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 2022فبروری 12شنبه،                                 داکتر عبدالرحمن زمانی

با سقوی ها جنگکشيدن از خواهی از انگليس ها و شرايط نادرخان برای دست  مکک  

  

 )از البالی اسناد آرشيف انگلستان(

به فکر دستبرداری از نادر خان  بعد از شکست های متواتر هفت ماهه،  ،ديده شدهم در قسمت های قبلی طوريکه 
چنگ از  يشفاميل هارهائی  اش هميکی از شررررررررايط یيشرررررررن ادی به کمک و ميانجيگری انگليس ها و افتاده جنگ 

ديگر مربوط به دفتر هند ۀ درين جا چند سرررررند م م  محرامان بود.خارج از کابل و انتاال آن به جای امن سررررراوی ها 
صررره و تحليل خدمت عالقمندان بريتانوی را که از محرميت برآمده و از آرشرريف انگلسررتان نال شررده اسررت، بدون تب

دا بع) سررریه سررراالر نادرخان و چ ره اصرررلی  اصرررليت  تاريخ معاصرررر کشرررور عزيزمان تاديم ميکنم تا خود بخوانند و
 .بدانندرا  (نادرشاه

 
 

بعد ن م »که  مهم ميخواني ،ايجنت سرررياسررري انگليس از یاراچنارميکوناچی،  های ديگر تلگراميکی از در کایی فوق 
 به اين نتيجه رسررريدم که  هدف فعلي نادر خان خروج آبرومندانه از افسانسرررتان اسرررت. مذاکره با حاجی محمد اکبراز 

 هدف ]نادرخان[ عبارتست از  :

 .عفو عمومي به تمام حاميان خودش و رژيم گذشته .1
 .، تاريباْ حدود يکصد مردوی مصئونيت خروج خود ]نادرخان[ و متعلاين طباۀ حاکم .2
 .به هند ،ذکر شده اند [2] آن ائيکه در یاراگراف اخيرو تخليۀ خانواده ها و دارائي مناول  او  .3
یرداخت مصرررارف شررران توسرررط حبيا د از عوايد دارائي هاا شررران در افسانسرررتان . در عين حال حکومت ]هند بريتانوا [  .4

   .مصارف شان را خواهد یرداخت

مذاکره کند، از حکومت بريتانيا ميخواهد اين مذاکرات را برايش انجام داده و شرررايطي را چون او خودش نميتواند با حبيا د 

ماه   ۷مؤرخ   320)تلگرام شررررررماره  .«که مطابق به آن نادر خان از افسانسررررررتان برايد، از طرف حبيا د تنررررررمين کند
 از یاړاچنار ايالت سرحدی شمال غربی(. 1۹2۹اکتوبر 
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برای حکومت بريتانيا نا ممکن در چنين موارد بسرررريار حسرررراس »د که ننادرخان هوشرررردار ميدهبه  یانگليسررررماامات 
خواهد بود تا بدون اينکه اختيار کتبی نادر را برای انجام اين مذاکره با شررررررايط مشرررررخ  او داشرررررته باشرررررند، اقدام 

  اکتوبر حکومت ايالت سرحدی شمال غربی(. ۸مؤرخ  303۹تلگرام شماره )«. نمايند

 

نادر اين کار هايش    که حاجی رفته اسررت. من ميف مم »از ايجنت سررياسرری ميخوانيم که در تلگرام بعدی همان روز 
را از یيروانش ین ان ميکند، و فرسررتادن یيسام  زمانی[-از انگليس ها و دسررت کشرريدن از جنگ با سرراوی ها اسررتمداد]

، حراجی از محتوای  «کمیيرل»طوالنی برا خود من و خرالی از خطر نخواهرد بود. بعرد از مرذاکرات هرای تحريری 
 1۹2۹ماه اکتوبر سال  ۸، مؤرخ ۵2تلگرام شماره ). «ذکر شده در یيسام شما بخوبی واقف استحاايق 

 

 

 

 تحريری ۀدر کایی يک مکتوا عاجل ديگر درينجا ميخوانيم که نادرخان هم بدون آنکه اختيار نامه يا وکالت نام
بفرسررتد، يادداشررت های ینسررلی ايرا فرسررتاده و در آن فرسررتادن تع د تحريری را به قبولی شرررايط ديگرش از طرف 

در اختيار من حاجی محمد اکبر چند يادداشررت به قلم ینسررل را »درين مکتوا آمده اسررت که  انگليس ها وعده ميدهد. 
 :مفاد آن قرار آتيست توسط شخ  اول از خود نادر خان بوده و قرار داد که

 .مشکور ميباشمهند برای یاسخ آن ا تشکر می کنم و از آن ا برای همدردی با من در مشکالتم  حکومتمن از  .1
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و فاط به سؤال امنيت من یاسخ داد،  نیرداخت هند به دليل سياست بی طرفی خود به سؤاالت ديگر من  حکومتاگرچه  .2
 سیاسگزارم.هم  اما از اين بابت 

رسد تا در زمان مذاکره، جای اينجانا، رفع شب ات زير نروری به نظر می امنيت ارسال یاسخ کتبی به سوالقبل از  .3
 اشتباهی باقی نماند.

خود قرار داده ام که به برای کناره گيری ، خواهند ديد که من سه شرط را مراجعه کندهند به یيام قبلی من  حکومتاگر  .4
 :ندشرح زير ا

 افسانستان، يعنی عفو همه کسانی که از مخالفان بچه سااو حمايت کرده اند.رد نمانت صلح الف .  

  کابل به مکان امن.ازعاا نشينی خانواده من و خانواده های دوستانم ا . 

 و تصميم گيری در مورد محل اقامت آن ا. اشخا  فوق  مصارف ترتيبات ج . 

داند. در مورد )ا( از من )الف( را خارج از قدرت خود می حکومتآيد که از یاسررررررخی که دريافت کردم، چنين برمی .5
ت من هيچ یاسخی درياف )ج( خواسته می شود که یاسخ کتبی بدهم و به ساباه عنايت د خان ارجاع شده ام. با توجه به 

 نکردم.
 ح ذيل را شررر من حانرررم و )ج( )الف( برای در مورد )ا( مونرروع روشررن اسررت و نيازی به هيچ بحری ندارد، اما  .6

 تاديم کنم :

هند اسررت،  من مذاکرات صررلح آميز بين خود و بچه سررااو  را ترجيح می  حکومتاين در مطابات با خواسررته های 
 دهم و قادر به ادامه مبارزه نيستم .

بسررتگانم که به من واهند متوجه خواهد شررد که اگر من و خانواده ام از افسانسررتان عاا نشررينی کنيم، دوسررتان و  حکومت .۷
را شکست داده اند، در هنگام عاا نشينی من  «]سااو[ بچه»کمک کرده اند و قبايلی که به من یيوسته اند و نيروهای 

، که مسررئوليت آن به دوش من گذاشررته می شررود و روی من  در چشررم ج انيان  مورد ظلم و سررتم او قرار خواهند گرفت
که امنيت تمام افسانستان تنمين نشود )يعنی عفو عمومی( نمی توانم عاا نشينی  به همين دليل تا زمانی سياه می شود.

 هند که عادل و منصف است با اين ديدگاه موافق خواهد بود. حکومتکنم. من اعتماد دارم که 
اد بچه ]سررررااو[ اسررررت، بنابراين همه اين افر»داند که تمام دارايی من و خانواده و دوسررررتانم در دسررررت هند می حکومت .۸

هند در نظر  حکومتکه  ، طوریاگر مامن نمی ف م  که مصرررارف شررران برآيند.  ۀنخواهند توانسرررت  بعد از خروج  از ع د

ه توانيم زندگی کنيم . به همين دليل اسررررت کميکجا بدون  کمک حکومت ]بريتانيا[  در دارد، از افسانسررررتان بيرون بياييم، چگونه و
  .که اکنون آنرا تکرار می کنم من سؤال تامين معشيت  را مطرح کردم

ين ب هند عاا نشرررينی کنند، طبق آداا  حکومتاکنون می خواهم به اين نکته هم  اشررراره کنم که اگر اين افراد با کمک  .۹
 ، که مادار آن هند به آن ا داده شود حکومتاز طريق «  بچه»آن توسط  ۀالمللی، نمانت بازگرداندن اموال يا معاون

 .ام گرفته قرض برای جنگ آنرا  هستم که مصارفی من همچنين خواستار تخمين زده شده است. کابلی  ۀرویي 4,500,000
 .هند به عنوان داور خود در اين امر دخالت کند، من اين را مساير با سياست بی طرفی آن ا نمی دانم حکومتاگر   .10
 .من اين شرايط را با توجه به ونعيت فعلی مطرح می کنم  .11
 .سیاسگزار خواهم بود حکومتاين شرايط را تاييد کند و بر اساس آن مذاکره کند، از  با عدالت  هند حکومتاگر   .12

که در یيام قبلی نادرخان واقعاً اين نکته مطرح نشررده  مکه در باال ذکر شررد، به حاجی متذکر شررد (ج)با توجه به نکته 
 :که به شرح زير است دادم بود و عبارتی را که در یيام قبلی خود به کار برده بود به او نشان 

 ".هند برای من فراهم کند، خواهم آمد حکومتبه هر جايی که "
شت که اکنون مونوعی است که لزوما بايد مورد او اصرار نداشت که در یيام قبلی گنجانده شده باشد، اما اظ ار دا

)اسناد آرشيف  .«توجه قرار گيرد. من به حاجی دستور داده ام که در یاراچنار منتظر دستورات بعدی شما باشد
 (.1۹2۹ایريل  ۸مؤرخ  2۶۷0انگلستان، مکتوا عاجل شماره 

 بعانم
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