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  ۲۰۲۲جنوری  ۲۷پنجشنبهُ                                        داکتر عبدالرحمن زمانی       
     

 انگليس ها نميخواستند در رساندن نادر خان به قدرت اسناد تحريری بجا بگذارند 

 )از البالی اسناد آرشيف انگلستان( 

يادآوريست  آنچه در رابطۀ کمک هاى مالى، استخباراتی ونظامی انگليس ها به محمدنادرخان قابل  

.  در اسناد متعددی که قبال از دفتر هند   تاکيد هردو طرف بر مخفى نگهداشتن آنست  اصرار و 

بريتانوی در  آرشيف انگلستان به نشر رسيد، به وضاحت ديده ميشود که انگليس ها نميخواستند در  

 رساندن نادر خان به قدرت اسناد تحريری بجا بگذارند. 

 بشکل مشت نمونۀ خروار را يادآور ميشويم: درين جا چند مثالی 

قبل از آنکه نادرخان از بمبئی بطرف پشاور حرکت کند،   »فريک« يکبار ديگر به مالقات او رفت   •

فبرورى    ۲٣مؤرخ    ٨٤٦. )تلگرام شماره  و پيام شفاهى حکومت هند بريتانوى را برايش  رساند 

 دفتر سياسى حکومت بمبئى(  ١٩۲٩

مارچ اطالع داد که صاحبزاده محمد صديق خان، يکى از اشخاصى    ۲٩تاريخ  معاون کمشنر »بنو« ب  •

محمد نادرخان از خوست برگشته است و  پيغام شفاهى  که بحيث رابط معرفى شده بود، با نامه و  

معاون کمشنر    ١٩۲٩مارچ  ۲٩)تلگرام مؤرخ  ميخواهد آن نامه را شخصاً به سفير انگليس تسليم کند.  

 بنو (. 

ن در ماه اپريل هم ايم اى حکيم ، نمايندۀ شرکت ايبنر، را با چند مکتوب نزد کمشنر  محمد نادر خا •

تقاضاى پرداخت پول نموده است.  و بصورت شفاهى  عمومى ايالت سرحدى شمال غربى فرستاده  

اپريل     ۲۷کمشنر گزارش ميدهد که يکى ازين نامه هاى نادر خان  که به فارسى بود تاريخ  انگليسى   

 و در آن خواسته شده بود که آنرا شخصاً بمن نشان دهد.  را داشت،

توسط ايم اى حکيم صورت    ١٩۲٩ديگر محمدنادر خان براى پول  در ماه  مى  تقاضاى شفاهى  يک   •

گرفت . شيخ محبوب على، سکرتر امور شرقى دربارۀ اين  پيغام محمدنادرخان نوشت که  ايم اى  
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و هدايت داده شده تا آنرا به همفريز رسانده و منتظر جواب  گرفته و به ا شفر حکيم  اين پيغام را در 

 بماند.   

تلگرام   • هدايت   به  که »مطابق  است  داده  اطمينان  پاراچنار  از  ايجنت سياسى  ديگر  سند  يک  در 

به حاجى ]محمد اکبر خان [ داده شد. او  پيغام بصورت شفاهى  ديروزى حکومت ايالت شمال غربى،  

گرفت و من آنرا تصديق کرده ام . من امروز آنرا درست نموده و او فردا نزد  به احتياط يادداشت  

 پوليتيکل پاراچنار(.  ١٩۲٩سپتمبر   ١۰سى  مؤرخ  ٥۲-٨٥۰)تلگرام شماره   نادر ميرود.« 

در يک سند ديگرحکومت هند بريتانوى به شيخ محبوب على، سکرتر امور شرقى هدايت داده است   •

شورو اتحاد  نام   ذکر  از  ناظر  تا  خان،  رحمت  هاى   تلگرام  در  سياسى  مهم  موضوعات  و  ى  

شيخ    ١٩۲٩مى     ۷مؤرخ    ١۰)تلگرام شماره     ياسرپرست سفارت انگليس درکابل، جلوگيرى کند. 

 محبوب على آتشۀ امور شرقى در پشاور(. 

از اسناد فوق و اسناد ديگر موجود در آرشيف انگلستان ثابت ميشود که انگليس ها نميخواستند در  

رابطه با بعضى از موضوعات حساس سند تحريرى بجا بگذارند، و اکثر اين پيام ها توسط اشخاص  

 رابط دوطرف بصورت شفاهى  رسانده ميشد.   

ی  و هم مقامات انگليسی نميخواستند حمايت و  حتی بعد از تخت نشينی نادرشاه هم  حکومت خاندان 

کمک های انگليس ها علنی باشد، چون مردم افغانستان هم از استعمار انگليس و هم از دست نشاندگان  

 شان نفرت داشتند.  

 درين جا به چند نمونۀ ديگر اکتفا ميکنيم: 

داشتند، بسيار    مد نادر خانانگليس ها کمک هايشان را درمقايسه با توقعاتى که از رژيم  خانوادۀ مح •

ناچيز ميدانستند، به عوض تأديۀ مستقيم آن به رژيم جديدالتأسيس  نادرى در کابل، آنرا به ايم اى  

)مکتوب محرمانۀ عاجل شماره   ، ايجنت او، که تبعۀ هند بود و اسرار را حفظ ميکرد، ميدادند.حکيم

   ايالت سرحدى شمال غربى از پشاور(.  ١٩۲٩نومبر    ٨ايف مؤرخ   ١٨٩

   تأکيد و تشويش نادرخان در مخفى نگهداشتن اين کمک ها تا اندازۀ بود که حتى سردار شاه ولى خان  •

برادر نادرخان که بحيث سفير جديد افغانستان در لندن تعين شده بود،هم اختيار صحبت  اين مسايل  

را نداشت .  شاه ولى خان هنگاميکه  از راه هند به طرف انگلستان سفر ميکرد در مالقاتش با نورمن  

يشکى به رژيم  بولتن کميشنر عمومى ايالت سرحدى شمال غربى در پشاور از مذاکره  در بارۀ پول پ

نادرى خوددارى نموده اظهار داشت که او صالحيت مذاکراه درين زمينه را ندارد، ولى به نادرخان  



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

به وزير دولت در    ١٩۲٩دسمبر    ٩مؤرخ    ٣٦۰٨. )تلگرام  شماره  درين رابطه اطالع خواهد داد 

 (. ۰L/P&S/10/1301امور هند، لندن  

انگليس ها در رابطه با اين مخفى کارى ، هوشيارى و احتياط رژيم نادرى نوشتند که »بدون شک   •

در خانوادۀ سلطان خيل ]خانوادۀ سلطان محمدخان طالئى[ حساسيت و ظرافت آشکارى وجود دارد 

که در افغان هاى عادى ديده نميشود.  احتماالً علت شايد تشويش نادرخان  باشد که  ميخواهد در  

)اسناد آرشيف  آغاز از هر آنچيزى اجتناب کند که احساس غالم بودنش را نزد مردم عميقتر سازد.«  

شماره   تلگرام   لندن    ١٩۲٩دسمبر    ٩مؤرخ    ٣٦۰٨انگلستان،  هند،  امور  در  دولت  وزير  به 

۰L/P&S/10/1301 ) . 

شماره   • لندن    ١٩۲٩دسمبر    ٩مؤرخ    ٣٦۰٨تلگرام   هند،  امور  در  دولت  وزير  به 

۰L/P&S/10/1301 ) . 

ذکر يک تلگرام ديگراز سفير انگليس در کابل     در رابطه با پنهان کارى رژيم  خانوادۀ نادر خان  •

»وزير خارجه ]فيض محمد خان  از دلچسپى نخواهد بود. سفير انگليس  از کابل نوشت که  عارى از  

    از منابع رسمى الهام گرفته ۀهيچ مقال کرد که ديروز به مالقات من آمد و مؤکداً درخواست زکريا[ 

 خرسندى حکومت بريتانيا از روش حکومت نادر خان ، و يا ترک پاليسى امان هللا خان    که نشاندهندۀ

دليل اين درخواست تبليغات  و قرار گرفتن  تحت نفوذ بريتانيا باشد، نبايد در مطبوعات  نشر شود.   •

موجود داخلى عليه حکومت بحيث دست نشاندۀ بريتانيا نيست. اين تبليغات خطر فورى نداشته، ولى   

احتمال اقدامات مستقيم روسيه، در صورتى که آنها فکر کنند که ميدان را در افغانستان باخته اند،  

وزير مختار    ١٩٣۰جون    ١۷مؤرخ     ٥۰)اسناد آرشيف انگلستان، تلگرام  شماره  موجود است.«  

 . ( ۰L/P&S/10/1301انگليس در کابل  
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مقامات انگليسى هم از نشر اسرار شان در روزنامه ها و جرايد هراس زياد داشتند. طور مثال   •

ميتوان از تلگرام وزير دولت براى امور خارجۀ هند نام برد که در عکس العمل بمقابل نشر مقالۀ   

ين  يا »پوست روزانه« راجع به اوضاع افغانستان فرستاده شده است. ا     Daily Mail»ديلى ميل«  

نوشته بود که     ١٩۲٩اکتوبر    ۲١بتاريخ   (Cecil Rice) روزنامه در مقالۀ به قلم سيسل  رايس  

نادر از حرکات حبيب هللا )کلکانى( توسط سه نفر از پشتون هاى شجاع  اطالع حاصل ميکند. سفارت  

ج انگليس  انگلستان در کابل توسط هندى ها، عمدتاً آن پشتون هائى  محافظت ميشود که ]بعد از خرو

ها[ در آنجا مانده تا از منافع  استخدام کنندۀ شان حفاظت کنند.  اين سه نفر با شفر ذريعۀ دستگاه  

  [ در پشاور ميرسانند که به نفع نادر خان مخفى بيسيم اطالعات را به شخصى  ]بنام ايم اى حکيم 

همفريز  توسط  اقدامات  اين  که  ميپرسد  هند  امور خارجۀ  براى  دولت  ميکند.  وزير  سفير    فعاليت 

انگلستان در کابل اتخاذ شده بود، اما »رايس« اين معلومات رسمى را از کجا بدست آورده است ؟  

بعدى او در »ديلى  او ميخواهد منبع معلومات »رايس« مورد تحقيق قرار گرفته و از نشر مضامين 

 ميل« جلوگيرى شود.     

گرچه مقامات انگليسى تا حدى مؤفق شدند از انتشار چنين مضامين در مطبوعات انگلستان جلوگيرى   

جريدۀ   مثالً  بگيرند،  هاى غربى  کشور  و  بريتانوى  هند  نشرات   در  آنرا  جلو  نتوانستند  اما  کنند، 

دسمبر دو مضمون    ٨مدير مسؤل جريده، بتاريخ    زميندار بر عالوۀ مضامين ديگر و چشمديدهاى  

تلگرام     )   راجع به ارتباطات نادرخان با انگليس ها و وعده خالفى ها و سوگند شکنى هاىش نوشت. 

 . (۰L/P&S/10/1301پشاور   ١٩۲٩دسمبر   ۲٣مؤرخ   ۷٤٩شماره  

روزنامۀ معتبر واشنگتن پوست هم  تحت عنوان  » پيروزى انگليس، کمک های  ضد اتحاد جماهير  

شوروی«  در رابطه با اوضاع نا آرام و آشوب در تمام ايالت سرحدى شمال غربى که حيثيت دروازۀ  

ورودى هند از سمت افغانستان و روسيه را دارد، نوشت که  در سابق چنين وضعيتى سبب ميشد تا  

انگليس ها مضطربانه  نگران  حرکات روس ها، بگفتۀ کيپلنگ »خرس هائيکه مثل آدم راه ميروند«  

، باشند تا چه وقتى از آنسوى خيبر با سرنيزه تهاجم آنى  خواهند کرد. اما اين تهديد رو به محو شدن  

ه است ، به  است ، زيرا در افغانستان نادرشاه، کسى که بر تخت اين کشور ناقرار کوهستانى نشست

سرعت  در حال ساختن يک حائل 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  

يتانيا در  جريان  ميکند.  يک ارسال دوامدار مواد جنگى  از خيبر به نگهبان و دروازه بان جديد بر

 دارد . پول بشکل »قرضه« داده ميشود، اما بريتانيا کمترين توقع بازپرداخت را ندارند.   
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