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 داکتر عبدالرحمن زمانی

  نصب کردن نادرخان به مسند قدرت  برایتصميم  مهم و آخرين تالش انگليس ها 
  (از البالی اسناد آرشيف انگلستان) 

ــنادطوريکه در  ــد،   یقبل  اس ــت های متواتر نادر خان و برادرانش در ديده ش ــکس ــمت در پی ش ــم خان در  و   یجنوبس هاش
ـــ مقامات  را به  و خروج آبرو مندانه از افغانســــتان کناره گيریدرخواســــت  ، جنرال نادر خان مشــــرقی ی در هند انگليسـ

  بريتانوی ميفرستد.  

وی تحت .   درک کرداعترافات  شـــاه ولی خان ميتوان از    رانا اميدی  نادرخان و خانواده اش  و ، ياس وضـــيعت مشـــکل
بدون همين  . انجاميد اه شـده که از فرانسـه برآمده ايم. اقامت ما در جاجی بطولهشـت معنوان "پالن آخرين" ميگويد که «  

ــده ميرود  ۀنقط ــرد ش ــقوی ها] افتاده هوا س ــمن [س ــت دش ــمت جنوبی قهرا بدس مردم جاجی از کار   . کوچک تقريباْ تمام س
طياره    . تجارت خود مانده در کمال پريـشانی بـسر ميبرند. پناه گزينان گرديز نيز اوـضاع اقتـصادی آنها را پريـشان تر کرده 

، باخانه نداريمجعسـکر منظم نداريم، سـالح و   . های دشـمن به نشـر اعالن گردش های هوائی خود گاهی تا جاجی می آيند
زنان و  کافی که اين امور  را انجام دهد در دسـت ما نميباشـد. ۀسـرماي ،  مين از سـرما موجود نيسـتأخيمه و ديگر وسـائل ت

روز ها سـپری ميشـود، مردم تنگدل ميشـوند منتظر اند که سـپه سـاالر    …کودکان ما در زندان دشـمن با سـختی بسـر ميبرند
اه محمود خان و هللا نوازخان را بالخره يک روزکند. آخرين خود را هرچه زودتر ابالغ   ۀفيصـل ردار ـش االر من و ـس په ـس ـس

آخرين خود را بما توـضيح داد. معلوم اـست درين چند روز ـسپه ـساالر تمام وقت خود را مـصروف تهيه و ۀ احـضارکرد. نقشـ 
  ). ۸۷-۸۶دداشت های من، چاپ دا'ش کتا#خانه، �شاور، صفحات (مارشال شاە و� خان، �ا». ترتيب اين پالن کرده بود

ها را به ترس انداخته وادار ســاخت تا با جديت گزينه های انگليس   در اســناد ديگر اين را هم  ديديم که وضــعيت پيش آمده 
  ند.دهموجود را مورد بحث و غور قرار مختلف 

در    فيصـله و تالشآخرين  ی که برگزيدند، بحيث  چگونه انتخابنيم که بياين گزينه ها پرداخته و می   ۀدرين قـسمت به خالصـ 
  توانستند نادر خان را بر مسند قدرت نصب کنند.وضعيت را بکلی تغير داده و ظرف يکی دو هفته 

  مورد غور قرار دادند:را آتی  ۀاز البالی اسناد آرشيف انگلستان بمشاهده ميرسد که انگليس ها سه گزين

   درخواست کناره گيری و خروج آبرو مندانه نادر خان از افغانستانقبول  ۀگزين -اول

خروج آبرومندانه  ینادر خان برا یتقاضــاميالدی،    ١٩٢٩ماه ســپتمبر ســال   ١٨به تاريخ طوريکه در اســناد قبلی ديده شــد 
  .  استعماری شان بود، انگليس ها را به ترس انداختکه عالمت شکست ماستر پالن چند مرحله ای  اش

بر  یدر اوج اغتشــاش شــينوار و حمالت حبيب هللا کلکانميالدی،  ١٩٢٨پالن انگليس ها در دســمبر ســال جديد  ۀاين مرحل
بازگشـــت به برای  گی  آماده اعالم   و  بريتانيا  حکومت  ۀمالقات با نمايند و تقاضـــایبه انگليس ها نادرخان   ۀبا مراجعکابل، 

    شده بود.آغاز افغانستان 

اه محمود خان و همراهانش اين تقاضـا  فر در  پنياله   معروف به توطئه  ـشکـست توطئه يا به تعقيب ناکامی کودتاه ـش دوران ـس
 (Paniala) پنياله.   که در آن چانس رويکار آمدن نادر خان از دســـت ميرودصـــورت ميگيرد غازی امان هللا خان به اروپا

طرحى که .  پتياله ذکر کرده اندکه اکثر مؤرخين به غلط آنرا  اســمعيل خان   ۀپور در دير ړاســم محليســت در  مجاورت پها
پنياله»  ۀبنام  «توطئ  انگلـستانموجود در آـشيف  ۀـشده بود، در اـسناد محرمان چيدهبراى برانداختن رژيم امانى درين منطقه  

ــرداران و مأمورين عاليرتب ــت. درين طرح که در آن روحانيون پرنفوذ، س ــده اس ــهيم  بودند، کمک قبايل،  ۀذکر ش دولتى س
ده  ته به گروپ توطئه گران نيز در نظر گرفته ـش د اردو و چند تن از واليان وابـس همکارى چند نفر از صـاحب منصـبان ارـش

خان به اروپا در نظر گرفته شــده بود. درين کودتا بايد  ريان ســفر غازى امان هللابود. هدف اين طرح  کودتاى بود که در ج
جديد التأـسيس "اـستقالل و تجدد" دـستگير و اقتدار بدـست طرفداران ـسپه ـساالر   ۀمحمد ولى خان وکيل ـسلطنت و اعـضاى فرق

ــر ميبرد، انتقال ميکرد ــه بسـ ــارژدافير  ډى بود که "بى، جى، گولپنياله به حد  ۀتوطئ اهميت.  محمدنادرخان که در فرانسـ " شـ
دن تاريخ آغاز عمليات که  ده بود، در تلگرام مؤرخ   ١٩٢٨مارچ   ٨انگليس در کابل، با نزديک ـش فبرورى خود   ٢٨تعين ـش

لـندن    العاز حکوـمت هـند بريـتانوى خواهش کرد ـکه نظر ـبه اهمـيت موضـــــوع تـمام جرـياـنات مربوط ـبه اين توطـئه   ـبه اط
   ). ۳۶۰)، #ازنگری دورە اما:9 و تقطئه های انJلHس، ص A۲۰۱۳دالرحمن زما:9 ((ع رسانيده شود.
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از تمام ـسرمايه گذاری ـشان دـست ـشـسته و ـشکـست را قبول مينمودند   يا بايدها در موقعيت دـشواری قرار داـشتند، که انگليس  
دو بار ديگر  چنين وضـعيتیو يا هم مانع فرار نادر خان ـشده و آخرين تالش های ـشان را برای کاميابی وی بخرچ ميدادند. 

  :تکرار شد هم در تاريخ معاصر کشور ما

حزب ديموکراتيک   رسرمايه گذاری شان بتمام  از  بايد  ميالدی که يا      ١٩٧٩در آخر سال    یاستعمار سرخ شوروتوسط   .1
از آن    افغانـستانخاک تجاوز مـسلحانه بر دـست ـشـسته ويا هم با ارـسال قـشون ـسرخ  و جناح  خلق و پرچم)  هردو خلق (
   .می کردنددفاع 

ساخت پاکستان و ايران   احزاب   ناکامی های متواتر حمالت مجاهدينـشکـست و خروج  نيروهای ارتش سرخ و از  بعد .2
يا بايد ـشکـست را قبول کرده و يا تـصميم  امريکا  ، که    داکتر نجيب ۀبر حکومت دـست نـشاند و متحدين و مـشاورين ـشان  

     موافقه کنند.تنگر ش یبه هوا نيزم یپيشرفته ترين موشک هابا ارسال  بگيرد تا

  مذاکره و معامله با حبيب هللا کلکانی ۀگزين -دوم

 نادرخان و دوستانش   ۀبا نجات دادن خانوادموجود برای انگليس ها مذاکره و معامله با حبيب هللا کلکانی بود، تا ديگر   ۀگزين
(اسـناد آرشـTف انJلسـتان،  . اش ـشوندی يـسيه رومانع ريختن آبرو ونادرخان   ۀبه گفت  امنمحل به وانتقال ـشان    از چنگ آنان

̀_ر  ۸مؤرخ   ۲۶۷۰مکتوب عاجل شمارە    ). ۱۹۲۹اaت

ناخته بود، ميخواـست ازين فرصـت  مقاصـدنادر خان  و برادرانش را تجربه و   یفريب چال هاکلکانی که   اصـلی آنها را ـش
  اعظمی نمايد.   ۀپيش آمده استفاد

اين ترس از البالی  خواســـــت .ميـنادر ـخان   ۀترس انگليس ـها درين رابـطه بـهائی بود ـکه ســـــقوی ـها در ـبدل آزادی ـخانواد
انگليس در هند بريتانوی به وضــــاحت بمشــــاهده   ۀبريتانيا برای امور هند و مقامات عاليرتب  تلگرام های بين وزير خارجه

  ، و آن تقاضای برسميت شناختن رژيم سقوی بود.ميرسد

بپذيرد، شــايد نادر شــرايط ما رااگر تماس با رژيم ســقوی نوشــت که « ۀمقامات انگليســی از هند بريتانوی برای گرفتن اجاز
از   هیـيک گرو. اگر الزم ـباشـــــد ـبه تعقـيب آن ـما آـغاز کنيم ۀبهتر ـباشـــــد ـتا ـمذاکره ـبا ـکاـبل را ـبا تلگرامی از وزير ـخارجـ 

ــود تا در  ــتاده شـ ــلمان هندی فرسـ ــئون خانواده و ترتيبات خروج   آنجاروحانيون مسـ اين  …را بگيرندواگذاری دارائی  مصـ
ــيار  ــوع بس ــود.موض ــاس و بی نهايت عاجل بوده نبايد به تعويق انداخته ش ــورت   حس ــرت را به ص نظريات دولت اعليحض

ــا ميکنيم .   از طريق تلگرام عاجل ــgتمef   ۱۹مؤرخ    ۲۸۱۱(تلdرام شـــــــــــــمارە   تقاضــ #ه وزiر امور خارجه برای هند،  ۱۹۲۹ســـــــــــ
    لندن). 

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

و اقدامات الزم در کابل اگر برای نادر خان مورد قبول باـشد، «منظوری ـشرايط پيـشنهادی ـشما به جواب نادرخان  .1
 .توسط دولت اعليحضرت

تا حدی که اگر اقدامات مورد نظر برای ختم خونريزی   مســتقيم  ۀمداخلقبلی ترک پاليســی   هراس و تردد،با وجود  .2
 بريتانيا جلوگيری کرده بتواند. ۀاميدوار کنند باشد و از آشفتگی و نزاع اقوام تحت ادار
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تلdرام  (  ».…مشروط ساختن بيرون کشيدن نادر خان و خانواده اش با برسميت شناختن حبيب هللانامناسب بودن و  .3
   سgتمef رسTدە است).  ۲۷که بتارiــــخ   ۱۹۲۹سgتمef  ۲۶ مؤرخ ۲۹۹۹شمارە 

ــپتمبر  ٣٠در تلگرام بعدی اش بتاريخ (وزير خارجه برای امور هند  نادر خان و  ۀهر نوع ارتباط بين آزادی خانواد) ماه ســ
که اجازه نادر تا حدی نيـست   ۀمنظور ما از مـساعی نجات خانواد«مينويـسد که به رـسميت ـشناختن رژيم ـسقوی را رد نموده  

به اســاس شــايســتگی و دهيم شــناســايی [رژيم ســقوی] بر ما تحميل شــود. برخالف، ما، موافقه نموده ايم که شــناســايی بايد 
نادرربط ميدهد، بايد آنرا رد  ۀاـستحقاق خودش باـشد، و اگر حبيب هللا آنرا به اـساس ـشرايط وـضعيت موجود با رهائی خانواد

 ). ١٩٢٩سپتمبر  ٣٠مؤرخ  ٢٩۵٨(تلگرام شماره  نمود».

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

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

دنی ای   − های دندان ـشکن و فراموش ناـش تان انگليس ها با درـس ان به خاک افغانـس اکر ـش تقيم عـس که از دو بار تجاوز مـس
ديگر نميتوانـستند احـساـسات اقوام ـسرحد را برای آنها که  .عـساکر ـشان را نداـشتند ۀآموخته بودند، جرئت فرـستادن دوبار

مليشـای اقوام  شـواهد موجود در آرشـيف انگلسـتان يک تعداد از  گزينه بهتر بود و به اسـتناد  ازين بيشـتر مهار کنند، اين
ی  ـسرحدی که   لحدر ايجنـس ده و با اـس تخدام ـش تان در بدل معاش اـس ان   ۀوزيرـس ی هم مجهز بودند، در صـفوف ـش انگليـس

 جابجا شده بودند. 

عبوری مد  ۀکه ديگرنقشـش را ايفا نموده بود، ضـرورتی نداشـتند. او برای يک دورهم  به حبيب هللا کلکانی  انگليس ها   −
 . انگليس ها را در افغانستان و مناطق سرحدی حفظ کند  ۀانست منافع آيندونظر گرفته شده بود، و نميت

چون تا آن زمان مدعيان و کانديدان ديگر تاج و تخت کابل هم شـکسـت خورده بودند، انگليس ها نميخواسـتند نادر خان  −
 ميدان را ترک کند.

ـــ ـتا ـبا   تصـــــميم گرفتـند    ،تغير وضـــــعـيتبرای بحـيث آخرين تالش  هـمان بود ـکه انگليس ـها   هزاران  ـبه  یقبل  یترک ـپاليســ
شـان از خط ديورند گذشـته و در عليخيل جاجی به   ۀهند تا با اسـلحاجازه دآزاد  سـرحد  وزير، مسـعود و دوړ اقوام  ی  جنگجو

  نادرخان بپيوندند.

«در اواخر ســـــپتمبرـنادرـخان و طرـفدارانش دســـــت ـبه عملـيات ـقاطع جنگی زدـند. در ترکـيب نيروـهای نـظامی ـنادرـخان ـکه 
دوازده هزار تن را شـــامل ميگرديد، اعضـــای قبايل وزويری، مهمند، jدران، جاجی، احمدزائی، و منگل افرادی در حدود  
 ۀفغا'ســـتان در ســـالهای بHســـت و u قرن بHســـتم مTالدی (ترجم) ا۱۳۶۵(داpfa وiکتور گioکووiــــچ mارگون (شـرکت داشـتند».  

، ص  pzجالل الدين صد� pfa۱۵۸پوهاند دا .(  

  بع امن

 . ٨٧-٨۶من، چاپ دانش کتابخانه، پشاور، صفحات  یخان، يادداشت ها یمارشال شاه ول −
 . ٣۶٠انگليس، ص  یو تقطئه ها  یدوره امان ی)، بازنگر٢٠١٣( یعبدالرحمن زمان −
 . ١٩٢٩اکتوبر   ٨مؤرخ   ٢۶٧٠اسناد آرشيف انگلستان، مکتوب عاجل شماره  −
 هند، لندن.   یبه وزير امور خارجه برا١٩٢٩سپتمبر  ١٩مؤرخ  ٢٨١١تلگرام شماره اسناد  آرشيف انگلستان،  −
 .  سپتمبر رسيده است ٢٧که بتاريخ  ١٩٢٩سپتمبر  ٢۶مؤرخ  ٢٩٩٩تلگرام شماره اسناد  آرشيف انگلستان،  −
 .  ١٩٢٩سپتمبر  ٣٠مؤرخ  ٢٩۵٨تلگرام شماره اسناد  آرشيف انگلستان،  −
پوهاند داکتر  ۀ(ترجم یقرن بيستم ميالد  یبيست و س ی) افغانستان در سالها١٣۶۵داکتر ويکتور گريکوويچ کارگون ( −

   .١۵٨ص   ،یجالل الدين صديق

  (پايان) 

  


