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وری  ۱۷                               داکتر عبدالرحمن زمان    ۲۰۲۲ فتر

 

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

 از البالی اسناد آرشيف انگلستان( ) 

 

هاشم خان  و  یجنوب سمت در پی شکست های متواتر نادر خان و برادرانش در ديده شد،   یقبل   اسنادطوريکه در  

ی  انگليسرر مقامات   را به    و خروج آبرو مندانه از افغانسررتان کناره گيریدرخواسررت  ، جنرال نادر خان  در مشرررقی

 در هند بريتانوی ميفرستد. 

وی .   درک کرداعترافات  شراه ویی خان ميتوان از   ارنا اميدی  نادرخان و خانواده اش   و  ، ياس وضريتت مشرک 

 اه شررررده کره از فرانسرررره برآمرده ايم. اقرامرت مرا در جراجی ب ولهشررررت مر عنوان "پالن آخرين" ميگويرد کره    تحرت  

کوچک تقريباْ تمام سرمت جنوبی قررا بدسرت دشرمن وسرقوی هات افتاده هوا سررد شرده  ۀبدون همين نق  . انجاميد

مردم جراجی از کرار تجرارت خود مرانرده در کمرال پريشررررانی بسررررر ميبرنرد. پنراه  اينران  رديا نيا اوضررررا     .  ميرود  

طياره های دشررمن به نشررر اعالن  ردش های هواوی خود  اهی تا جاجی می   . اقتصررادی آنرا را پريشرران تر کرده 

  ۀسرماي  ، مين از سرما موجود نيستأخيمه و ديگر وساو  ت، باخانه نداريمجعسکر منظم نداريم، سالح و     . آيند

 …زنان و کودکان ما در زندان دشمن با سختی بسر ميبرند  کافی که اين امور  را انجام دهد در دست ما نميباشد.

آخرين خود را هرچه زودتر ابالغ   ۀروز ها سرریری ميشررود، مردم تنگدل ميشرروند منتظر اند که سرریه سررا ر فيصررل 

آخرين خود را ۀ سرریه سررا ر من و سررردار شرراه محمود خان و ان نوازخان را ا نررارکرد. نقشرر بالخره يک روزکند. 

بما توضرريد داد. متلوم اسررت درين چند روز سرریه سررا ر تمام وقت خود را مصرررور تريه و ترتيک اين پالن کرده 

  (. ۸۷-۸۶ادداشت های من، چاپ دانش کتابخانه، پشاور، صفحات )مارشال شاه ویل خان، ي«.  بود

ها را به ترس انداخته وادار سرراخت تا با جديت انگليس   وضررتيت پيش آمده  در اسررناد ديگر اين را هم  ديديم که 

 ند.دهموجود را مورد بحث و غور قرار مختلف  اينه های 

فيصررله  آخرين  ی که بر ايدند، بحيث چگونه انتخاب نيم که  بياين  اينه ها پرداخته و می   ۀدرين قسررمت به خال رر 

 خان را بر مسند قدرت نصک کنند.توانستند نادر وضتيت را بکلی تغير داده و در ظرر يکی دو هفته   و تالش

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

  درخواست کناره گيری و خروج آبرو مندانه نادر خان از افغانستانقبول  ۀگزين -اول
خروج  ینادر خان برا  یتقاضررراميالدی،   ۱۹۲۹ماه سررریتمبر سرررال   ۱۸به تاريخ طوريکه در اسرررناد قبلی ديده شرررد 

کره عالمرت شررررکسررررت مراسررررتر پالن چنرد مر لره ای اسررررتتمراری شرررران بود، انگليس هرا را بره ترس   آبرومنردانره اش

 .  انداخت
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وج اغتشرراش شررينوار و  مالت  بيک ان در اميالدی،   ۱۹۲۸پالن انگليس ها در دسررمبر سررال  جديد   ۀاين مر ل 

 آماده اعالم   و  بريتانيا   کومت ۀمالقات با نمايند و تقاضایبه انگليس ها نادرخان  ۀبا مراجت بر کاب ،    یکلکان 

   شده بود.آغاز  باز شت به افغانستان  برای    ی

در پنيایه  مترور به توط ه شرکسرت توط ه يا  به تتقيک ناکامی کودتاه شراه محمود خان و همراهانش  اين تقاضرا  

.  که در آن چانس رويکار آمدن نادر خان از دسرررت ميرود رررورت ميگيرد دوران سرررفر غازی امان ان خان به اروپا

پتيایه به غلط آنرا  که اکثر مؤرخين  اسرمتي  خان  ۀپور در دير ړاسرم محليسرت در  مجاورت پرا (Paniala) پنيایه

موجود در   ۀشررررده بود، در اسررررنراد محرمانر   چيردهطر ی که برای برانداختن رژيم امانی درين من قره . ذکر کرده اند

پنيایه« ذکر شده است. درين طرح که در آن رو انيون پرنفوذ، سرداران و مأمورين  ۀبنام   توط   انگلستانآشيف 

ند نفر از  را ک منصربان ارشرد اردو و چند تن از وایيان دویتی سرريم  بودند، کمک قباي ، همکاری چ  ۀعایيرتب

وابسته به  روپ توط ه  ران نيا در نظر  رفته شده بود. هدر اين طرح  کودتای بود که در جريان سفر غازی امان 

جديد   ۀخان به اروپا در نظر  رفته شرررده بود. درين کودتا بايد محمد ویی خان وکي  سرررل نت و اعنرررای فرق نا

يس "اسرتقالل و تجدد" دسرتگير و اقتدار بدسرت طرفداران سریه سرا ر محمدنادرخان که در فرانسره بسرر ایتأسر 

" شررررارژدافير انگليس در کرابر ، برا ډپنيرایره بره  ردی بود کره "بی، جی،  ویر   ۀتوط ر   اهميرت.  ميبرد، انتقرال ميکرد

فبروری خود از  کومت   ۲۸تلگرام مؤرخ  تتين شرده بود، در   ۱۹۲۸مارچ   ۸ناديک شردن تاريخ آغاز عمليات که 

یندن رسانيده  ال هند بريتانوی خواهش کرد که نظر به اهميت موضو  تمام جريانات مربوط به اين توط ه   به اط

  (. ۳۶۰(، بازنگری دوره امان  و تقطئه های انگليس، ص ۲۰۱۳)عبدالرحمن زمان  ) شود.

شرسرته و شرکسرت را   از تمام سررمايه  ااری شران دسرت يا بايدها در موقتيت دشرواری قرار داشرتند، که انگليس  

قبول مينمودنرد و يرا هم مرانر فرار نرادر خران شررررده و آخرين تالش هرای شرررران را برای کراميرابی وی بخرچ ميردادنرد. 

 :تکرار شد دو بار ديگر هم در تاريخ متا ر کشور ما  چنين وضتيتی

 اب  ر ااری شرران ب سرررمايه تمام از ميالدی که يا بايد   ۱۹۷۹در آخر سررال    یاسررتتمار سرررخ شرروروتوسررط   .1

تجاوز مسرلحانه بر دسرت شرسرته ويا هم با ارسرال قشرون سررخ  و  جناح  خلق و پرچم(  هردو  ديموکراتيک خلق ) 

   .می کردنداز آن دفا    افغانستانخاک 

سرررراخرت   ا ااب   نراکرامی هرای متواتر  مالت مجراهردينشررررکسررررت و خروج  نيروهرای ارتش سرررررخ و  از    بترد .2

يا بايد  امريکا ، که  داکتر نجيک  ۀبر  کومت دسررت نشرراند  پاکسررتان و ايران و متحدين و مشرراورين شرران 

تنگر شرر   یبه هوا  نيزم یپيشرررفته ترين موشررک هابا ارسررال  بگيرد تاشررکسررت را قبول کرده و يا تصررميم  

     موافقه کنند.

 مذاکره و معامله با حبيب الله کلکانی ۀگزين -دوم
برا  بيرک ان کلکرانی بود، ترا  ديگر    ۀ اينر    ۀ برا نجرات دادن خرانوادموجود برای انگليس هرا مرااکره و متراملره 

اش  ی  يسرريه رومانر ريختن آبرو ونادرخان   ۀبه  فت  امنمح  به وانتقال شرران  از چنگ آنان  نادرخان و دوسررتانش 

 (. ۱۹۲۹اکتوبر  ۸ مؤرخ  ۲۶۷۰)اسناد آرشيف انگلستان، مکتوب عاجل شماره  .  شوند
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ا رلی آنرا را شرناخته بود، ميخواسرت ازين  مقا ردنادر خان  و برادرانش را تجربه و    یفريک چال هاکلکانی که 

 اعظمی نمايد.     ۀفر ت پيش آمده استفاد

اين ترس از   خواسررررت .مينرادر خران    ۀترس انگليس هرا درين راب ره برراوی بود کره سررررقوی هرا در بردل آزادی خرانواد

انگليس در هنرد بريترانوی بره   ۀبريترانيرا برای امور هنرد و مقرامرات عرایيرتبر    بالی تلگرام هرای بين وزير خرارجره

 ، و آن تقاضای برسميت شناختن رژيم سقوی بود.وضا ت بمشاهده ميرسد

ادر شرررررايط مرا ا ر نر تمراس برا رژيم سررررقوی نوشررررت کره    ۀمقرامرات انگليسرررری از هنرد بريترانوی برای  رفتن اجراز

. ا ر  زم باشرد به تتقيک  ما آغاز کنيم ۀبیايرد، شرايد برتر باشرد تا مااکره با کاب  را با تلگرامی از وزير خارجرا

وا ااری  مصر ون خانواده و  ترتيبات خروج   آنجااز رو انيون مسرلمان هندی فرسرتاده شرود تا در  هیيک  روآن 

نظريات   سرراس و بی نرايت عاج  بوده نبايد به تتويق انداخته شررود.اين موضررو  بسرريار  …را بگيرندداراوی 

سممممممم تمتر   ۱۹مؤرخ    ۲۸۱۱)تلگرام شمممممممماره   تقاضررا ميکنيم .   از طريق تلگرام اعليحنرررت را به  ررورت عاج دویت 

  به وزير امور خارجه برای هند، لندن(. ۱۹۲۹

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

و اقدامات  زم در کاب  ا ر برای نادر خان مورد  منظوری شرررايط پيشررنرادی شررما به جواب نادرخان   .1

 .توسط دویت اعليحنرتقبول باشد،  

تا  دی که ا ر اقدامات مورد نظر برای ختم   مستقيم  ۀمداخل قبلی ترک پایيسی   هراس و تردد،با وجود   .2

 بريتانيا جلو يری کرده بتواند. ۀخونريای اميدوار کنند باشد و از آشفتگی و ناا  اقوام تحت ادار

مشررروط سرراختن بيرون کشرريدن نادر خان و خانواده اش با برسررميت شررناختن  بيک نامناسررک بودن و  .3

  س تمتر رسيده است(.  ۲۷که بتاريممممخ   ۱۹۲۹س تمتر  ۲۶ مؤرخ ۲۹۹۹تلگرام شماره ) «.…ان

نادر   ۀهر نو  ارتباط بين آزادی خانواد( ماه سرریتمبر ۳۰در تلگرام بتدی اش بتاريخ ) وزير خارجه برای امور هند  

نادر تا   ۀمنظور ما از مسررراعی نجات خانواد مينويسرررد که خان و به رسرررميت شرررناختن رژيم سرررقوی را رد نموده  

 ردی نيسررررت کره اجرازه دهيم شررررنراسررررايی ورژيم سررررقویت بر مرا تحمير  شررررود. برخالر، مرا، موافقره نموده ايم کره  
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به اسراس شرايسرتگی و اسرتحقاد خودش باشرد، و ا ر  بيک ان آنرا به اسراس شررايط وضرتيت  شرناسرايی بايد  

 (. ۱۹۲۹سپتمبر  ۳۰مؤرخ  ۲۹۵۸ام شماره  )تلگر  نادرربط ميدهد، بايد آنرا رد نمود«.  ۀموجود با رهاوی خانواد

 اجازه دادن به جنگجويان اقوام سرحد بحيث آخرين تالش تغير وضعيت کنونی ۀگزين -سوم 
با درنظرداشت عل  مختلف سنجيده شده ، و ع فی بود در پایيسری اسرتتمار انگليس   ۀنق  ،اين  اينهانتخاب 

 :بود

فراموش ناشردنی ای  که از دو بار تجاوز مسرتقيم عسراکر شران به خاک انگليس ها با درسررای دندان شرکن و   −

ديگر نميتوانسرتند  برای آنرا که  .عسراکر شران را نداشرتند  ۀافغانسرتان آموخته بودند، جروت فرسرتادن دوبار

شواهد موجود در آرشيف  اينه برتر بود و به استناد  ا ساسات اقوام سر د را ازين بيشتر مرار کنند، اين

وزيرسرتان در بدل متاش اسرتخدام شرده و با در ايجنسری انگلسرتان يک تتداد از مليشرای اقوام سرر دی که 

 انگليسی هم مجرا بودند، در  فور شان جابجا شده بودند.   ۀاسلح

 ۀبود، ضررورتی نداشرتند. او برای يک دورکه ديگرنقشرش را ايفا نموده  هم به  بيک ان کلکانی  انگليس ها  −

انگليس ها را در افغانسررتان و مناطق سررر دی   ۀانسررت منافر آيندو عبوری مد نظر  رفته شررده بود، و نميت

 .  فظ کند

چون ترا آن زمران مردعيران و کرانرديردان ديگر تراج و تخرت کرابر  هم شررررکسرررررت خورده بودنرد، انگليس هرا   −

 ميدان را ترک کند.نميخواستند نادر خان 

بره    یقبل   یترک پرایيسرررر ترا برا   تصررررميم  رفتنرد   ،تغير وضررررتيرتبرای بحيرث آخرين تالش همران بود کره انگليس هرا  

و در  اشرته خط ديورند  از شران   ۀتا با اسرلح  هنداجازه دآزاد سرر د  وزير، مسرتود و دوړ اقوام   یجنگجو هااران  

 عليخي  جاجی به نادرخان بیيوندند.

یتمبرنرادرخران و طرفردارانش دسررررت بره عمليرات قراطر جنگی زدنرد. در ترکيرک نيروهرای نظرامی   در اواخر سرررر 

دوازده هاار تن را شررررامر  ميگرديرد، اعنررررای قبراير  وزويری، مرمنرد،  ردران،  نرادرخران کره افرادی در  ردود  

( افغانسممتان در سممالبای بيسممت ۱۳۶۵) داکتر ويکتور گريکوويممممچ کارگون)جاجی، ا مدزاوی، و منگ  شررکت داشرتند«.  

 (. ۱۵۸، ص پوهاند داکتر جالل الدين صديقر  ۀميالدی )ترجمو یس قرن بيستم 

 بعامن
 .۸۷- ۸۶من، چاپ دانش کتابخانه، پشاور،  فحات  یخان، يادداشت ها یمارشال شاه وی −

 . ۳۶۰انگليس، ص  یو تق  ه ها  یدوره امان ی(، بازنگر۲۰۱۳)  یعبدایر من زمان −

 . ۱۹۲۹اکتوبر  ۸مؤرخ   ۲۶۷۰اسناد آرشيف انگلستان، مکتوب عاج  شماره  −

 .  هند، یندن یبه وزير امور خارجه برا۱۹۲۹سیتمبر  ۱۹مؤرخ  ۲۸۱۱تلگرام شماره اسناد  آرشيف انگلستان،  −

 .  سیتمبر رسيده است ۲۷که بتاريخ  ۱۹۲۹سیتمبر   ۲۶مؤرخ   ۲۹۹۹تلگرام شماره اسناد  آرشيف انگلستان،  −
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 5تر 5 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

 

 .  ۱۹۲۹سیتمبر   ۳۰مؤرخ  ۲۹۵۸تلگرام شماره اسناد  آرشيف انگلستان،  −

  ۀ)ترجم  یقرن بيستم ميالد یبيست و س  ی( افغانستان در سایرا۱۳۶۵داکتر ويکتور  ريکوويچ کار ون )  −

   .۱۵۸ص  ،یپوهاند داکتر جالل ایدين  ديق

 )پايان(
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