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 2022مارچ  15سه شنبه،       داکتر عبدالرحمن زمانی

 
 اولين وعده و پيام نادر خان بعد از اعالم پادشاهی

 

 

 )از البالی اسناد آرشيف انگلستان(
 

ارت پشتون تبار سفمحافظ  و چگونه يک چوکيدار ديديم که   آرشيف انگلستان  در اسناد قبلی از 
گرام يک تلمارشالی را اعطا نموده و ۀ به سپه ساالر نادرخان رتب« رحمت»انگلستان در کابل به نام 

وزارت خارجۀ افغانستان ]؟[ به وزارت خارجۀ گويا از طرف    1٩2٩اکتوبر  1۵بتاريخ  مرموزی 
ن پادشاه آيندۀ افغانستاو  مارشال ]؟[ نادرخان فردا وارد  پايتخت خواهد شد» انگلستان  اطالع داد که  

 «نمايندگان ملت دائر ميشود، انتخاب خواهد شد..توسط لويه جرگه يا مجلس کبير ملى که توسط 
اکتوبر ايالت سرحدى شمال غربى  از  1٦مؤرخ  5٧0اسناد  آرشيف انگلستان، تلگرام  شماره  )

  (.L/P&S/10/1301پشاور 
 مارشال محمد نادر خان»  اعالم داشت کهدر تلگرام ديگری مذکور به تعقيب تلگرام همين منبع  

 - ]همان شب در قصر چهلستون ( اکتوبر وارد پايتخت افغانستان شده و15ديروز بتاريخ  پانزدهم )
توسط اعضاى حاضر  باتفاق آرا  ]؟[به پاس قربانى هاى بزرگ و خدمات درخشانش  [زمانی

 بدهللاعقربان حسين پنجابی به نام مستعار شاه جی سيد]هللا نواز خان ملتانی، نمايندگان ملت افغان 
اسناد  آرشيف انگلستان، تلگرام  )  1«بحيث پادشاه اعالم و قبول شد. [زمانی-و غيره خان همدانی

 (.L/P&S/10/1301اکتوبر ايالت سرحدى شمال غربى  از پشاور  1٦مؤرخ  5٧1ماره ش
 

به عالقمندان تاريخ معاصر کشور تقديم ميکينيم، را  آرشيف انگلستان  از  مهم ديگر سند جا يکدرين
محمد نادرشاه بعد از اعالم پادشاهی اش به چوکيدار سفارت تا خود بخوانند و قضاوت کنند که 

داد و پيام ارسالی اش به شيخ محبوب علی سکرتر امور شرقی سفارت انگلستان  ۀانگلستان چه وعد
 :که  ميخوانيمدرين تلگرام  .در کابل چه بود

فتح محمد خان، محلی که  ۀخودش را پادشاه اعالم نموده و بيرق شاهی را بر فراز خاننادر خان »
را به حضور پذيرفته  « رحمت» نادرخان فعال اقامت دارد، بر افراشته است . در همان روز وی 

  داد. نيم ساعت مالقات رسمی ۀاجازو 
دامه قرار داشت، به راه پيشرفت صلح آميز اوی گفت که افغانستان تا وقتی که تحت حمايت بريتانيا 

 .دوستی امان هللا با قدرت های ديگر مصيبت آميز ثابت شد ۀسياست توسعميداد. 
 

. 

                                                           
 .  اسناد  آرشيف انگلستان، تلگرام  ماره 5٧1 مؤرخ 1٦ اکتوبر ايالت سرحدى شمال غربى  از پشاور 1

L/P&S/10/1301. 
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گفت که به نمايندگی از وی پيغام آتی اش را به سکرتر سابق امور « رحمت»نادر خان بعد از آن به 
انی سپاسگزار بريتانيای کبير و هندوستنادر خان »آغاز پيام : »شرقی در سفارت انگلستان برساند:  

 «.ختم پيغام اتيای کبير باقی خواهد ماند.تها ميباشد و دوست بري
 ، حبيب هللا]برادر غازی امان هللا خان[ در قسمت بعدی همين تلگرام از کشف اجساد حيات هللا خان 

عالوه ميکند که  و سردار عثمان خان در ارگ اطالع داده ]سراج[ ، عبدالمجيد خان]معين[ خان
مير هاشم خان ]وزير در همين تلگرام خبر وفات اجساد ديگری هم بدست آمده اما شناسائی نشده اند. 

  قلبی به اطالع رسانيده ميشود. ۀزمانی[ به اثر ]گويا[ حمل –رژيم امانی  ۀمالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اکتوبر ايالت سرحدى شمال غربى  از  1۸مؤرخ  11۵ماره شاسناد  آرشيف انگلستان، تلگرام  )

  (.L/P&S/10/1301پشاور 
 

 23 خيبه تار»که   نوشتندنادر خان از طرف  یکسب مقام پادشاه ۀنيدرزم یمطبوعات دولتگرچه 
 یخدمت بزرگ به پادشاه نيوطن وارد کابل شده از طرف ملت به پاداش ا یمنج حضرتياعل زانيم

 «.ندرفتيرا پذ یشاه ۀفيوظ یونيو در اثر اصرار ملت ذات هما دنديافغانستان قبول وانتخاب گرد
چند ماه بعدراجع به معتبر واشنگتن پوست  ۀروزناماما  ، (1311سال  2، صفحه )سالنامه کابل 

ضد اتحاد   یپيروزى انگليس، کمک ها» تحت عنوان  خدمت بزرگ نادر شاه برای انگليس ها 
 در رابطه با اوضاع نا آرام و «ی : کشور نادر شاه حال حايلی بين هند و روسيهشورو ريجماه

 ستان و روسيهورودى هند از سمت افغان ۀآشوب در تمام ايالت سرحدى شمال غربى که حيثيت درواز
ها مضطربانه  نگران  حرکات  انگليسرا دارد، نوشت که  در سابق چنين وضعيتى سبب ميشد تا 

، باشند تا چه وقتى از آنسوى خيبر با « خرس هائيکه مثل آدم راه ميروند»کيپلنگ  ۀروس ها، بگفت
افغانستان نادرشاه، اما اين تهديد رو به محو شدن است، زيرا در  سرنيزه تهاجم آنى  خواهند کرد.

است ، به سرعت  در حال ساختن يک حائل  هکسى که بر تخت اين کشور ناقرار کوهستانى نشست
قوى بين سرزمين هند و روسيه ميباشد. در پاداش به اين ترک پاليسى شاه امان هللا،  نادرشاه کمک 

 هاى مداوم و وافر  پولى و اسلحه را از انگليس ها دريافت ميکند.  
   



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

در  جريان دارد .  يتانيااز خيبر به نگهبان و دروازه بان جديد بر رسال دوامدار مواد جنگىيک ا
 داده ميشود، اما بريتانيا کمترين توقع بازپرداخت را ندارند.  « قرضه»پول بشکل 
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 )پايان(
 

 پيروزى »  عنوان تحت پوست واشنگتن معتبر ۀروزناممضمون 
«یشورو ريجماه اتحاد ضد  یها کمک انگليس،  


