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 داکتر عبدالرحمن زمانی

ى از انگليس ها برای ميانجيگری نادرخان درخواست    با حبيب هللا کلکان
  (از -+ب,+ی اسناد آرشيف انگلستان)

ها به  کمپاين و ت,+ش انگليس  ،مربوط به دفتر هند بريتانوی در  آرشيف انگلستانقبلی متعدد در اسناد 
ـــــپه ســــــا-+ر نادرخان  و  یمال ،ینظام یکمک هاکابل،  تاج و تخت  یبرابودنش  بهترين کانديد ،نفع س

ـــــتخبارات ـــــGدار نادر خان و برادرانش با مقامات متعدد   ۀمخفيانهای م,+قات وی،  انگليس ها به یاس H
ى نگهداشــــتن ارتباطات و مســــافرت HــــGدار نادرخان،  عاليرتبه انگليس ی حاج ،نقش ايم اى حکيم  ،مخف
بحيث رابط بين HــGدار نادر خان و انگليس  محمد صــادق و هللا نواز خان  شــيخ، يوســفی محمد اکبر خان 

ــکش های نادرخان به انگليس هاها ــورت ناکام ۀاحتمال مداخلو حتی  ، پيش ــتقيم انگليس ها در ص  یمس
  . به مشاهده رسيد، سپه سا-+ر نادر خان

در آرشــيف انگلســتان تقديم ميکنم  یرا از اســناد محرم مربوط به دفتر هند بريتانو یديگر  شــواهددرينجا 
ى پرده برميدارد و  یميانجيگر  یدرخواســـــت نادرخان از انگليس ها برانا اميدی و که از  با حبيب هللا کلکان

خان از صــحنه  هم  بعد از خارج شــدن غازى امان هللا  ینشــان ميدهد که نادرخان  و برادرانش چگونه حت
ى  به فکر  ى در پ ى شکست هاى پ ى سياH] در هند بود.در پ  پناهندگ

ــا-+ر نادرخان  ــپه س ــتر انگليس ــد و بحيث  آخرين ت,+ش اجاز  سقبل از آنکه کمک هاى بيش رى جمع آو ۀبرس
 شـــکســـتش را قبول  رد،ديورند را بگي ۀبريتانوى خط تحميل شـــدهند لشـــکر قبايل وزير و مســـعود طرف 

ى راجع  به  _ــــGايط بازگشــــتش به هند بريتانوى  کرده و از انگليس ها خواســــته بود تا با حبيب هللا کلکان
    مذاکره کنند.

ى با خواندن  از نادر خان  ى  (ول ى محمد اکبر خان به پاراچنار بصورت شفاه اين _Gايط را با فرستادن حاج
ى در ميان گذاشــــته بود .  ايجنت ســـياســـى انگليس از روى يادداشــــت هايش ) با مکوناچ

به اين نتيجه رســيده ام که  هدف  پاراچنار در تلگرامش نوشــت که من 
ـــت.  چون او خودش  ـــتان اس فعلى نادر خان خروج آبرومندانه از افغانس
هد اين  يا ميخوا تان مت بري ند، از حکو مذاکره ک يب هللا  با حب ند  نميتوا
مذاکرات را برايش انجام داده و شــرايطى را که مطابق به آن نادر خان 

ــتان برايد، از طرف حبيب هللا ــمين کند. از افغانس ى را که نادرخان براى  تض ط _ـــGاي
  :برآمدن از افغانستان پيشنهاد کرده بود، قرار ذيل بود

ى به تمام حاميان خودش و رژيم گذشته عفو •   .عموم
  .حاکم او ۀخروج خود و متعلقين طبق مصئونيت •
ى منقول  او و پيروانش به هند ۀتخلي •  .خانواده ها و دارائ

ى هاى شان در افغانستان . در عين حال  مصارف شان توسط پرداخت • حبيب هللا از عوايد دارائ
(اسناد  آرش!ف ان�لستان، تل�رام  هاى شمارە  .حکومت [هند بريتانوى ] مصارف شان را خواهد پرداخت

    ).  ٥١و  ٣٢٠،  ٣١٥

ـــای نادرخان حتی برای  ـــتان باور نکردنی بود و وزارت خارجۀاين تقاض را  کاپی اشطی تلگرامی که  انگلس
در  همت را شما ر درينجا نقل ميکنم از کمشنر عالی ايالت GHحدی شمال غربی ميپرسد که ايا همين عبا

   مکتوب اصلی [نادرخان] خوانده ايد؟ 
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 ١٨گرديز  و شــکســت بعد از شــکســت شــاه محمود خان در اطراف «اســناد آرشــيف انگلســتان ،  برويت

ستار  ى  Gqق شم خان در و-+يت م شت ، اماچون  انگليس  ۀسپتمبر محمد ها بخت نادرخان رو به زوال گذا
و  رىها آرزو نداشـــــتند که نادر خان ميدان را ترک کند، به تقاضـــــاى او براى اســـــتفاده از لشـــــکر هاى وزي

طرف خط ديورند موافقه کردند. تا آن وقت انگليس ها از  _ـــGکت اين قبايل و انتشـــار جنگ در مســـعود آن
طق ى  ترس داشتند.  به پوليتيکل ايجنت (نما ۀتمام من شد تا مانع  داده تی) قبايل هدا wاHیس ۀندیقبايل

 نیحکومت هند به HــGعت تام ب میمســتق ریغ ۀبه افغانســتان نگردد. خبراجاز  لیلشــکر قبا ایورود افراد و 
 .Poullada, L  .»دندیبه کمک نادرخان داخل افغانستان گرد ومسعود ریوز  یپخش شد ولشکر قوم لیقبا

B. (1973) ۱۹۲-۱۹۰صفحات(  

که به دری نيز ترجمه شــده » اســ,+م و ســياســت در افغانســتان«کتاب معروف  ۀ، نويســندآســتا اولســن 
ى نداشــتند که به عوض شــاه امان هللا، بودن نادرخان برتخت«  ، مينويســدکه اســت  انگليس ها هيچ شــک

ى انگليس ها در نادرخان بيشــتر بر دوهدف متمرکز بود: نخســت  کابل بيشــتر به نفع شــان اســت. دلچســپ
ک ايديولوژي وذتأمين صلح  وآرامش در مناطق  قبايل GHحدى  و، دوم  جلو گيرى از پيGqفت روس ها و نف

ن دو هدف انگليس ها و شاه امان هللا در هردو جهت غير قابل  اطمينان بود.  براى رسيدن به اي  –شان 
ى را عرضــــه کنند )، Olesen, Asta )1995(». حا�ــــG بودند براى ثبات نقش نادرخان  کمک هاى قابل توجه

  ). ١٧٣و  ١٧٢صفحات 

طرفی و  ۀبهاناولسن در اشاره با  آستا خان بنظر ميرسد که نادر «انگليس هامينويسد : نقش سياست بي
ط ى انگليس هاباشد، برخورددار بود.  شاه امان هللا، بيشتر از  ۀدر سقوط سل آنچه تنهايک ع,+قه و دلچسپ

ى را ارائه نميکند، اما اين واضـــــح ا که حکومت هند  ســـــتاســـــناد موجود منابع آرشـــــيف تصـــــوير مکمل
شتن لشکر مسعودى ها و   ۀ[بريتانوى] حد اقل زمين ساخته و با گذ جريان پول و تدارکات را برايش آماده 
 )۱۷۳(همانجا صفحه »  فت نکرد.وزيرى ها از GHحد مخال
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