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 2022فبروری  19شنبه،                                      داکتر عبدالرحمن زمانی

 

نصب کردن نادرخان به مسند قدرت برایتصميم  مهم و آخرين تالش انگليس ها   
 

 )از البالی اسناد آرشيف انگلستان(

  یجنوبسمت در پی شکست های متواتر نادر خان و برادرانش در ديده شد،   یقبل اسنادطوريکه در 

 و خروج آبرو مندانه از افغانستان کناره گيریدرخواست  ، جنرال نادر خان هاشم خان در مشرقی و

 ی در هند بريتانوی ميفرستد. انگليسمقامات  را به 

اعترافات  شاه ولی خان ميتوان از  رانا اميدی  نادرخان و خانواده اش  و ، ياس وضيعت مشکل

سه برآمده ايم. هشت ماه شده که از فران»عنوان "پالن آخرين" ميگويد که وی تحت .   درک کرد

کوچک تقريباْ تمام سمت جنوبی قهرا بدست  ۀبدون همين نقط .انجاميد اقامت ما در جاجی بطول

مردم جاجی از کار تجارت خود مانده در کمال  . دشمن ]سقوی ها[ افتاده هوا سرد شده ميرود 

طياره های   .پريشانی بسر ميبرند. پناه گزينان گرديز نيز اوضاع اقتصادی آنها را پريشان تر کرده 

عسکر منظم نداريم، سالح و . دشمن به نشر اعالن گردش های هوائی خود گاهی تا جاجی می آيند

کافی که اين امور  را  ۀسرماي ، مين از سرما موجود نيستأخيمه و ديگر وسائل ت، باخانه نداريمج

روز ها  …زنان و کودکان ما در زندان دشمن با سختی بسر ميبرند انجام دهد در دست ما نميباشد.

 آخرين خود را هرچه زودتر ابالغ ۀسپری ميشود، مردم تنگدل ميشوند منتظر اند که سپه ساالر فيصل

ۀ من و سردار شاه محمود خان و هللا نوازخان را احضارکرد. نقش سپه ساالربالخره يک روزکند. 

آخرين خود را بما توضيح داد. معلوم است درين چند روز سپه ساالر تمام وقت خود را مصروف 

)مارشال شاه ولی خان، يادداشت های من، چاپ دانش کتابخانه، «. تهيه و ترتيب اين پالن کرده بود

  (.۸۷-۸۶پشاور، صفحات 

ها را به ترس انداخته وادار ساخت انگليس  در اسناد ديگر اين را هم  ديديم که وضعيت پيش آمده 

 ند.دهموجود را مورد بحث و غور قرار مختلف تا با جديت گزينه های 
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ث ی که برگزيدند، بحيچگونه انتخابنيم که بياين گزينه ها پرداخته و می  ۀدرين قسمت به خالص

ا توانستند نادر خان روضعيت را بکلی تغير داده و در ظرف يکی دو هفته   فيصله و تالشآخرين 

 بر مسند قدرت نصب کنند.

 را مورد غور قرارآتی  ۀاز البالی اسناد آرشيف انگلستان بمشاهده ميرسد که انگليس ها سه گزين

 دادند:

  :افغانستاندرخواست کناره گيری و خروج آبرو مندانه نادر خان از قبول  ۀگزين -اول

نادر خان  یتقاضاميالدی،  1929ماه سپتمبر سال  1۸به تاريخ طوريکه در اسناد قبلی ديده شد 

که عالمت شکست ماستر پالن چند مرحله ای استعماری شان بود،  خروج آبرومندانه اش یبرا

 .  انگليس ها را به ترس انداخت

در اوج اغتشاش شينوار و حمالت ميالدی،  192۸پالن انگليس ها در دسمبر سال جديد  ۀاين مرحل

 کومتح ۀمالقات با نمايند و تقاضایبه انگليس ها نادرخان  ۀبا مراجعبر کابل،  یحبيب هللا کلکان

   شده بود.آغاز بازگشت به افغانستان برای  گی آماده اعالم  و بريتانيا

 ئهمعروف به توط شکست توطئه يا به تعقيب ناکامی کودتاه شاه محمود خان و همراهانش اين تقاضا 

که در آن چانس رويکار آمدن صورت ميگيرد دوران سفر غازی امان هللا خان به اروپادر پنياله 

اسمعيل  ۀپور در دير ړاسم محليست در  مجاورت پها (Paniala) پنياله.  نادر خان از دست ميرود

طرحى که براى برانداختن رژيم امانى درين . پتياله ذکر کرده اندکه اکثر مؤرخين به غلط آنرا خان 

ده ذکر ش« پنياله ۀتوطئ»بنام    انگلستانموجود در آشيف  ۀشده بود، در اسناد محرمان چيدهمنطقه 

دولتى سهيم  بودند،  ۀاست. درين طرح که در آن روحانيون پرنفوذ، سرداران و مأمورين عاليرتب

کمک قبايل، همکارى چند نفر از صاحب منصبان ارشد اردو و چند تن از واليان وابسته به گروپ 

توطئه گران نيز در نظر گرفته شده بود. هدف اين طرح  کودتاى بود که در جريان سفر غازى امان 

خان وکيل سلطنت و اعضاى  خان به اروپا در نظر گرفته شده بود. درين کودتا بايد محمد ولى هللا

جديد التأسيس "استقالل و تجدد" دستگير و اقتدار بدست طرفداران سپه ساالر محمدنادرخان که  ۀفرق

شارژدافير  "ډپنياله به حدى بود که "بى، جى، گول ۀتوطئ اهميت. در فرانسه بسر ميبرد، انتقال ميکرد

تعين شده بود، در تلگرام  192۸مارچ  ۸ انگليس در کابل، با نزديک شدن تاريخ آغاز عمليات که

فبرورى خود از حکومت هند بريتانوى خواهش کرد که نظر به اهميت موضوع تمام  2۸مؤرخ 

(، بازنگری 201۳)عبدالرحمن زمانی ) لندن رسانيده شود. العجريانات مربوط به اين توطئه   به اط

  (.۳۶0دوره امانی و تقطئه های انگليس، ص 
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از تمام سرمايه گذاری شان دست شسته و  يا بايدموقعيت دشواری قرار داشتند، که  ها درانگليس 

شکست را قبول مينمودند و يا هم مانع فرار نادر خان شده و آخرين تالش های شان را برای کاميابی 

 :تکرار شد دو بار ديگر هم در تاريخ معاصر کشور ما چنين وضعيتیوی بخرچ ميدادند. 

سرمايه گذاری تمام از ميالدی که يا بايد   19۷9در آخر سال  یسرخ شورواستعمار توسط  .1

دست شسته ويا هم با ارسال قشون سرخ  جناح  خلق و پرچم( هردو حزب ديموکراتيک خلق ) رشان ب

   .می کردنداز آن دفاع  افغانستانخاک تجاوز مسلحانه بر و 

 احزاب  متواتر حمالت مجاهدين ناکامی هایشکست و خروج  نيروهای ارتش سرخ و از  بعد .2

امريکا  ، که داکتر نجيب ۀبر حکومت دست نشاند ساخت پاکستان و ايران و متحدين و مشاورين شان 

 یبه هوا نيمز یپيشرفته ترين موشک هابا ارسال  بگيرد تايا بايد شکست را قبول کرده و يا تصميم 

     موافقه کنند.تنگر ش

 :با حبيب هللا کلکانی مذاکره و معامله ۀگزين -دوم

 با نجات دادنموجود برای انگليس ها مذاکره و معامله با حبيب هللا کلکانی بود، تا ديگر  ۀگزين

مانع ريختن نادرخان  ۀبه گفت امنمحل به وانتقال شان  از چنگ آنان نادرخان و دوستانش  ۀخانواد

اکتوبر  ۸مؤرخ   2۶۷0عاجل شماره )اسناد آرشيف انگلستان، مکتوب  . اش شوندی يسيه روآبرو و

1929.) 

اصلی آنها را شناخته بود،  مقاصدنادر خان  و برادرانش را تجربه و   یفريب چال هاکلکانی که 

 اعظمی نمايد.   ۀميخواست ازين فرصت پيش آمده استفاد

 خواست .مينادر خان  ۀترس انگليس ها درين رابطه بهائی بود که سقوی ها در بدل آزادی خانواد

نگليس ا ۀبريتانيا برای امور هند و مقامات عاليرتب اين ترس از البالی تلگرام های بين وزير خارجه

 ، و آن تقاضای برسميت شناختن رژيم سقوی بود.در هند بريتانوی به وضاحت بمشاهده ميرسد
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 دراگر نا»تماس با رژيم سقوی نوشت که  ۀمقامات انگليسی از هند بريتانوی برای گرفتن اجاز

. نيمما آغاز ک ۀبپذيرد، شايد بهتر باشد تا مذاکره با کابل را با تلگرامی از وزير خارج شرايط ما را

تيبات تر آنجااز روحانيون مسلمان هندی فرستاده شود تا در  هیيک گرواگر الزم باشد به تعقيب آن 

حساس و بی نهايت عاجل اين موضوع بسيار …را بگيرندواگذاری دارائی مصئون خانواده و خروج 

  از طريق تلگرام نظريات دولت اعليحضرت را به صورت عاجل بوده نبايد به تعويق انداخته شود.

  لندن(.به وزير امور خارجه برای هند، 1929سپتمبر  19خ مؤر 2۸11)تلگرام شماره  تقاضا ميکنيم . 

مهم اشاره شده است، که  ۀانگلستان برای هند به چند نکت ۀوزارت امور خارج ۀدر تلگرام جوابي

 عبارتند از: 

و اقدامات الزم در کابل اگر برای نادر خان منظوری شرايط پيشنهادی شما به جواب نادرخان » .1

 .توسط دولت اعليحضرتمورد قبول باشد، 

تا حدی که اگر اقدامات مورد نظر  مستقيم ۀمداخلقبلی ترک پاليسی  هراس و تردد،با وجود  .2

 تواند.ب بريتانيا جلوگيری کرده ۀباشد و از آشفتگی و نزاع اقوام تحت ادار هبرای ختم خونريزی اميدوار کنند

مشروط ساختن بيرون کشيدن نادر خان و خانواده اش با برسميت شناختن نامناسب بودن و  .۳

  سپتمبر رسيده است(. 2۷که بتاريخ  1929سپتمبر  2۶ مؤرخ 2999تلگرام شماره ) «.…حبيب هللا

هر نوع ارتباط بين آزادی ( ماه سپتمبر ۳0در تلگرام بعدی اش بتاريخ )وزير خارجه برای امور هند 

منظور ما از مساعی »مينويسد که نادر خان و به رسميت شناختن رژيم سقوی را رد نموده  ۀخانواد

که اجازه دهيم شناسايی ]رژيم سقوی[ بر ما تحميل شود. برخالف، نادر تا حدی نيست  ۀنجات خانواد

به اساس شايستگی و استحقاق خودش باشد، و اگر حبيب هللا ما، موافقه نموده ايم که شناسايی بايد 

م )تلگرا «.نادرربط ميدهد، بايد آنرا رد نمود ۀآنرا به اساس شرايط وضعيت موجود با رهائی خانواد

 (. 1929سپتمبر  ۳0مؤرخ  29۵۸شماره 

 اجازه دادن به جنگجويان اقوام سرحد بحيث آخرين تالش تغير وضعيت کنونی ۀگزين -سوم 

با درنظرداشت علل مختلف ، و عطفی بود در پاليسی استعمار انگليس  ۀنقط ،اين گزينهانتخاب 

 :سنجيده شده بود

  بار تجاوز مستقيم عساکر انگليس ها با درسهای دندان شکن و فراموش ناشدنی ای  که از دو

ها که برای آن .عساکر شان را نداشتند ۀشان به خاک افغانستان آموخته بودند، جرئت فرستادن دوبار

تناد گزينه بهتر بود و به اس ديگر نميتوانستند احساسات اقوام سرحد را ازين بيشتر مهار کنند، اين
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ر وزيرستان ددر ايجنسی وام سرحدی که شواهد موجود در آرشيف انگلستان يک تعداد از مليشای اق

 انگليسی هم مجهز بودند، در صفوف شان جابجا شده بودند.  ۀبدل معاش استخدام شده و با اسلح

  که ديگرنقشش را ايفا نموده بود، ضرورتی نداشتند. او برای هم به حبيب هللا کلکانی انگليس ها

انگليس ها را در افغانستان و  ۀمنافع آيندانست وعبوری مد نظر گرفته شده بود، و نميت ۀيک دور

 . مناطق سرحدی حفظ کند

  چون تا آن زمان مدعيان و کانديدان ديگر تاج و تخت کابل هم شکست خورده بودند، انگليس ها

 نميخواستند نادر خان ميدان را ترک کند.

 یرک پاليستتا با  تصميم گرفتند  ،تغير وضعيتبرای بحيث آخرين تالش همان بود که انگليس ها  

شان از خط  ۀهند تا با اسلحاجازه دآزاد سرحد وزير، مسعود و دوړ اقوام ی جنگجوهزاران به  یقبل

 ديورند گذشته و در عليخيل جاجی به نادرخان بپيوندند.

در اواخر سپتمبرنادرخان و طرفدارانش دست به عمليات قاطع جنگی زدند. در ترکيب نيروهای »

دوازده هزار تن را شامل ميگرديد، اعضای قبايل وزويری، نظامی نادرخان که افرادی در حدود 

)داکتر ويکتور گريکوويچ کارگون «. مهمند، ځدران، جاجی، احمدزائی، و منگل شرکت داشتند

پوهاند داکتر جالل الدين  ۀفغانستان در سالهای بيست و سی قرن بيستم ميالدی )ترجم( ا1۳۶۵)

 (.1۵۸صديقی، ص 

بعامن  

 ۸۷-۸۶من، چاپ دانش کتابخانه، پشاور، صفحات  یخان، يادداشت ها یمارشال شاه ول. 

 ۳۶0انگليس، ص  یو تقطئه ها یدوره امان ی(، بازنگر201۳) یعبدالرحمن زمان. 

  1929اکتوبر  ۸مؤرخ   2۶۷0انگلستان، مکتوب عاجل شماره اسناد آرشيف. 

  ،به وزير امور خارجه 1929سپتمبر  19مؤرخ  2۸11تلگرام شماره اسناد  آرشيف انگلستان

 هند، لندن.  یبرا

  ،سپتمبر  2۷که بتاريخ  1929سپتمبر  2۶مؤرخ  2999تلگرام شماره اسناد  آرشيف انگلستان

 .  رسيده است

  ،1929سپتمبر  ۳0مؤرخ  29۵۸تلگرام شماره اسناد  آرشيف انگلستان . 

 ( افغانستان در سالها1۳۶۵داکتر ويکتور گريکوويچ کارگون )یقرن بيستم ميالد یبيست و س ی 

  .1۵۸ص  ،یپوهاند داکتر جالل الدين صديق ۀ)ترجم


