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 به سقوط و عروج خانواده سردار یحیی خاننگاهی مختصر 

 ( مچهارو  هپنجا)بخش 

 

 و دیدار سه برادر در "پاراچنار":  در"تل )تهل("  مکوناچی  بامالقات برادران 

مارچ پشاور را به عزم رفتن به خوست دروالیت    6خان بتاریخ    خان با برادرش شاه ولی محمدنادر

پولیتکل    -  Maconachie  برای دیدار با مکوناچی  تهل( )در راه به شهرک "تل"  جنوبی ترک کرد و اما 
تلفظ کرده و    مکوناچی را بطور اشتباه "میکانیکی")بعضی نویسندگان افغان نام  م ایجنت درایجنسی ُکر  

خانم ستیوارت در کتاب "آتش درافغانستان" شرحی دارد درج نوشته های خود کرده اند( توقف نمود.  
 که به دلیل اهمیت آن ذیالً اقتباس میگردد:

شم خان به جالل آباد  والیت جنوبی رفتند وها   سویخان ب   ستیوارت می نویسد: »نادرخان با شاه ولی
د که درآنجا پولیتیکل ایجنت وادی کُرم مکوناچی دوست  رفت. نادرخان درمنطقه تل برتانوی توقف کر
مارچ ]نادرخان[ به مکوناچی اطالع داد که به صفت    7و آشنای دیرینه وی وظیفه دار بود. بتاریخ  

ت: درحالیکه امان هللا خان خود  نی اینسآو نادرخان گفت که خطر   یک دوست به مشوره وی نیاز دارد 
نصورت  آروسها استحکام یابد، در  شد، اگر نفوذ را درجنوب تقویت میکند، شمال تحت نفوذ روسها میبا 

امان    1919او نمیتواند که کنترول کابل و والیات مشرقی و جنوبی را بدست گیرد، طوریکه درسال  

را وجهاد  آورد  بدست  را  قبایل  این  طرفداری  خان  از  عهللا  نادرخان  کرد.  اعالن  هندبرتانوی  لیه 
که نظری پرسید  در مورد    ۀ مکوناچی  ندارم  که: من صالحیت  گفت  پاسخ  در  شما چیست؟ مکوناچی 

چنین حالت و وضع چیزی بگویم. نادرخان گفت که: من فقط به حیث دوست قدیمی از شما مشوره  
ام و طی آن قرار معلوم   ل صحبت کردهبا مردمان قبای: خواستم. مکوناچی به نادرخان گوشزد نمود که
کنند و شما را به صفت امیر قبول کنند، اما آنها میگویند که  گردید که آنها آماده هستند از شما پشتیبانی  

شما مریض و خسته هستید و نمی خواهید که ادعای سلطنت نمائید. نادرخان گفت: راستی من بسیار  
شدم.   یاب  صحت  کلی  به  حاال  و  بودم  حاال  مریض  اما  خواستم،  نمی  خود  برای  را  سلطنت    قبالً 

ستیوارت: "آتش    -برای شرح مزید دیده شود )   ...«یت قبول خواهم کرد مجبوردر صورت  سلطنت را  
 (145-144، متن ترجمه دری صفحه 524-522، متن انگلیسی صفحه درافغانستان"

»ماعصر    ت:شرحی دارد با این عباردربارۀ دیدار مکوناچی  خان در کتاب "یادداشتهای من"  شاه ولی
که بعد بدربار    [ ]مکوناچیبه "توتگی" رسیدیم و دراین وقت شاغلی میکانیکیمارچ[    7]حوت   7روز

بیاد ما بود،    و وزیرستان بود، چون قضیۀ سفیر برتانیه در فرانسه  مرکابل سفیر شد، پولیتیکل افسر کُ 
، از مشکل تراشی انگلیسها اندیشناک بودیم. پولیتیکل افسر برتانوی  با اینکه پاسپورت قانونی داشتیم

ن به  را  علی  محبوب  شیخ  و  کرد  پذیرائی  ازما  حال  درظاهر  درعین  که  نمود  مقرر  ما  مهماندار  ام 
نروز شاغلی میکانیکی ما را به چای دعوت نمود و محبوب علی  آ مراقب احوال ما نیز باشد. عصر  

سف کرد و گفت: دولت  أت نیز با ما بود. میکانیکی در قضیه شورش افغانستان در اثنای مذاکره اظهار  
یدهد، چون هنوز خطر جنگ عمومی احساس میشود.  ما درین مسئله سیاست بیطرفی خود را ادامه م
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دولت  ه ساالر گفت: سیاست بیطرفانۀ  اضطراب در کشورشما موجب نگرانی دولت برتانیه میباشد. سپ
آنچه ازشما  و    عاقالنه است شما کار بسیار اینست که درین قرزو  آ ما نیز  ضیه بیطرف بمانید،  داریم 

ی خدمت افغانستان داریم، مشکل نتراشید. ملت ما که آزادی  خود را با  ولی در برابر آرزوئی که برا
 مئن باشید که آسان از دست نمیدهد.«چندین مبارزه و قربانی حاصل کرده اند، مط

با  محمدنادرخان   با شاه محمود خان    "اچنار پار"قرار شد تا به  مکوناچی  پس ازمذاکره  برای مالقات 
ازحبیب    یک نامهبرادردیگرخود که ازجانب حکومت سقوی برای تنظیم امورجنوبی توظیف شده ونیز 

محمدنادرخان   عنوانی  داشت را  هللا  خود  بود،    با  جاجی  در  درآنوقت  نماید.  و  چندان  مالقات  جاجی 
اینکه چگونه تماس جهت ورود شاه محمود خان از جاجی به    ، با آنهمچنار ندارد افاصله زیاد از پار

کوتاه    پاراچنار  وقت  یک  چگون  برقراردر  و  تاریک   ش همراهان  و او    ه گردید  شامگاه  مارچ    7  در 

ی است که ذهن را به خود مصروف می  و خود را به پاراچنار برسانند، سؤال روتوانستند سرحد را عب 
شخص   و  هندبرتانوی  مقامات  طرف  از  قبالً  دیدار  این  تدارکات  همه  شود  گفته  آنکه  مگر  سازد، 

 مکوناچی زمینه سازی شده باشد. 

»ساعت ده شب ناگهان دونفر به لباس    در پاراچنار می نگارد:  سه برادرخان درمورد دیدار  شاه ولی
ردارشاه محمودخان و هللا نوازخان میباشند  سروی بسته در اطاق ما وارد شدند، معلوم شد    تغییر سر و 

دخان ترتیب  ومحم سردارشاه  ظلمت شب خود را بما رسانده اند.نموده در رکه به زحمت سرحد را عبو 
برآمدن خود را ازکابل با شرح رسیدن به جاجی و صورت فعالیت خود تفصیل داد و درآخر معلوم شد  

نامه های سپهساالر از پشاور بایشان رسیده و از آمدن ما به "توت گی" آگاه شده برای اخذ هدایت  که  
آمدن این دونفر امر خارقه بود، مخصوصاً هللا نواز خان که از همان چندنفر بود که  آمده اند. حقیقتاً 

برای آزادی هندوستان با انگلیس مبارزه کرده محکوم به اعدام شده و به افغانستان مهاجرت کرده و  
درجنگ استقالل افغانستان بطور مخفی در قبایل آزاد رفته اعالن ها و مراسالت دولت افغانستان را  

نها را برخالف  آ، ارادۀ دولت افغانستان اطالع داده ز به مردم توزیع نموده و حتی مردم پنجاب را نیز ا
 دولت برتانیه تحریک کرده بود.« 

شاه ولی خان در ادامه می نویسد: »معلوم شد سردارشاه محمودخان از بیم مشکل تراشی سرحدداران  
انگلیس و ازترس گرفتاری و محاکمه و اعدام هللا نوازخان بصورت مخفی به تغییر لباس بمشکل از  

شب  ع را    سرحد  نیمۀ  درهمان  آنها  و  داد  او  به  الزمه  سپهساالرهدایات  شباشب  بود.  بورنموده 
)"یاد  رفتند.«  واپس  خان،  اشت د بطورپنهانی  ولی  شاه  مارشال  خاطرات  من"،  دوم،    های  چاپ 

 ( 52 -  51صفحه

آن شب در پاراچنارچنین شرح میدهد:  دررا  به شمول هللا نواز خان  خانم ستیوارت مالقات سه برادر  
را   ن شب شاه محمودخان که او را خواسته بودند به پاراچنار وارد گردید و نامه ای از حبیب هللا  »درآ

باخود آورده بود. نادرخان باخنده آنرا مطالعه کرد که درآن حبیب هللا تذکر داده بود: همه این کارها را  
ول کنند؛ هرگاه شما دوست  بخاطرشما انجام دادم؛ زیرا امکان ندارد که تمام مردم مرا به پادشاهی قب 

 « به آمدن شما به کابل ندارم و شما کدام مشکالت ازجانب من نخواهید دید. ی باقی بمانید، من اعتراض

او جواب    ال کرد که رویۀ قبایل چگونه است؟ؤ س   وارت می افزاید: »نادرخان از شاه محمودخانی ست
ها.   و شیعه  لوگر  در  اشخاص  ها، بعضی  احمدزائی  استثنای  به  اند،  به طرفداری شما  که: همه  داد 
]نادرخان گفت[: باید دانست که ما کاری نکنیم که مردم تصور نمایند که مخالف امان هللا خان هستیم،  

میکنیم  جلوه  بد  مردم  درچشم  درآنصورت  ک  و   زیرا  داد  ماموریت  را  محمود  را  شاه  مردم  اعتماد  ه 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 7تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

آورد  والیت  بدست  در  خان  دیدارهاشم  از  که  کشیدند  می  انتظار  و  داشت  نیز  را  نادرخان  نامۀ  او   .
اید، هرچهار برادر یکجا به  موقتی که پشتیبانی آنها را کسب ن  ید و هر آ   یم مشرقی چه نتیجه بدست  

و خود در اول وقت صبح    کابل خواهند رفت. شاه محمود یک بسته خشت طال به نادرخان تسلیم داد 
میخواست    جلوگیری کرده بتواند، عبدالحکیم تاجر  رفت، اما آنقدر وقت نبود که ازمالقات با مراجعین

د   ذکر شد، بایعبدالحکیم چنانچه قبالً دربارۀ  ]  وی ها مانع شدند ن که با وی به افغانستان برود، اما برتا
با "ولتن چیف" کمشنر   وقتی   گفت که  بین خود  آنها  پشاوردیدار میکرد،    نادرخان  اشخاص وسیط را 
ک همین  تعین  هللا    عبدالحکیم ردند،  و  محمداکبر  وحاجی  انگلیسها  ازطرف  صادق  محمد  وصاحبزاده 

رابطۀ   وانگلیسها  نادرخان  بین  که  شدند  معرفی  معتمد  اشخاص  حیث  به  نادرخان  ازطرف  نوازخان 
برقرارسازند[ را  ومعامالتی  همچنان اطالعاتی  خان   .  به  خالفت]منسوب  نهضت  ازاعضای    دونفر 

این معلوم میشود که شاه محمودخان از پاراچنار به تل  از]با او دیدن نمودند   درناحیه تل عبدالغفارخان[  
آنها کوشش خواه  نیز رفته بود. وهللا اعلم[  آنها اطمینان دهند که  به  د  نو سؤال کردند و خواستند که 

سلطنت را برای خود  خانواده من  :  نمود که سلطنت امان هللا خان را اعاده نمایند. شاه محمود گفت که
ایند؛  مشان نمی خواهند، مگر آرزو دارند که مردم افغانستان شخصی را طبق آرزوی شان انتخاب ن

خود دور کرده و رانده بود. نمایندگان ]نهضت  هللا خان تمام دوستان خویش را از مشکل آنست که امان
که   کردند  سؤال  محمود آخالفت[  شاه  به  هللا  حبیب  که  دارد  واقعیت  که    400  یا  بود  داده  پول  پوند 

گفتند درحالیکه شاه محمود و دیگران    نادرخان را از اروپا بیاورد؟ اما شاه محمود آنرا رد کرد. مردم 
بدون کدام مقاومت کنترول کابل    ونه حبیب هللاگدرکابل سلطه داشتند و گدام سالح بدست شان بود، چ 

کر و مردم ناراحت و ناراضی شدند، وی  را بدست گرفت؟ شاه محمود اظهارداشت: هنگامیکه عسا
نداریم.«   هللا  حبیب  با  همدردی  کدام  برادرانم  و  من  گفت:  و  نماید  تسلیم  را  خود  گردید  مجبور 

 ( 146-145)ستیوارت: آتش درافغانستان"، صفحه 

درزمینه می نویسد: »محمدنادرخان و برادرش شاه ولی خان  داکترعبدالرحمن زمانی با توضیح مزید  
ها در ایجنسی ُکرم  به تل رسیده و توسط مکوناچی نماینده سیاسی انگلیس  1929ظهر ششم مارچ  بعد از

ماموریت   درکابل  انگلیس  شارژدافیرسفارت  حیث  به  سابق  که  مکوناچی  قرارگرفت.  استقبال  مورد 
ی" ]که بین تل  ائ داشت، در گزارش نیمه رسمی خود می نویسد: "آنها ساعت پنج بعد از ظهر به "علیز

. آنها دعوت   اراچنار موقعیت دارد[ رسیدند. ما ترتیبات اقامت شانرا در "داگ بنگله" گرفته بودیم و پ
"ان قریه  به  دریا  آنطرف  گذشتاندن شب  برای  بعداز ظهر  پذیرفته و ساعت شش  را    ری" ځنورحسن 
رفتم. آنها  رفتند. من صبح هفتم مارچ دریا را عبور کرده یکجا با کپتان هارتیگان به مالقات سرداران  

هاو  "رست  به  وماباهم  بودند  منتظرمن  دریا  مالقاائ علیز  سآنطرف  جائیکه  برگشتیم،  یک    ت ی"  ما 
تا در پاراچنار آنها را    م برسان  شانرا به شاه محمودخان  ۀساعت ادامه داشت. آنها از من خواستند نام 

ساعت   محمودخان  شاه  کند...  باسرد   10مالقات  را  شب  و  رسیده  پیوار  ازطریق  و  ارشب  نادرخان 

. شاه محمودخان را احمدعلی خان]پسر سردار محمد  ند " سپری نمود خانه"داگ  شاه ولی خان درسردار
، عبدهللا خان  [، غندمشرمحمدهاشم خانکاکای محمدنادرخان   نواسه سردارمحمدآصف خان   سلیمان خان

از بعد  میکردند.  همراهی  نوازخان  هللا  خصوص آو  مجلس  اطالع  سه    ین  به  مطابق  برادردایرشد. 
موجوده درین مجلس شاه محمودخان مکتوبی را که از حبیب هللا کلکانی آورده بود، به نادرخان داد و  

صبح هشتم مارچ سردارنادرخان و    8:30ساعت    .. نادرخان با خواندن مکتوب از طی دل خندید....

"علیز به  خوست  عزم  به  خان  ولی  محم ائ شاه  شاه  و  برگشته  وهمری"  نیم  ا ودخان  از  بعد  نیز  هانش 
ترتیب به مقصد    شدند. هرسه برادربعد ازظهرهمان روز به  "آریوب "ساعت ازطریق "پیوار" عازم  
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و  امانی..."، صفحه    خوست  دورۀ  "بازنگری  )زمانی:  گذشتند"«  ازسرحد  اسناد  437-436آریوب   ،

شماره یادداشت  هندبرتانوی،  به  پو  مکوناچی  ،1929ارچم9خ  مور  ،218آرشیف  ُکرم  ایجنت  لیتکل 

 ( ایالت سرحدی شمال غربی در پشاور عالی کمشنر

موقعیت  ) مقابل  پاراچنار  نقشه  و  علیزائی  قلمرو را  تل،    در 
سرحدی افغانستان را  عبورگاه    -میدان قلعه شهرک  هندبرتانوی و 
 نشان میدهد( بسوی خوست 

ذکر درکتاب"بحران ونجات"به سلسله    است قابل  که 
مالقات مکوناچی  جریان  از گزارش رویدادهای مهم  

نیز   برادر  و  سه  افغانستان  دیدار  درآنطرف سرحد 
در قلمرو هندبرتانوی هیچ تذکری داده نشده است،  

قب واقعات  ذکرتاریخ  درحالیکه  با  ازآن  وبعد  ل 
است. کتاب شده  درج  موضوع  اینکه چرا    هرروز 

مانکتاب    آندر که  مسکوت  دارد  احتمال  مؤلف  ده، 
الدین   محی  زمینه  کتاب  آن  ذکر  با  نخواسته  انیس 

کند   یشایعات بلند  ایجاد    که  را  خود  برای  دردسر 
اینکه    نماید  یا  سلطنتی  و  های  به  بررس  دست 

و  سانسور  را  برده  قسمت  چاپ  همان  از  کتاب  قبل 
   ! اعلموهللا   - حذف کرده باشند 

با مکوناچی و جریانات مربوطه هیچ ذکری به میان نیامده و   همچنان درکتاب "نادرافغان" از دیدار 
ذکر شده   بیشترآن صرف مطالبی  با کلمات است   که  آن صرف    و اگراز عبارت پردازی های  بازی 

شود،   آن    نکات نظر  جنوبی"  مهم  بطرف  ساالرغازی  سپه  عنوان"عزم  است تحت  شده  بیان  :  چنین 
اوایل حوت سنه  ا»ب در  برادرمهرپرورشان محمدهاشم    1307لجمله سپه ساالرصاحب  تودیع  از  بعد 

از راه    یبطرف مشرقی، خود شان بصورت خصوص   "دکه"از راه    خان و اعزام شان بسواری موتر
ع علیلی شان مایل بدیدن تظاهرات]استقبال[ و پذیرائی اهالی  کوهات عازم سمت جنوبی شدند، زیرا طب 
کوهات و تهل را سپه ساالر    ند، نبود....حصص درمیان شد که قبل ازآن به پیمانۀ بزرگ تهیه گرفته  

ف  به آهستگی طی  اندیشه  رصاحب  نقشۀ حرکت و صورت اصالحات خود فکر و  به  مودند و راجع 
آمد یم به  راجع  زمان  درعین  و  و  ن خود جهفرمودند  جنوبی  اقوام  به  افغانستان  خدمت  و  اصالح  ته 

تبادل  ،  تازه وارد سرحد شده بودند   که  اطالعات میدادند و با آن ذواتیکه از دست مظالم دزدان  ،هاعز
افکار کرده و دراخذ معلومات ثقه راجع به چگونگی اوضاع وطن وحسیات اقوام وطرزعمل سقوزاده  

 ت میفرمودند.«  مصرف اقا

بعد ازیک مقدمه    تحت عنوان "مالقات سپه ساالرصاحب باجنرال شاه محمودخان" موضوع    ادامهدر
درین سلسله ]حبیب هللا[ الزم دیدند که بجناب  : »شرحی ارائه شده که نکات مهم آن چنین است   کوتاه 
سردار  سپه و  شان  معظم  پسرعم  خان  سرداراحمدشاه  توسط  درپاریس  دعوتنامۀ  هم    ساالرصاحب 
درععبدال افغانستان  وزیرمختاراسبق  بذریعۀ  زیزخان  الفور  علی  ذوات  این  چنانچه  بفرستند؛  طهران 

وردن سپه ساالرصاحب شدند و هم سردارشاه محمودخان را مکلف و  آ مور به  أطیاره ]؟؟[ اعزام وم
از دست امان هللا خان تکلیف و    1303ن اقوامی را که درسنه  آمور داشت تا در سمت جنوبی رفته  أم

درقندهار  زح که  کنند  وادار  را  آنها  بلکه  بیاورند،  سقوزاده  اطاعت  ربقۀ  در  تنها  نه  بودند،  دیده  مت 
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... ]شاه محمودخان[  جهته مقابله و جلوگیری ازحرکات شاه مخلوع رفته مصدر اقدامات مخالفانه شوند 
در ازکابل  شان  حرکت  وتاریخ  شدند  جنوبی  سمت  عازم  سیر   22عجالتآ  وخط  کلن  شعبان  گار،  شان 

"نادرافغان"،    دیده شود کتاب برای شرح مزید  )  .« چرخ، پاتخواب شانه، خوشی، دوبندی و جاجی بود 
 ( 362 – 357صفحه

، برای نتیجه گیری از آن گفته  یافت   پایان می عرفانی  بیان یک حکایت    د وقتی درکتب قدیمه معمول بو
مالقات برادران  در موضوع    می شد: "این حکایت بما تعلیم میدهد"؛ دراین بخش که جریان رویدادها

برادردرپاراچنار  دیدارسه  و  درتل)تهل(  مکوناچی  روایت    با  و  )"  ب کتااز"چهاربه  بحران  هریک: 
  نقل گردید   (ادداشتهای من و رویدادهای مهم زندگی اعلیحضرت محمدنادرشاه شهید نجات، نادرافغان، ی 

( داشت و  1352)حیثیت کالم قاطع وغیرقابل بحث را تا آخرسلطنت محتوای آن چهار کتاب    و چون 

نماید،   نظر  وابراز  تبصره  طوردیگر  آن  مندرجات  دربارۀ  نمیکرد  جرأت  و  لذا  هیچکسی  نکات 
تحقیق مزید روی    یاب گفت و یا ال اقل برا به آنها جو  الزم است که    در ذهن خطور میکند   سؤالهای 

 : مکث کرد. از جمله مسایل ذیل

مذکوردرچرا    –  1 بعضی  از  کتابهای  مهم  ذکر  نظروقایع  بطورضمنی صرف  حتی  و  هم    گردیده 

ً اخیادآوری نشده است،     از نادرخان    جویا شدنخان با مکوناچی و    محمدنادرخان و شاه ولیدیدار  صتا
  ،218اسناد آرشیف هندبرتانوی، یادداشت شمارهبارۀ آینده افغانستان که شرح آن درنظر دوستانه او در

کم  ،1929چ  مار 9خ  مور به  ُکرم  ایجنت  پولیتکل  شمالمکوناچی  سرحدی  ایالت  غربی  شنرعمومی 

 ؟فوقاً ذکر گردید  که پشاور در

شاه ولی خان می نویسد: »ساعت ده شب ناگهان دونفر به لباس تغییر سر و روی بسته دراطاق    –  2

ما وارد شدند، معلوم شد سردارشاه محمودخان و هللا نوازخان میباشند که به زحمت سرحد را عبور  
را بما رسانده اند. سردارشاه محمودخان ترتیب برآمدن خود را ازکابل با  نموده در ظلمت شب خود  

شرح رسیدن به جاجی و صورت فعالیت خود تفصیل داد و درآخر معلوم شد نامه های سپهساالر از  
اند.« آمده  هدایت  اخذ  برای  شده  آگاه  گی"  "توت  به  ما  آمدن  از  و  رسیده  بایشان  درحالیکه    پشاور 

یادداش در  »مکوناچی  که:  میدارد  اذعان  خود  محمودخان  ت  شاه  به  شانرا  نامۀ  خواستند  ازمن  آنها 
آنها را مالقات کند  پاراچنار  تا در  نادر«برسانم  نامه های  آنکه  به شاه محمودخان  ، نه  خان در کابل 

 ! رسیده باشد 

و مساعد ساختن زمینه های ورود    چگونگی تبادله اطالعات در مورد رسیدن محمدنادرخان به تل   -  3

ر ازسرحد بطرف پاراچنار و اینکه  شاه محمود خان و همراهانش از جاجی به ساحه هندبرتانوی، عبو
پیاده،آ آنها پای  ا  یا  نیز برگشت دوباره  یا بوسیلۀ  اند و  این فاصله را طی کرده  یا موتر  به  آنها  سپ 

یا محافظان سرحدی هندبرتانوی همه خواب بودند که شاه محمودخان  آ  و اینکه   وعبور ازسرحد   جاجی 
بدون مشکل از هردو طرف عبورکردند   او  و همراهان  ازاین  سرحد را  وآشکار میشود که  واضح  . 
، نه طوریکه شاه  رفته بود گصورت  و برطبق هدایت اومکوناچی    از سرحد قبالً به استیذانا  عبور آنه
 بیان کرده است. بطور دراماتیک نرا  آولیخان 

نوازخان که از  حقیقتاً آمدن این دونفر امر خارقه بود، مخصوصاً هللا    شاه ولیخان می نویسد: »  –  4

به   و  شده  اعدام  به  محکوم  کرده  مبارزه  انگلیس  با  هندوستان  آزادی  برای  که  بود  چندنفری  همان 
آزاد رفته اعالن ها و   قبایل  در  افغانستان بطور مخفی  استقالل  افغانستان مهاجرت کرده و درجنگ 
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نی را  پنجاب  مردم  حتی  و  نموده  توزیع  مردم  به  را  افغانستان  دولت  دولت  مراسالت  ارادۀ  از  ز 
افغانستان اطالع داده، انها را برخالف دولت برتانیه تحریک کرده بود.« اگر این ادعا حقیقت داشته  

مخفی و با تغییر    لپای به قلمرو هندبرتانوی بگذارد، ولو به شک  ت کرد باشد، پس چطور هللا نواز جرأ
، درحالیکه میدانست او  ناخت یا مکوناچی او را به حیث گویا دشمن انگلیس نمی شآ  بوده باشد؟ لباس  

بعهده  بل ایجنت " را  یکی از همراهان شاه محمود خان بوده است؟ ازاین معلوم میشود هللا نوازنقش "د 
ذکرداشت  فوقاً  )چنانچه  محمدنادرخان  معتمد  شخص  حیث  به  موصوف  زیرا  با  شد(،  مذاکره  هنگام 

 وانگلیسها او را کامالً می شناختند.   انگلیسها معرفی شده بود "ولتن چیف" کمشنرپشاور رسماً به جانب 

ی  پاراچناربوسیلۀ موتر تا    ازآنجا   و   ی ائعلیزتل تا  رفت و برگشت محمدنادرخان وشاه ولیخان از  -  5

ترتیب و  نقش انگلیسها را در ،توسط مکوناچی تدارک و دراختیارآنها قرارداده شده بود ن آ با راننده  که  
خودداری   مالقات با مکوناچی ذکربه همین دلیل بوده که در"چهارکتاب" ازو  می سازد آشکارتنظیم امور

 عات برعلیه نادرخان به حیث گماشته انگلیس نگردد.، تا موجب پخش شایصورت گرفته است 

  امر در مالقاتی که محمدنادرخان با شاه محمودخان در آنشب در پاراچنار داشت، نادرخان به او      -  6

»  کرد  مخالف  باید  ما  که:  که  تصورنمایند  مردم  که  نکنیم  درآن کاری  زیرا  هستیم،  خان  هللا    امان 
میکنیم بد جلوه  درچشم مردم  گفته  «  .صورت  واقع  این  در  میکرد که  بیان  شانرا  منظراقدامات  ،  پس 

که هرگاه ایشان دربرابر سقوموفق نشوند و  نیز امان هللا دوباره اعاده سلطنت  مبنی براین احتمال بود  
ودیم، بلکه برای  بتوانند اعاده حیثیت کرده و به مردم بگویند که ما مخالف امان خان نب   ، برادارنکند 

  . سقوط رژیم سقوی و زمینه سازی برای اعاده سلطنت مجدد امان هللا خان به مبارزه پرداخته بودیم
ضمن مالقات با مکوناچی به حیث    او درحالیکه این گفته نادرخان از صدق دل نبود و همانطوریکه  

اال ذکر شد، به  مکوناچی طوریکه در ب  نظرموصوف گردید،مشوره وطالب  آینده   ۀدرباردوست قدیمی  
آن   و طی  ام  کرده  قبایل صحبت  مردمان  »با  که:  نمود  گوشزد  آماده  نادرخان  آنها  که  گردید  معلوم 

آنها میگویند که شما مریض و   اما  هستند از شما پشتیبانی کنند و شما را به صفت امیر قبول کنند، 
تی من بسیار مریض بودم و  خسته هستید و نمی خواهید که ادعای سلطنت نمائید. نادرخان گفت: راس

درصورت مجبوریت  حاال به کلی صحت یاب شدم. قبالً سلطنت را برای خود نمی خواستم، اما حاال  
 . «آنرا قبول میکنم

اینکه   سلطنت با  خالصه  چارسال  و  چهل  مدت  برای  آنهم  و  تاریخی  حقایق  خبیر  ،  کتمان  اشخاص 
مختلف  نتوانستند  کشور  آگاهانو دالیل   و    به به  بپردازند  حقایق  عوام  افشای  تکرار  آنچه  مردم  به 

اطالع    ی مطبوعات رسم   ازطریق بود   شان به  شده  و    ،رسانیده  کردند  اما  آباور  دانستند،  حقیقت  نرا 
خارجی  عین زمان بسا اسناد از آرشیف های رسمی وقتی بعد از سقوط سلطنت این طلسم شکست و در

فتند، محققان داخلی و خارجی به شرح حقایق  از قید محرمیت بیرون شدند و در اختیار همه قرار گر
آن  گفته  ان اززمان  تا  و  اسپرداختند  لحاظ  افغانستان    ت این  تاریخی  مسایل  پیرامون  مزید  تحقیق  که 

نرا بطور مستند و واقعی  آ   تا برای نسل جوان  محسوب میشود امروز یک رسالت عمده محققان حاضر  
 نو بنویسند.  در بسا موارد از را تاریخ معاصر کشور سعی نمایند بیان دارند و 

با مخالفت   اینکار مواجه  از  بعضی  واضح است که  تاریخی عناصر میگردد که  تحلیل های    اینگونه 
"از گورکشیدن مرده ها"   ه زعم خود ب  یخی رابررسی های مزید رویدادهای مهم تارراضی نمیباشند و  

ن تاریخی" است که  اینکار"گورکنی وقایع  اگزیر  یا "گورکنی اشخاص" وانمود می سازند، درحالیکه 
چه موزون خواهد بود که همچو اشخاص بجای نوشتن    پای اشخاص ذیدخل را نیز در میان می کشاند.
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به تحریرآثار واضح  تا از ورای آن حقایق تاریخی    مستند ومدلل بپردازند   تحلیلی،تبصره های کوتاه 
و اگر از عهده چنین    خدمتی برای نسل امروز و فردای کشور انجام دهند راه  این  شکار شود و ازوآ

تج و  تفحص  به  الاقل  ایند،  نمی  بر  و کاری  بپردازند  جدید  شواهد  و  اسناد  مطالعه  و  مزید    از   سس 
 . قدیمی بیرون شوند  ای  القا شدهافکار  ۀ محفظ

 )ادامه دارد( 
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