای کمک و اعالمیھمل تقاضاھاآنھا شا. سیاسی بفرستد

با  اجازه می دھد تا با او یکجا شوند. این اعالمیھجانب برتانیھ  یوزیری ھا و مھسود ھا بھ

وجھ نمی توانند از ھیچ  کھ آنھا بھ ه شدشد و فورا پاسخ داددریافت حکومت ھند تعجب توسط 

نادر در این ]. ١٩٢٩سپتمبر  ٧[از سمت خود چشم پوشی کنند  نیروھای جمع آوری شده او

سپتمبر  ١٨شت [نگرش، نابودی آخرین امید خود برای پیروزی را می دید. او پاسخ درازی نو

بود، اما حکومت ھند تزلزل ناپذیر باقی برای کمک دیوانھ وار  ] کھ تقریبا درخواست١٩٢٩

آماده او  آخرین تالشبرای شکست مطلق ند ماند. در این مرحلھ ھم نادر و ھم حکومت ھ
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نادرخان از مبارزه منصرف شود، اگر در بین آنھا در جریان بود کھ  ھنوز مکاتباتی. بودند

کھ ناگھان موج تغییر کرد  چھ باید کرد افغانستانو بھ گونھ کلی برای  و خانواده اش برای او

 نادرخان آقای کابل شد.و 

 

 کناره گیری ترک سیاست
 

رفی ط و مسیر باریک بی توانست تنگناخوشبختانھ حکومت ھند ادرشاه در کابل، استقرار نبا 

پاسخ  یگرم توسط وزارت خارجھ برتانیھ با لحن رھا کند. تلگرام اعالم جلوس نادرشاهرا 

بھ رسمیت ، سلطنت را برای خود نگھ داشتھ استنادر  شد داده شد. بھ مجرد اینکھ مشخص

بھ ھمان سرعتی بھ افغانستان بھ اتباع افغان برای بازگشت ]. ١٩٢٩ نومبر ١۴شد [شناختھ 

کننده بر ضد دو تبعھ افغان  ی بازگشت داده شد و اقدامات محدودکھ نادر می خواست اجازه

تخلف ھای شده بودند. غوث الدین  د کھ مرتکبدین و عبدالحکیم اتخاذ گردیغوث ال بھ نام ھای

و در نامھ نگاری ھای خیانت  پرداختھست ھای مشکوک سیاسمت افغانی مرز کرم بھ در 

. عبدالحکیم و شخص دیگری در پشاور برای شورش آمیز با دشمنان نادر شناسایی شده بود

امین جان  نقشھ می کشیدند. غوث الدین، عبدالحکیم وکامل شنواری ھا بر ضد حکومت جدید 

 از مرزھا دور ساختھ شدند.ھمگی 

 

ھفت  ارد و آماده بود کھ در صورت درخواست،ھ نادر بھ پول نیاز دحکومت ھند می دانست ک

کنند. درخواست آن را وادار بھ شاولی نتوانستند نکردند و  . آنھا درخواستوام بھ او بدھدلک 

 .وام داده نشد بنابرآن تا چندین ماه بعد

 

 

 

 



	 53	

 از سرگیری مناسبات دپلوماتیک
 

اھی در بین حکومت برتانیھ و رقبای باطات گھگارت ،از کابلبرتانیھ پس از تخلیھ سفارت 

دن در لن ستانیر افغانیوه ھای گوناگون صورت می گرفت. سفتاج و تخت بھ ش مختلف بر سر

وزارت خارجھ کابل خواستار نمایندگی شد و حبیب هللا تلگرام ھای بھ نام از طرف امان هللا 

س شایستگی ھای آنھا مورد بررسی ام پیام ھای اخذ شده بر اسادھلی فرستاد. تم بھ لندن و

ی دالیل دیگر بنا برکھ  زیر سوال می رفتزمانی تنھا  قرار گرفتند، اعتبار کانال ارتباطی

 .دمطلوب می بو

 

شروع بھ فشار بر وزیر خارجھ برای فورا ، حکومت ھند پس از استقرار سلطنت نادرشاه

و در عین زمان از حکومت  قونسلآنھا فرستادن د. پیشنھاد اول ارسال نماینده بھ کابل کر

در مورد بازگشت نمایندگی بود. مذاکره بھ ھند برای درخواست فرستادن نماینده  ستانافغان

یھ اعتبار برتانیا را راضی کند و  افغان ھا بعید بود کھ رد شد، زیرا  قونسلپیشنھاد فرستادن 

بر اینکھ برادرش تمام گفتگوھای مبنی نادرشاه  را حفظ نماید. پیشنھاد گفتگو در ھند با اعالم

 خورد.شکست الزم را در لندن انجام خواھد داد، 

 

بھ  مکوناکیو سر ریچارد  در لندن ستانسفیر افغانشاه ولی خان بھ عنوان  عالیجنابتقرر 
 یر برتانیھ در کابلعنوان سف

	

ا برادر آیکھ پرسید برتانیھ  ستان از وزارت خارجھافغان وزارت خارجھ ١٩٢٩نومبر  ٧در 

. بھ عنوان سفیر است یا خیرحکومت برتانیھ مورد قبول  ،جناب شاه ولی خاننادرشاه، عالی

ر دبرتانیھ بود. او بھ روابط دوستانھ با تمایل  بسیار ویژه یھبھ عنوان نشانانتخاب برادر شاه 

ت کامال مورد موافقکھ تعیین شاه ولی خان گفتھ شد  ستانافغان پاسخ وزارت امور خارجھ
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د و با وارد لندن ش ١٩٣٠. شاه ولی در میانھ جنوری ]١٩٢٩نومبر  ١۴است ( اعلیحضرت

 .شگفت زده کردد کھ او را پذیرایی گردی ی و ادبگرمچنان 

 

رتانیھ نام آقای (پس وزارت خارجھ باو بھ لندن،  در فاصلھ عزیمت شاه ولی از کابل و ورود

پیشنھاد کرد.  ستانکابل بھ حکومت افغان جدیدرا بھ عنون سفیر  مکوناکیاز آن سر ریچارد) 

این پاسخ داد و ابراز امیدواری کرد کھ  یگرمبھ پیشنھاد این پذیرش با  ستانحکومت افغان

و افغانستان، کاھش دوره تعلیق و ایجاد  بزرگتقویھ مناسبات دوستانھ برتانیھ «در پیشنھاد 

تسھیالت در روند رسمی ایجاد  اعثی ھر دو حکومت ارزشمند بوده و ھم بدوباره سفارت ھا

 چنین شد.». و دیدگاھھای قابل تحسین و نظریات خوب در میان ھر دو حکومت گردد

 

 ستاند. حکومت افغانو سایر مقامات تنظیم گردی ستانھای افغان قونسل، مقام در عین زمان

ر پشاور و تجاری د ھا در بمبئی و کراچی، نماینده قونسل در دھلی، قونسلانتصاب ھای سر

. این مقرری ھا توسط حکومت بھ حکومت ھند ابالغ کردافسران ویزه در پشاور و کویتھ را 

 شد.ھ رسمیت شناختھ ھند ب

 

قبال نجم مورد استشاه جورج پ اعلیحضرتتوسط ستان در لندن افزود بر اینکھ یر جدید افغانسف

دیگران در دیدار با ز ا حضرتاعلیناخوشایند باعث شده بود ی امتیازی کھ بیمار قرار گرفت،

داده وزیر امور خارجھ دو گفتگوی اولی توسط آقای ھندرسن، موقعیت مشابھ خودداری کند، 

 داشت. ویچندین مالقات با بھ کابل،  مکوناکیپیش از عزیمت سر ریچارد شد. او ھمچنان 

روی نیترک کرد. برتانیھ را بھ مقصد کابل  ١٩٣٠جنوری  ١٧در  مکوناکیسر ریچادر 

در راه با سر توانست  شین را در اختیار او قرار داد،کھ یک ما با حسن نیت یھوایی سلطنت

د و اعتبارنامھ خود وارد کابل ش ١٩٣٠می  ١١گفتگو کند. او در در بغداد  ھمفریزفرانسیس 

 بھ نادرشاه تقدیم کرد. ١٩٣٠می  ١٧را در 
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ال آنجا بود و دبیر دوم رکیھ قببھ کابل بازگشت. سفیر ت ١٩٢٩دسمبر  ۵سفیر روسیھ در 

. اعالن نام سفیر جدید پارس فورا پس از سال ھ بوداو پیوست سفارت ترکیھ دو روز پیش بھ

 بود.میالدی نو 

 

 مناسبات معاھداتی
 

مناسبات معاھداتی شدند. آنھا تقاضا نمودند کھ نھ تنھا  ھند خواستار بررسی وحکومت برتانیھ 

مورد آینده در ھیچ مشکل دیگری در برجاست، بلکھ  ھنوز پا معاھدات موجود میان دو ملت

اجازه برای اصالح معاھده یک از طرفین کھ ھر  داشتھ باشدوجود ن برخی تسھیالتتداوم 

پیشنھاد کرد گفتگوی خود با شاه ولی دومین در این دیدگاه، وزیر امور خارجھ  با. ندداده بود

  :]١٩٣٠فبروری  ٨[ مبادلھ شودھای تا یادداشت 

 

عمل می کند، از جانب خود و حکومت ھند کھ  ھدر برتانی اعلیحضرتحکومت «

می داند، مشروط و حکومت افغانستان  معاھده را دارای اثر کامل (و؟) معتبر میان خود

ضروری بھ نظر برسد، در عمل کھ وضوعات جزئی ھر گونھ تسھیالت در مبر اینکھ 

 ».یابدقوت خود ادامھ  هللا باید بھدوران شاه امان  یک از جوانب در توسط ھر

 

 گر چھ، تواند این شرط را بدون ارجاع قبلی بھ کابل بپذیردکھ نمی می کرد شاه ولی احساس 

ی را کھ با سر فرانسیس تمام تسھیالت مکوناکیکھ سر ریچارد  کوچک ترین تردیدی نداشتاو 

را در عبارات  یالحاتحکومت ھند اصسپس خواھد کرد. موافقھ شده بود، دریافت  ھمفریز

ستان بھ سر زیر تاثیر قرار دادن جدیت حکومت افغانبھ منظور پیشنھاد کرد و این شرط 

بفرستد تا چنین بھ نظر برسد کھ » شفاف« پیام تا از دھلی یکداد  دستور مکوناکیریچارد 

 او رفتن خود بھ کابل را تا حل این موضوع بھ تاخیر انداختھ است.
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اگر د کھ در مرز آغاز شد و معلوم گردی ١٩٣٠ود کھ ناآرامی ھای ده بمسایل ھنوز حل نش

اساس،  نای بربرای ھر دو کشور بھتر است. باشد، در کابل نماینده برتانیھ ھر چھ زودتر 

سیون تجارتی افغان و کنوان-انگلیس ١٩٢١اعتبار معاھده کھ یادداشت بھ تبادل حکومت برتانیھ 

راضی شد. این تضمین تسھیالت  با تضمین شفاھی برای هرا تایید می کرد، ھمرا ١٩٢٢

پس از تبادل  بعد.یک ماه  حدودنوشتھ شد، اما بھ صورت کتبی ی توسط شاه ولی خان شفاھ

 ی برای سفیر جدید برتانیھ صادر شد تافرمانفورا می صورت گرفت،  ۶یادداشت ھا کھ در 

 بھ کابل برود.

 

یر برتانیھ و وزیر خارجھ دداشت ھا در کابل میان سفتبادل یاتسھیالت پس از آن در  تداوم

 ید شد.ئات ستانافغان
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 ھای شورش در ھندواکنش  – فصل پنجم
 

 داخلی
 

محدود می بھ والیت سرحدی  ورش افغان ھا در ھند برتانوی اندک بود و عمدتاشھای واکنش 

بود. با نشستن ھمھ چیز غربی  معرفی بھ دلیلامان هللا  بر ضدشد. احساس عمومی در آغاز 

امان هللا در سرحدات  طغیان احساسات طرفداران، سلطنت بر تختدزد  یک فرماندهناگھانی 

 بوجود آمد. شمال ھند میان مسلمانان درگونھ کلی در و بھ 

 

فبروری  ١۴امان هللا چنین بود [ ات طرفدارانحکومت ھند در مورد این موج احساس اظھارات

١٩٢٩:[ 

 

است کھ بار آسیایی  هللا بھ دلیل ھمدردی با یک حاکم طرفداری از امانھند موج در «

را بھ تخت ھای اروپایی توجھ پایرا از برتانیھ بھ دست آورد و سپس نخست استقالل 

امکان دستیابی نمایش  کھ ھند سیاسی بر پایھدلیل امیدھای است و بھ  خود جلب کرد

در میان قبایل ما موج  .اراج ایجاد کرده استسریع بھ دولت مترقی و کارآمد بھ سو

ھ دلیل انزجار از احساس احتمال یک امیر غیرپتان بوده است. امان هللا عمدتا ب طرفدار

برتانوی کردند کھ مسیر خطرناک ضد امان هللا تھدید  ان، تحریکات طرفداردر آغاز

عدم مداخلھ مطلق، اکنون بھ دلیل توانایی ما در اشاره بھ . را در پیش خواھند گرفت

کھ ممکن از جانب ما قطعی و ھند و نبود ھرگونھ مانع  بیانیھ ھای آرام بخش در داخل

را اختیار نموده ضرری بی  نسبتاشکل را دربرگیرد، ضد برتانوی  اتتبلیغ است

 ».است
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، اما دندابراز کری ای اعزام یک ماموریت پزشکی آمادگی ھای ظاھربر خالفت طلبان

بعدی کھ کمتر ضد پزشکی ماموریت  بھ یک ١٩٣٠در اپریل شد. نع آن ماحکومت ھند 

واجد شرایط پزشکی  کھ فقط از افراداینشروط برداده شد، م برتانوی بود، اجازه عبور از مرز

 ند.کنفعالیت ھای سیاسی خودداری تشکیل شده باشند و متعھد شوند کھ از 

 

پابندی شدید  ده تجاری حبیب هللا در پشاور،ی قلدری بر ضد نماینجدا از این تظاھرات و مقدار

واکنش جدی در ھند کافی بود.  برای جلوگیری از ھرگونھحکومت بھ سیاست اعالم شده خود 

در ناپدید شدن نھایی امان هللا از افغانستان و  فراروجود داشت، پس از  احساسی کھ ھر قدر

 اروپا کامال از بین رفت.

 

را مقصر ھمھ اتفاقات سیاست حکومت  ،برتانوی مطبوعات ضدھای بخش ناگفتھ نماند کھ 

 .ندستمی دان

 

 قلمرو قبیلوی
 

از آن بود بخش جویانھ رضایت  یک احساس انتقام بتداا احساس عمومی در قلمروی قبیلوی

از اینکھ یک و خشم  اس ناگھانیھر، بدست آورد. سپس یک بود آنچھ سزاوار امان هللاکھ 

ھ از اینکخاطر سرانجام احساس آرامش و  نشستھ استکابل ت در سلطنتخت  امیر غیرپتان بر

از  یترس نشست کھ ھیچ گاهسلطنت بر تخت نیرومندی مرد بھ جای او او نیز فراری شد و 

را در نزاع  دعوت اخالقی یا مذھبی برای سھم گیریبرتانیھ نشان نداده است. قبایل ھیچ 

بدست آوردن چیزی دارند، مستقیمی برای زمانی دیدند کھ شانس  احساس نمی کردند و فقط

خط  قبایل ھر دو طرف ی آخر بھمالحظھاز تمایل بھ آن کار را نشان می دھند. نشانھ ھای 

 چندین درخواستعمده قبایل افغان، دلیل برای خرید بیعت پول  یورند قابل تطبیق بود و نیازد

 بود. توسط نادرخان از حکومت ھند کمک
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 اجنسی ملکند
 

ه بود، قبال ذکر از دست داد ١٨٩۵لمرو چترال کھ در بازگیری ق مھتر برای عالیجناب اندیشھ

 شد.

 

 مھمند
 

 .ت نکردندناآرامی ھا در امور افغانستان دخالدر تمام این  مھمندھای جانب برتانیھ

 

 اجنسی خیبر
 

شورش  خود در آغاز حمایتھزار افریدی را برای  ٣کرد تا تالش بدون موفقیت شاه امان هللا 

 استخدام کند.

 

میدان  ،در جرگھ ھفتگی در باغبرای درخواست کمک نامھ ھای نادرخان  ١٩٢٩در اگست 

، رفتھ بودعلی خیل  بھبا نادرخان برای دیدار ]. سید المار کھ ١٩٢٩اگست  ٢۴خوانده شد [

ی افریدی ھا است کھ در ت نادر حتمی است و این وظیفھ دینکھ موفقیسخنرانی کرد و گفت 

ھ و گفت کبھ سید المار پاسخ داد متقاعد رسالھ دار لشکرکشی پیروزمندانھ با او بپیوندند. یک 

بدون تصمیم  بحث پرداخت پول است. جرگھفقط بلکھ موضوع ھیچ ربطی بھ اسالم ندارد، این 

 از ھم پاشید.
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 ورکزی ھا
 

کھ ورکزی ھا تصمیم  گفتکرم فرستاد و  بھ مامور سیاسی ینامھ ١٩٢٩نادرخان در سپتمبر 

درخواست رد شد . آزادانھ آنھا از طریق کرم شدعبور ھ کمک او بیایند و خواستار ب گرفتھ اند

 ]. ١٩٢٩سپتمبر  ٢۴[

 

 وادی کرم
 

ک ھای متنفذ قبیلھ منگل گرفت امنیت را از ملِ ، یا سھم گیری مشارکت در مقابلمامور سیاسی 

رفتند کھ  کمک نادرخان جلوگیری کرد. چند نفر ھو بھ این ترتیب از ھرگونھ حرکت کتلوی ب

 نادرخان نھ پیوست. اممکن بود. ھیچ توری اصال بھتوقف آنھا ن

 

ستان و آتش بسی کھ بین آنھا و جاجی ھا برقرار شد، قبال ذکر قلمرو افغان حملھ توری ھا بھ

 .شد

 

در طول دوره  ،ندجی صحبت می کنقبیلھ جاادعا می کردند از طرف غوث الدین و افرادی کھ 

مامور سیاسی داشتند. آنھا حتی ی نسبت بھ نگرش دوستانھ و تقریبا خوش حال کنندهشورش، 

می خواھند خوست را بھ ظاھرا از ترس تسلط روس ھا کھ اشاره کردند در یک مرحلھ 

می آنھا  گردید . برای آنھا پاسخ ھای مودبانھ داده شد تا اینکھ معلومبسپارندحکومت برتانیھ 

جلوگیری پس از آن کنند کھ سرمایھ اندوزی واھند از طریق مکاتبھ با یک مقام برتانوی خ

 پاراچنار بھبردن بھ با پناه نشان داد و نادر  اترین متحدشد. غوث الدین بعدا خود را بی وف

 بھ برما انتقال داده شد. شد و از آنجاھای مرکزی منتقل والیت 
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 وزیرستان
 

زدن در کیک  ستان ھرگز از انگشتات مرزی، حکومت افغاندر سراسر تاریخ مناسب

تان دست نکشید. در اوایل شورش گزارش شد کھ سعدی خان یک مھسود برجستھ ضد وزیرس

ند. ک لشکر بزرگی برای افغانستان جمع از افغانستان آمده و می خواھدبا پول فراوان  برتانیھ

کھ چون ھر  لغرب بھ این نظر بودندان وزیرستان و کمیشنر ارشد والیت سرحد شماباشندگ

شکست مواجھ بھ  اجرای دستوراتعدم امکان  گونھ تالش برای بررسی حرکت او بھ دلیل

ار داشت کھ ھر قدر این اصریچ اقدامی صورت نگیرد. حکومت ھند ھ می شود، بھتر است

ور آنھا قرار متن دست. خود را برای مھار قبایل انجام دادتمام تالش باید باشد،  وظیفھ دشوار

 :زیر بود

 

نستان دشواری ھای محدود کردن قبایل از شرکت در جنگ داخلی افغا حکومت ھند«

از بین المللی ر سطح بھ صورت آشکار دی را می داند. ھو پیچیدگی زیاد مسایل قبیل

را نگھ داریم، حتی اگر  اھمیت باالیی برخوردار است کھ ما باید ظاھر عدم مداخلھ

از این رو باید روشن . استناممکن لوگیری از انجام این کار قبایل ثابت شود کھ ج

تالش در جنگ داخلی را ناپسند می داند. شما باید تمام  یکنید کھ حکومت مداخلھ قبیلھ

وادار کنید کھ از درگیری قبایل در چیزی کھ فقط بزرگان را خود را انجام دھید تا 

رقبای نند. شاید پیچیدگی کنونی حاالت با جلوگیری کاست، افغانستان امور  مربوط بھ

از  امکان داردکھ  ییست تا جا. بسیار مھم اشودبزرگان  ثمکقدرت باعث  متعدد

بھ  اول ،شود. بنابرآن ن هللا تعبیرکھ عمل ما بھ عنوان ضد امااجتناب کنید ی خطر

ن هللا می کھ شما در آغاز از جانبداری از شورشیان بھ مقابل اما شوید آوریاد جرگھ ھا

می ی درک ھای خانواده سلطنتبدبختی  راحساسات طبیعی آنھا را دشما  و شایدگفتید 

زیرا مطلوب است آنچھ را کھ می گویید،  دقت انتخاب شوند،  با کنید. سخنان شما باید

 ].١٩٢٩جنوری  ٢۴» [کنید تبلیغ
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نتیجھ  انجام شد و بھ بھترین نحودر این تلگرام توسط تمام مقامات سرحدی  دستورات مندرج

وسوسھ  تسلیمنجا در اینجا و آ تعداد انگشت شماریفقط  ھزار جنگجو ۴٠٠از «این بود کھ  آن

 ]. ١٩٢٩اکتوبر  ٨[ »آنھا وجود داشتکھ برای شدند ھای 

 

گشتند، ار بازنزجرفتند، با ابرای کمک بھ امان هللا  ١٩٢٩در جنوری ھا کھ ی از مھسوددستھ

سراسر کشور در بی نظمی قرار دارد  است وامان هللا قبال فرار کرده زیرا متوجھ شدند کھ 

 ]. ١٩٢٩فبروری  ۵(

 

را ھا نادرخان تالش ھای زیادی بھ خرچ داد تا وزیری ھا و مھسود بھ بعد  ١٩٢٩از اگست 

]. ١٩٢٩سپتمبر  ٣١بکشاند [ک ھای متنفذ ھر دو قبیلھ بھ جانب خود با فرستادن نامھ ھا بھ ملِ 

. از آنھا غیرمسلح بودند، بھ او پیوستندزیادی  ھزار نفر کھ تعداد ٢شاید حدود  در نھایت

برای ارزش ]، این گروه دارای بیشترین ١٩٢٩اکتوبر  ٢۴فتھ شد [طوریکھ در جای دیگری گ

 او بود و نقش برجستھ در تسخیر کابل داشت.

 

نومبر  ١٨[ بود یو وزیر داور ٣٠٠حدود بازگشت،  ی کھ بھ اجنسی توچینخستین دستھ

کابل ماندند  دردیورند وزیری دیگر از ھر دو جانب خط  ۶٠٠]. آنھا اظھار کردند کھ ١٩٢٩

تا شامل ارتش نادرخان شوند. آنھا ھیچ پاداشی با خود نیاوردند، بلکھ فقط تصدیق نامھ ھای 

ند و معلوم می وسم سرما بھ آنھا پاداش می دھند. آنھا عموما ناراض بوددر پایان م کھداشتند 

 نادرخان در سراسر وزیرستان رو بھ رشد است.کینھ از احساس  شد کھ

 

 ٢٧[ داشتندروحیھ بسیار بھتری  فراوان برگشتند،غارت  نومبر با ١٧در  ی دیگری کھدستھ

 ].١٩٢٩نومبر 
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 بلوچستان
 

پلزی، خیروجان، درانی پو ستان برتانیھ وجود نداشت، اماواکنشی در میان قبایل بلوچ ھیچ

محلی بر ضد با مقامات داشتند  او از جانب آنھا سخن گفت، تمایلاتباع افغان و قبایلی کھ 

 کنند. توقیف ھاشم خان بحث
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 سایر کشورھاواکنش و نگرش  – فصل ششم
 

 روسیھ
 

شورش  این بزرگکھ برتانیھ واقعا باور داشتند در آغاز شورش یا نمایندگی آن در کابل روسیھ 

ونت تبلیغات خشھم در روزنامھ ھای خودشان و ھم آشکارا را تحریک کرده است. روس ھا 

. گزارش داده شد کھ سربازان روسی در نواحی انجام دادند بزرگبرتانیھ نقش بر ضد  آمیزی

و قرار گرفتند تدابیر احتیاطی بھ حالت آماده باش جنگی عنوان نظامی آسیای مرکزی بھ 

برتانیھ رسید،  ستان مجددا تقویت شدند. گزارشی کھ از دفتر جنگافغانو یھ سرحدات روس

 ]:١٩٢٩جنوری  ٢ند [را گرفتھ ازیر میم اگفتھ شد کھ مقامات روسی تص

 

ملی جمھوری ھای ع افغانستان، کمک داوطلبان از اوضادر صورت بدتر شدن  .١«

 .آسیای مرکزی را پیشنھاد کنیم

 د.پیشنھاد شوقلمرو شوروی دگی در پناھنشاه در صورت لزوم بھ  .٢

گفتگو کند و نشان و پارس  کھ با حکومت ھای ترکحکومت شوروی دستور فوری  .٣

برتانیھ بوده و سقوط او منافع اقدامات دشمنانھ یکی دیگر از شاه  د کھ سرنگونیندھ

 ھر دو کشور پارس و ترکیھ را بھ خطر می اندازد.

نظامی  با ماموریتاوضاع برای بررسی ی ولین نواحی نظامی آسیای مرکزئمس .۴

 ».ندباشدر تماس و گفتگو ترکیھ در افغانستان 

 

ھمھ چیز مبارزه کند و اصالحات را با زور امان هللا این بود کھ با  توصیھ سفیر روسیھ بھ

 انحرافی بوده و منتج بھ فاجعھ برایکھ این مشوره عمدا  نیھ این بودد. گمان برتاتحمیل نمای

 .ندادست نشانده  ھ عنوانبھ فکر بازگرداندن او بروس ھا می شود و سپس  امان هللا
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ھشدار بھ روسیھ نیروھا  کھ در مورد تامین مواد جنگی یابود  برتانیھ بزرگ باری بھ این فکر

صادر کند، اما بھ دلیل دشواری ھای اجرای این ھشدار در صورت لزوم،  »دست نگھدار«

سیاست عدم مداخلھ احساس می شد کھ ]. ١٩٢٩جنوری  ٢١این فکر کنار گذاشتھ شد [

ھ وجود می آورد کھ روسیھ از را ب ترین امید مطمین ،از طرف برتانیھسختگیرانھ و آشکار 

 .این موضوع دوری کند

 

ھ مسکو در اوایل فبروری ب وزارت خارجھنفری روس ھا بھ شمول گویا نماینده  ٨یک دستھ 

از چشم انداز حکومت ھند در اول  شدند. اگر چھقندھار  وارد عنوان مھمانان شاه امان هللا

کردند کھ نمی فکر  ]، اما١٩٢٩فبروری  ١١نگران بود [روسیھ در قندھار  استقرار نماینده

 ].١٩٢٩فبروری  ١۶[ را داشتھ باشندارزش اعتراض 

 

حدی  تا، منفور بودروسیھ بھ صورت عام در سراسر شورش در افغانستان فوق العاده  ملت

آنھا با ھواپیماھای کھ تا حدی بھ دلیل ارتباط طرفداری از امان هللا و آنھا بھ تمایالت بھ دلیل 

 یفعاالنھ در جایاگر آنھا  .ندامان هللا بمباران کرداز را بھ طرفداری  ستانروستاھای افغان

سط حکومت توآنھا کھ انکار د ھر چنالم نبی در شمال بود، مداخلھ کردند، برای حمایت از غ

 ].١٩٢٩جون  ١٠حبیب هللا پذیرفتھ شد و در یک روزنامھ کابل بھ نشر رسید [

 

 .ندبرتانیھ انجام داد یی تقریبا ماننداز طریق ھوارا سایر اتباع  روس ھا تخلیھ کارمندان خود و

و سفیر روسیھ یکی از نخستین کسانی بود  ندبستھ نآنھا ھرگز سفارت خود در کابل را کامال 

  بازگشت.ا بھ قدرت رسیدن نادرشاه بکھ 
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 ترکیھ
 

کشورھا،  تکان بزرگی برای مقامات ترکیھ بود. در آنجا مانند بسیاری ازسقوط امان هللا 

. نگرش ترکیھ توسط نسبت می دادندحوادث افغانستان را بھ نفوذ بدخواھانھ برتانیھ بزرگ 

 ]:١٩٢٩جنوری  ٣٠زیر خالصھ شده است [ در قسطنطنیھ بھ شرح اعلیحضرتیر سف

 

غربی «ک سیلی بسیار عمومی برای امان هللا اولین و ی خلعواقعیت این است کھ «

ھیچ کھ  گرفتھ استالھام از غازی ترکیھ است. ھر ترک می داند کھ امان هللا » یساز

می بیرونی  رخی  از سازمان ھای بدخواهفقط ب بنابر این د و نکنب غلطی نمی تواند

سیھ . نھ روواقعی برانگیزندوشنگری پیشرفت و ر ستان را بر ضدغاند مردم افستنتوان

 بھ گونھیا در این مورد  فقط می تواند برتانیھ امپریالیست،دوست ترکیھ. بنابراین، این 

امان هللا و شانس  ھند باشد. مطبوعات ترکیھ پول خود را بر سرحکومت مستقیم تر، 

بازگشت را کھ را  یتمام عوامل مین دلیلاند و بھ ھگذاشتھ و برای بازگیری سلطنت ا

و اگر کدام  دشوار می کند، نادرست می دانند و بھ عامل خارجی نسبت می دھند

 ».سیاست برتانیھ استھم وجود داشتھ باشد،  سازمان خارجی آشکار

 

 ۴نکند [خارج از افغانستان را تصمیم گرفت سفیر خود  حکومت ترکیھ در جریان شورش

 ٣[ در تماس نزدیک با او بودنادرخان بی درنگ پس از قدرت رسیدن او ] و ١٩٢٩اپریل 

برای کمک بھ افغانستان در مورد میزان آمادگی در  ،]. ترکیھ در عین زمان١٩٢٩نومبر 

 .کمی تردید داشتآینده 
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 پارس
 

از سقوط او خوشحال در خفا و  را دوست نداشتندامان هللا  ،شورش مقامات پارس پیش از وقوع

ابل برتانیھ در مقبیش از حد واکنشی کھ آنھا نشان دادند ادب  ]. تنھا١٩٢٩مارچ  ۶ند [بود

ایی کھ برتانیھ بزرگ منافع اتباع برتانیھ در ھرات، ج بزرگ بود، بھ شمول پیشنھاد رسیدگی بھ

 نداشت. ھیچ نماینده

 

کھ نمی ] ١٩٢٩ل اپری ٢٧[د بھ شدت از حمالت اتباع افغان بھ قلمرو پارس شکایت کردنآنھا 

 .ی برای آنھا داشتھ باشندتوانستند جبران

 

خود وقت سفیر  در تعیینو ] ١٩٢٩نومبر  ٢[خبر پیروزی نادرخان خوشحال شدند  آنھا از

سردترین تا مدت دیگر یک سال پیش می خواستند دادند، ھر چند کھ فقط ھ را از دست ن

 .حفظ کنندبا افغانستان را مناسبات 
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 مھضمی
 

در جریان  شاه محمود ن، سردار شاه ولی خان و سردارنادرخا ردارس سخنانیادداشت 
 ١٩٢٩مارچ  ٨تا  ۶از در کرم،  مالقات

 

ردار خاطرات مناسبات پیشین مان در کابل، سیادآوری و  مارچ پس از گفتگوی عمومی ٧در 

نظر خود را بھ  می خواھد برنامھ خود را برایم بگوید و از من خواست کھ نادرخان گفت کھ

 اظھار نمایم. در مورد آن عنوان یک دوست شخصی 

 

ی بھ یکبارگی پایان یابد و الزم است کھ اختالف کنونی در کابل و والیات جنوبی و مشرق

 تعیین») ثالث(«و یک داور  با یکدگیر مالقات کردهان این مناطق بھ شکل دوستانھ باشندگ

ند، بھ ترتیب نمایرا ینده مربوط بھ آند و مسایل نزیابی ککنند تا علل ناآرامی ھای موجود را ار

کھ امان هللا خان در  این استحال حاضر . خطر فوری در سلطنتتخت شمول جانشینی بر 

بیش در دست روس ھا  ، شمال کم ودنتحکیم می ک غربرا در جنوبحالیکھ موقعیت خود 

، دمی یاب والیات جنوبی و مشرقیو ابل پس از آن خود را ناتوان از کنترول کو خواھد افتاد 

ھند، مخالفت این قبایل را از خود  بر ضد» جھاد«و با اعالم  انجام داد ١٩١٩کھ در آن گونھ 

 . منحرف ساخت

 

تنھا در این را توسط روس ھا تشویق می شود و برای اھداف خود او  مھلکی،نقشھ در چنین 

متحد » داور«تحت یک رقی کابل و والیات جنوبی و مش صورتی می توان شکست داد کھ

ند. او ویرانی خود جلوگیری ک در مسیر یند کھ بتواند آنھا را کنترول کند و از گمراھشو

 خواستار نظر من در باره این طرح شد. 
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این را ندارم. او پاسخ داد کھ را  زمینھین اصالحیت رسمی سخن گفتن در  من گفتم البتھ کھ

ت کند کھ صحببا من بھ عنوان یک دوست پیشین  دند، اما فقط می خواھمی ک کامال درک

 کرده ام.  ھمیشھ با او صریح رفتار

 

مکن است مورد داور بی عالقھ م من گفتم کھ نقطھ ضعف آن بھ نظر من این است کھ چنین

قرار گیرد کھ بھ او مشکوک شوند و بخواھند کھ او را زیر کنترول خود قبایلی  یاعتمادبی 

بھ نظر  دیگری. این بدگمانی انآنھا بھ کستحویل برای  یان مقدمھ، صرفا بھ عنودرآورند

سقوط او برای سردار علی احمد جان ایجاد شده بود و بھ نظر می رسد یکی از از دالیل ، من

 بوده است. 

 

واقعیت ذکر کردم،  با من موافق است و خطری را کھاو گفت کھ در مورد علی احمد جان 

نسبت بھ نگرش احتمالی والیات جنوبی و مشرقی از برداشتی  سپس پرسید کھ من چھدارد. 

 جمع آوری کرده ام. خودش 

 

آماده پیروی  عموماکھ این والیات من فھماندند صحبت کرده ام بھ  با افراد قبایلی کھ من گفتم،

سلطنت حاضر بھ ادعای و  را بیمار، خستھاو ند، اما پذیرفتن او بھ عنوان امیر ااز او و حتی 

 . دانند نمی

 

ا بیمار بود، اما حاال بسیار بھتر شده است. اگر چھ ابتدا تصوری از ادعای واقع او گفت کھ

 . تاج و تخت برای خود نداشت، ممکن است اگر مجبور شود، آن را بپذیرد

 

ما دارد، اداخلی کمی ات اطالع، اگر چھ بھ تھدید روس ھا اشاره کرد و گفت او بار دیگر

آشکار بھ امان هللا نکرده اند (سردار شاه ولی  ھیچ کمکروس ھا کنون  فھمیده است کھ تا
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منابع روسی از طریق شنیده است کھ پول از  برایش ھواپیما داده اند)، اما آنھا –مداخلھ کرد 

ی تامین شده است کھ منشای واقعی این پرداخت ھا را افراد خصوصی و بازرگانان بھ گونھ

 عیدبھ نظر او ب، افسر سیاسی گفتدستیار نادرخان متعاقبا بھ (سردار  می توان پنھان کرد

 ین کارانجام امانع آنھا سیاسی اقتصادی و مداخلھ کند، چون مشکالت  ااست کھ روسیھ آشکار

 د). روسیھ بخواھ، حتی اگر خواھد شد،

 

ات یوالبعید می دانست کھ در تخت کابل باقی بماند و او  »بچھ سقاو«غیرقابل تصور بود کھ 

خان را بپذیرند، یھ ویژه پس از این مدت طوالنی کھ او هللا امان دوباره جنوبی و مشرقی 

العزیز وغیره محاصره شده بود. ش، محمود طرزی، غالم صدیق، عبدمشاوران فعلی ا توسط

ی تدر مورد آنھا صحبت می کرد کھ از عواقب اجتناب ناپذیر سیاسکسانی کھ او با تلخی زیادی 

 . در پیش گرفتھ بود، کامال نابینا بودند خان امان هللاکھ 

 

کرده بود، بھ من سردار نادرخان  بھ ھنگام خداحافظی با ١٩٢۴پیشگویی را کھ در من 

ی امان هللا نتیجھ اصالحات شتاب زدهدر افغانستان را خیلی زود ما ھر دو  یادآوری کردم کھ

 خواھیم دید. ویران 

 

امان کھ یر بود، اما مشوره مصطفی کمال پیش اجتناب ناپذ او گفت کھ تحوالت کنونی مدت ھا

از راه خود پیروی  آموزش زنان بھ ویژه در سرکوب مخالفان روحانی و را ترغیب کرد،هللا 

 .کند، این فاجعھ را تسریع کرد

 

در ترکیھ موفقیت آمیز باشد،  ممکن است یسیاستچنین کھ  ه بودمصطفی کمال درک نکرد

کارآمد ارتش  برمبتنی قوی  حاکمبودند و  ر تماس نزدیک با تمدن غربزیادی د چون مدت
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وجود در آن ھیچ یک از این شرایط زیرا می تواند برای افغانستان کشنده باشد، داشتند، اما 

 .ردندا

 

ھند  طلبان تا این حد نزد خالفتپرسید کھ چرا امان هللا خان  سردار شاه ولی خان ناگھان

بھ نظر می ندارم، اما ومات زیادی در مورد خالفت طلبان معل تم کھمحبوبیت داشت. من گف

آنھا می قھرمان کھ بتواند در ھر زمانی مشکالتی برای برتانیھ ایجاد کند، ھر کسی  رسد،

اقعی و عمدتا بھ دلیل تا و ای آنھا احتماال بیشتر ظاھری استشود. شھرت سردار نادرخان بر

 ما در تل ایجاد کرد. برای  ١٩١٩کھ او در  مشکالتی است

 

شاه ولی دور داد و با خنده  سرگرم شد، روی خود را بھ سردار نادرخان از این سخن من

کھ ھدف او اعاده صلح در  در ادامھ گفتکنایھ آمیزی بھ عادت رک گویی من اشاره کرد. او 

فت پیشرکھ بدون کمک آنھا  ش و برتانیھ بزرگ استافغانستان و مناسبات دوستانھ میان کشور

 .اقتصادی آن ناممکن است

 

فرصتی برای ، زیرا ھیچ در عین زمان چنین مناسبات باید با روسیھ نیز نگھ داری شود

نگھداری شود، اما رشد و انکشاف می باید  غانستان قطعا. استقالل افبھ او نمی دھدمداخالت 

 تواند بسیار تدریجی باشد.

 

ندھا و افریدی از مھم امیدوار است یک نیرو ونکھ سردار علی احمد جان اکناو برایم گفت 

کابل فراھم کند و از من پرسید کھ نظر من  بھدیورند برای پیشروی خط  ھا از جانب برتانوی

 در مورد این برنامھ چیست. 
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ھا. یا از دیدگاه افغان می خواھد  در مورد آن از دیدگاه برتانوی ھامن پرسیدم کھ او نظر مرا 

دخالت ھا با قبایل ین خود را در مورد چن نظرسال ھا پیش در کابل من کھ و خندید و گفت ا

نظر افغان از بداند کھ  آن را فراموش نکرده بود، اما می خواستو او  مالیده بودمبا او  خود

 م. ھ فکر می کنچھا 

 

بدون کمک یا دخالت خارجی برای نجات خود افغان ھا باید  ھ نظر من الزم است کھگفتم، ب

 .فتھ بودظر خودش بود کھ با علی احمد جان گکنند. او گفت کھ این نتالش 

 

کھ برای روس  وجود داشت و آن این بود بھ چنین طرحی تر جدی و دیگر با آنھم اعتراض

در ھر صورت، این طرح او گفت کھ د. نرا باز می کمقابل ھا دروازه مداخلھ در سرحدات 

تل سردار علی احمد جان در ھورا نگھبانانی  یت آمیز نبود، چون کمیشنر ارشد اکنونموفق

 .از آمددن بازدیدکنندگان بھ مالقات او جلوگیری کنندتا  گماشتھ است

 

 کردم). یھ اجتنابروسعمدا از ذکر و ولی خان  سردار نادردر گفتگو با (

 

روزنامھ من نباید در  ااظھارات او بھیچ یک از کھ  سردار نادرخان یھ صورت ویژه خواست

  .خواھد شدھ این کار نراه یابد؛ و من برایش اطمینان دادم کھ ھا 

 

 


